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Banner Akkumulátor 
 

A Banner akkumulátor vállalatot 1937-ben alapították Ausztriában, amelyet jelenleg is a Bawart 
család tulajdonában és vezetésében van. Termék portfóliójuk kiterjed többek között az indító 
akkumulátorokra, ipari akkumulátorokra. akkumulátortartozékokra és műanyag műszaki 
alkatrészekre. A vállalat évente több mint 10 millió eurót költenek kutatás fejlesztésre, világszerte 
több mint 800 alkalmazottat foglalkoztatnak és az éves árbevételük meghaladja a 286 millió eurót. 
70 európai és számos afrikai és ázsiai országba exportálnak akkumulátorokat.  
 
Minden álltaluk legyártott banner akkumulátor OEM minőséggel (ISO9001, IATF16494, ISO14001) 
rendelkezik, amely egyúttal azt is jelenti, hogy az akkumulátorok minősége megegyezik az autókba 
gyárilag beszerelt akkumulátorok minőségével. Európában kiemelkedőnként a Banner 
akkumulátorok 100%-a kizárólag újrahasznosított ólmot tartalmaz. Számos szabadalomnak a 
tulajdonosai, mint például az ACCU SAFE vagy dupla fedél, szelepdugó az AGM akkumulátornál.  

 

Banner Akkumulátor vélemény  
 
Valós visszajelzések alapján a Banner termékek vásárlásával elégedettek vásárlóink. Az alábbi 
termékeknél olvashatsz véleményt motor akkumulátoroktól elkezdve egészen a teherautó 
akkumulátorokig.  
 

 Banner Akkumulátor 45Ah Ázsiai  

 Banner Akkumulátor 45Ah  

 Banner Akkumulátor 50Ah  

 Banner Akkumulátor 55Ah  

 Banner Akkumulátor 72Ah  

 Banner AGM Akkumulátor 105Ah  

 Banner Teherautó Akkumulátor 145Ah  

 Banner Energy Bull Munka Akkumulátor 12V 80ah  

 Banner Motor Akkumulátor 6Ah  

 Banner Motor Akkumulátor 8Ah  

 Banner Motor Akkumulátor 10Ah  

 Banner Motor Akkumulátor 18Ah  
 

Banner Akkumulátor Árak  

 
Banner akkumulátorok a prémium szegmensbe tartoznak, így az árazás terén sem az olcsó 
akkumulátorokat képviselik. A magasabb minőségért azonban meg is dolgoznak, számos német 
autógyártónak a beszállítói. Azonban a termék portfóliójuk is igen széles és számos technológiával 
rendelkeznek. Belépő termék kategóriájuk a Banner Starting Bull a felső kategóriát pedig a Power 
Bull képviseli árakban. Motor akkumulátorok esetében az ólom-savas akkumulátorok a legolcsóbbak, 
a legdrágábbak közé pedig a Banner GEL motor akkumulátorai tartoznak. 
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https://akkuapu.hu/motor-akkumulator/banner-bike-bull-agm-12v-18ah-bal-51822-ytx20ch-bs
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Banner Power Bull Akkumulátor  
 

Egy igazi sikertörténete a Bannernek. A Banner Power Bull akkumulátorok számos nemzetközi 
szinten nyertek díjat. Az innovációnak köszönhetően a nagyobb teljesítményű újszériás 
akkumulátorok PROfessional kiegészítést kapták. Ebben a kategóriában 40Ah-tól 110Ah-ig 
válogathatunk, amelyek ára 30,000 és 90,000 Ft között alakul.  
 

Banner Munka Akkumulátor  

 
Ha hobbi vagy szabadidős célokra keresel akkumulátort, esetleg a napelem által megtermelt energiát 
szeretnéd Banner Energy Bull akkumulátorokban tárolni akkor jó helyen jársz. Legkeresettebb 
termékük a Banner Energy Bull Munka Akkumulátor 12V 100Ah. 60-130Ah-ig válogathatunk 
kedvünkre 45,000 és 90,000 Ft közötti áron.  
 

Banner Motor Akkumulátor  

 
A klasszikus ólom-savas kiviteltől elkezdve az AGM-en át egészen a GEL típusú Banner Bike Bull 
motor akkumulátorok megtalálhatóak weboldalunkon. Az AGM és GEL típusú motor akkumulátorok 
nem igényelnek karbantartást és fekve is beépíthetőek, így felhasználásuk igazán sokoldalú. Attól 
függően, hogy melyik technológia mellet döntünk az árazás igazán elszórt. A legkedvezőbb árú az 
ólom-savas akkumulátorok, azonban az AGM és GEL technológiás akkumulátorok a legdrágábbak 
közé tartoznak.  
 

Akkumulátor Banner  

 
Több 100 terméke érhető el jelenleg is a Banner gyárnak, így megértem ha csak vakarod a fejed 
amikor választani kell. Kiemeltük neked a leginkább keresett termékeket vagy termék csoportokat.  
 

Banner munka akkumulátor 100Ah  

 
Ez az egyik leggyakrabban választott termék a munka akkumulátor kategóriában. A Banner 100Ah 
Munka Akkumulátor jelenleg a napelem által megtermelt energia letarolására használjak igen széles 
körben. A megerősített tasakszeparátoroknak, a rácsszerkezetnek és a speciális anyagkialakításnak 
köszönhetően rendkívül jól bírja a ciklikusságot. 
 

