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Rocket Akkumulátor 
 

A Rocket akkumulátor gyártója a koreai székhelyű Global Battery vállalat. A Vállalatot 1952-ben 

alapították és mára világszínvonalú akkumulátorok gyártásáról vált híressé. A Japán Yuasa 

akkumulátorgyárral közösen fejlesztik akkumulátoraikat, hogy a lehető legjobb minőségű Rocket 

akkumulátor kerüljön a piacra. Napjainkban több mint 11 millió akkumulátort gyártanak autókba, 

motorokba és különféle ipari járművekbe valamint ciklikus üzemű járművekbe, mint például az 

elektromos kerekesszék. A koreai piaci részesedés több mint 50% jelenleg és ezen felül körülbelül 

évente 7millió akkumulátort exportálnak a világ több mint 140 országába. A Rocket akkumulátor 

jelenleg is számos OEM gyártónak szállít be közvetlenül akkumulátort, többek között a Mazdának is. 

Gyáraiban a minőséget az ISO 9001 és ISO 14000 szabványok garantálják. 

 

Rocket Munka Akkumulátor 
 

A Rocket munka akkumulátorok igen keresettek a magyar piacon. A Rocket munka akkumulátor 

110Ah és a Rocket munka akkumulátor 80Ah olyan hiánypótló termékek, amelyek nem sok más 

gyártónál érhetőek el. Mindkét termék kiemelkedő teljesítménnyel bír és robosztus felépítésének 

köszönhetően igazán hasznos kiegészítő, legyen szó hajózásról, horgászatról vagy éppen a napelem 

által megtermelt energia letárolásáról. A Rocket munka akkumulátor 12V 110Ah ár sajnos az elmúlt 

időszakban jelentősen növekedett a kedvezőtlen USD árfolyam és a megnövekedett szállítási 

költségek miatt. Azonban azt érdemes tudni, hogy ár kategóriát tekintve nem az alacsony ár 

kategóriába tartozik a Rocket akkumulátor 110Ah. 

 

Rocket Akkumulátor Vélemények 
 

Jellemzően azon ügyfelek vásárolják a Rocket akkumulátorokat akik korábban már kipróbálták. Mivel 

magasabb árfekvésű termékekről van szó, így új vásárlókat nehéz meggyőzni az ár-érték arányról, de 

ahogy azt a vélemények között is olvashatjuk, minden vásárlónk elégedett a korábbi Rocket 

akkumulátorral, így kijelenthetjük, hogy a márkahűség igen erős ennél a márkánál. Íme néhány 

termék, amelyekre kaptunk valós vásárlói visszajelzést: 

 

 Rocket Akkumulátor 40Ah Bal+ Ázsiai 

 Rocket Akkumulátor 45Ah Jobb+ Ázsiai 

 Rocket Akkumulátor 43Ah Jobb+ 

 Rocket Akkumulátor 45Ah Bal+ Ázsiai 

 Rocket Akkumulátor 71Ah Jobb+ 

 Rocket Akkumulátor 65Ah Jobb+ Ázsiai 

 Rocket Akkumulátor 100Ah Jobb+ 

 Rocket Munka Akkumulátor 80Ah Bal+ 

 Rocket Munka Akkumulátor 110Ah Bal+ 

 Rocket Akkumulátor 120Ah Bal+ 
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