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Electric Power Akkumulátor 
 

Az Electric Power akkumulátor gyártója a jászberényi Jász Plasztik Kft. által gyártott termék. 

Európában két országban összesen több mint 5000 főt foglalkoztatnak, azonban az akkumulátor 

gyártás kizárólag Magyarországon történik. ISO 9001 és 16949 tanúsítványokkal rendelkeznek, 

amelyek megfelelnek az autóipar által támasztott szigorú követelményeknek. Az Electric Power 

akkumulátor márkán belül három nagy csoportra szedték szét a termékeket. Electric Power, Electric 

Power Gold és Electric Power EFB. 

 

JP Electric Power akkumulátor 
 

A klasszikus JP Electric Power akkumulátor kategóriában 40Ah-tól 225Ah-ig válogathatunk. ezen 

akkumulátorok mindegyike a klasszikus CaCa akkumulátorok. Ár-érték arányban a legjobbak a piacon. 

125Ah felett már HD technológiával rendelkeznek az akkumulátorok amelyek jobban ellenállnak a 

rázkódásnak, így kiválóan alkalmasak teherautók és mezőgazdasági gépek energiaellátására. 

 

Electric Power Gold akkumulátor 
 

Az Electric Power Gold akkumulátorok a már fejlesztett technológiával rendelkeznek és ebből 

adódóan erősebb kapacitással és indítóárammal is bírnak. Jellemzőik, hogy kiemelkedően magas 

hidegindítóárammal rendelkeznek, elérhetik akár a 120%-os teljesítményt is. Alacsony ellenállásának 

és kiváló újratölthetőségének köszönhetően, hosszabb élettartamot biztosítanak, valamint Strong 

Frame technológiával készülnek, amely jobban ellenáll a korróziónak mint az egyéb 

akkumulátorokban használt rácsszerkezetek. 

 

Electric Power EFB akkumulátor 
 

Az Electric Power EFB kategóriában a Start Stop rendszerű autókhoz találhatunk akkumulátorokat. Az 

EFB technológiának köszönhetően igazán kedvező ár-érték arányú start stop akkumulátort tett 

elérhetővé a gyártó. 60Ah-tól egészen 95Ah-ig találhatunk itt akkumulátorokat, amellyel szinte 

minden autó típushoz elérhető termék. 

 

Electric Power munka akkumulátor 
 

Az Electric Power munka akkumulátor esetében sajnos nem túl széles a választék. Electric Power 

munka akkumulátor 80Ah és Electric Power munka akkumulátor 100Ah munka akkumulátor érhető 

el, azonban a gyártó egyedi megrendelés alapján készít targonca akkumulátorokat is. 
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Electric Power akkumulátor vélemények 
 

Több mint 100 vásárlónk küldött Electric Power akkumulátor vélemény bejegyzést, alig több mint 25 

akkumulátorra. Az bátran kijelenthető, hogy a vásárlóink elégedettek a termékekkel, hiszen az 

átlagolt termék értékelés 4,9 a maximális 5 pontból. Az Electric Power Gold akkumulátor vélemény 

között is kivétel nélkül elégedett vásárlói visszajelzések találhatóak meg. Kiemeltünk néhány 

terméket, amelyek alatt olvashatóak a vélemények, de érdemes figyelni a termék keresésekkor a 

csillagozott akkumulátorokat, amely azt jelöli, hogy a terméket már értékelte valamelyik vásárlónk. 

 

 Electric Power akkumulátor 45Ah 

 Electric Power akkumulátor 55Ah 

 Electric Power akkumulátor 72Ah 

 Electric Power akkumulátor 100Ah 

 Electric Power Gold akkumulátor 67Ah 

 Electric Power Gold akkumulátor 100Ah 

 Electric Power akkumulátor 155Ah 

 

Electric Power akkumulátor gyártási idő 
 

Ahogy az lenni szokott az Electric Power akkumulátor gyártási idő sem olvasható le az 

akkumulátorba sütött gyártói kódból. Azonban az Electric Power akku esetében garantálni tudjuk, 

hogy a gyártási idő nem több mint 3 hónap. Sokak által keresett és vásárolt termékek lévén a 

raktárkészletünk a téli szezon időszakában akár hetente is cserélődik. 

 

Electric Power akkumulátor töltése 
 

Az Electric Power akkumulátor töltése nem igényel szakértelmet abban az esetben ha automata 

akkumulátor töltővel állunk neki a feladatnak. Az automata akkumulátor töltő képes felismerni az 

akku feszültségét és méri a töltöttségi szintjét is. Megfelelő töltöttségi szint esetén az akkumulátor 

töltő lekapcsolja magát így elkerülhető az akkumulátor gyors öregedése. 
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