Banner Akkumulátor 60Ah  

 
A Banner 60Ah akkumulátor kategóriába 4 típusú akkumulátor is megtalálható. A belépő szint a 
Banner Starting Bull 60Ah akkumulátor amely 480A indítóárammal rendelkezik. A következő szint a 
Banner Power Bull 60Ah, amely már erősebb kivitelű 540A-s indítóárammal bír. A sorban a 
legerősebb a Banner Running Bull 60Ah akkumulátor, amely már AGM technológiára épül, így start-
stop rendszerű autókba is beépíthető. Az eddigi sorba ugyan nem illik bele, de ázsiai kivitelben is 
elérhető a Banner Power Bull 60Ah Ázsiai akkumulátor. Az ázsiai típusú akkumulátorok esetében a 
saruk kicsúcsosodnak a dobozból. Méreteiben is különbözik a klasszikus európai típustól, magas 
vékony akkumulátorok.  
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Banner 72 Ah Akkumulátor  

 
A Banner 72Ah akkumulátor kategóriában 3 indító akkumulátor közül válogathatunk. A Starting Bull 
72Ah Jobb+ és a Starting Bull 72Ah Bal+ akkumulátor megegyező indítóárammal rendelkezik – 650A 
– azonban a pozitív pólusok eltérnek. A Power Bull 72Ah akkumulátor már a következő szintet 
képviseli mind árban és mind teljesítményben, azonban ebben a kategóriában csak Jobb+ kivitel 
érhető el.  
 

Banner AGM Akkumulátor  

 
AGM akkumulátorok a Banner portfoliójában megtalálhatóak a motor, autó és teherautó 
akkumulátorok között is. Azonban fontos megemlíteni, hogy nem csak AGM akkumulátorok 
megfelelőek. Banner start stop akkumulátor kategóriába tartozik még az EFB technológia is amely 
ugyanúgy megfelelő választás lehet. Autó akkumulátorok esetében a Running Bull termék 
kategóriában kell keresnünk az autóba megfelelően illeszkedő akkut.  
 

Banner Buffalo Bull Akkumulátor  

 
A teherautóknak és haszongépjárműveknek egyre nagyobb az energiaszükségletünk azonban a 
Banner Buffalo Bull termékei kiválóan alkalmazkodnak a modern kamionokhoz és a mindennapi 
kihívásokhoz. Az AGM technológiával felszerelt Banner teherautó akkumulátorok, pedig kiválóan 
alkalmasak a Start-Stop rendszer kiszolgálására is. 110Ah és 70,000 Ft fölött válogathatunk a Banner 
kamion akkumulátorai között. 
 

Banner Starting Bull Akkumulátor  

 
Ha közepes ár kategóriában keresel megbízható akkumulátort akkor a Banner Starting Bull lesz a te 
választásod. A kedvezőbb ár miatt azonban nem kell kompromisszumot kötnünk a minőségben. 
45Ah-tól 95Ah-ig találunk itt akkumulátorokat, maximum 60,000 Ft-ért.  
 

Banner Running Bull  

 
Ebben a kategóriával a Start-Stop rendszerű autókhoz válogathatunk akkumulátorok. A Banner 
Running Bull sorozat AGM és EFB technológiás szegmense található meg. A Running Bull 
akkumulátorok akár, mint kiegészítő fedélzeti akkumulátorokként is használhatóak. 9Ah-tól egészen 
a 105Ah-ig találhatunk itt termékeket, amelyek ára 30,000 – 100,000 Ft közötti tartományban mozog.  
 

Banner Munka Akkumulátor Töltése  

 
A Banner munka akkumulátor töltése az indító akkumulátorok töltésével megegyező módon történik. 
Fontos, hogy az akkumulátort ne váltó, hanem egyenárammal töltsük. Kiemelt figyelmet szenteljünk 
a megfelelő pólus elrendezésnek ugyanis fordított polaritású töltés esetén az akkumulátor 
tönkremegy. Az akkumulátor töltését jól szellőztetett helyiségben végezzük és figyeljünk a töltés 
során felszabadult gőzök megfelelő elvelezetésére. A legjobb, ha olyan autó akkumulátor töltőt 
vásárolunk, amely figyeli az akkumulátor töltöttséget és megfelelően szabályozza a töltési 
folyamatot.  
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Banner Akkumulátor Gyártási Idő  
 
A Banner akkumulátor gyártási idő adata nem látható pontosan az akkumulátoron. Fontos, hogy 

olyan kereskedésben vásároljunk, ahol kiemelt figyelmet szentelnek az akkumulátorok tárolási 

idejére. A raktárunkban a Banner akkumulátorokat 3 havonta ellenőrizzük és szükség esetén 

cseréljük azokat, hogy elkerüljük a túltárolást, azonban 6 hónapnál idősebb akkumulátort már nem 

adunk át vásárlóinknak. 

mailto:info@akkuapu.hu
https://akkuapu.hu/
mailto:info@akkuapu.hu
https://akkuapu.hu/

