
DÖRT KAT DAHA UZUN AKÜ ÖMRÜ**

■ Kurşun asitli akülere göre yaklaşık olarak 4 kat            
daha uzun akü ömrü.

* Makinenin boyutuna bağlı olarak birden fazla akü kullanılabilir.
** Geleneksel kurşun asitli akülerle karşılaştırıldığında.

OPTİMİZE EDİLMİŞ ÜRETKENLİK 

■ Opsiyonel hızlı şarj cihazı ile gün içerisinde birden     
fazla kullanıma olanak sağlar.

■ Mükemmel şarj etme esnekliği sayesinde makine         
her zaman kullanıma hazırdır.

KOLAY KULLANIM

■ Şarj sırasında gaz çıkışı olmaz
■ Bakım gerektirmez

Seçilen zemin temizleme makinesi için 80 Ah* lityum 
iyon akü, üretkenliğinizi üst düzeye taşıyacak ve 
işletme maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır.    
Gerçek bir kazan-kazan durumu!
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AKÜLÜ ZEMİN                            
TEMİZLEME                              
MAKİNELERİ
Daha az arıza süresi ile artan üretkenlik ve akü 

değişikliklerinin yanı sıra uzun kullanım ömrü ve                 

5 yıl garanti süresi ile işletme maliyetlerinizi düşüyoruz.
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LİTYUM İYON 
AKÜLERİN 
AVANTAJLARI

Verimlilik 

 ■  Daha hafif makineler
 ■ %100’e varan kullanılabilir kapasite
 ■ Kapasitede daha az azalma

Üretkenlik 

 ■ Yetersiz çalışma nedeniyle daha az duruş 
süresi

 ■ Opsiyonel sunulan hızlı şarj cihazı sayesinde 
gün içerisinde birden fazla kez kullanım

Hızlı şarj

 ■ Hızlı şarj cihazı sayesinde, 2 saatte 
kullanıma hazır (opsiyonel olarak 
sunulmaktadır)

 ■ Hızlı şarj sayesinde daha az makine duruş 
süresi

 ■ Makine kullanımında artan esneklik

Emniyet

 ■ Güvenli çalışma (tehlikeli maddelerle temas 
ve gaz çıkışı yok)

 ■ Herhangi bir yönde kurulum, IP67 koruma
 ■ Kurşun asitli akülere kıyasla daha iyi titreşim 

ve şok direnci

4 kat daha uzun akü ömrü

 ■ Akü değişiklikleri için azaltılmış maliyetler
 ■ Optimize edilmiş daha az arıza süresi 

sayesinde işletme maliyetleri azalır
 ■ Kısmi şarj nedeniyle hasar oluşmaz

5 yıl garanti

 ■ Güvenilir kalite
 ■ Uzun yıllar kullanım ömrü

Kârlı olmak için Zemin Temizleme Makineleri verimlilik 
kaybı olmadan çalışmalıdır. Lityum iyon aküler, yüksek 
kullanılabilirlik, düşük hata oranı ve önemli ölçüde daha 
az akü değişimi sunar. Bu özellikler zaman, kaynak ve 
para tasarrufu sağlar.
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7 yıl makine ömrü

Maliyet

7 yıl makine ömrü
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Akü çalışma süresinin geliştirilmesi

Spesifik hücre kimyası ve artan iç direnç nedeniyle akünün çalışma süresi 
kullanım sırasında doğrusal olarak azalmaz.

Kurşun asit değişimi: artan maliyetler ve beklenmedik arıza süreleri

Lityum iyon akü

Kurşun asitli akü


