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Varta Akkumulátor 
 

A Varta akkumulátor gyártója jelenleg a Clarios globális vállalat. A márkanév az elmúlt időszaban 

többször tulajdonost cserélt, de a minőség változatlan maradt. A Varta márkanév már több mint 100 

éve kezdte meg pályafutást és jelenleg az akkumulátorokat Németországban gyártják. A Varta több 

autógyártónak szállít be közvetlen akkumulátorokat, így az akkumulátorok megfelelnek az OEM 

(eredeti pótalkatrész) követelményeinek. A Gyártás során több mint 100 folyamatot, termékadatot 

és változó figyelnek és szükség esetén javítanak, ezzel biztosítva a gyártás állandó minőségét. 

 

Varta Blue Dynamic 
 

Egyedi PowerFrame rácstechnológiával készül, így extra indítóáramot képes biztosítani. A 

PowerFrame rács a Varta által szabadalmaztatott struktúra. Német gyártó lévén a legmagasabb 

német szabványoknak megfelelően fejlesztették és gyártottak le. OE termékről lévén szó minden 

akkumulátor azonos értékű a gyári akkumulátorokkal. Átlagos energia igényű autókhoz ajánlott 

termék kategória. A Varta Blue Dynamic EFB akkumulátorokat a gyártó a Start Stop rendszerű 

autókhoz alkotta meg. 

 

Varta Black Dynamic 
 

Ha klasszikus szabványos akkumulátort keresel akkor a Varta Black Dynamic lesz a te választásod. 

Jellemzően a 2000 előtt gyártott alacsonyabb energiaigényű és kevesebb elektronikával felszerelt 

autókhoz ajánlott elsősorban, de természetesen az újabb autókba is ugyanúgy be lehet szerelni. 

Ebben a kategóriában is minden termék a szabadalmaztatott PowerFrame technológiával van ellátva 

és minden akkumulátor OE minősítéssel rendelkezik. Az egyik legkeresettebb termékük a Varta 

Akkumulátor 55Ah volt azonban ezt a típust időközben lecserélte a Varta akkumulátor 56Ah típusra. 

 

Varta Silver Dynamic 
 

A Varta Silver Dynamic kategóriát kifejezetten a nagy energia igényű autókhoz fejlesztették ki a nem 

start stop rendszerű autókhoz. Kategóriájában kimagasló indítóárammal rendelkezik. Ahogy a Varta 

autó akkumulátorok esetében megszokhattuk itt is találkozhatunk PowerFrame és OE jelzésekkel. 
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Varta AGM akkumulátor 
 

A Varta AGM akkumulátorokat a Varta Silver Dynamic AGM termékportfólióban találjuk meg. 

Kifejezetten ajánlott Start stop rendszerű autókhoz, de akár elektromos autókba is be lehet építeni. 

Az újonnan gyártott Start stop rendszerű autók 70%-ban a Varta AGM akkumulátora található meg. 

A hagyományos ólom-savas akkumulátorokhoz képest 3x-os élettartam, ezért megbízható 

energiaforrás a nagy teljesítményű autók igényeihez. 

 

Varta Akkumulátor Árak 
 

A Varta akkumulátor árak elég széles skálán mozognak. Attól függően, hogy milyen méretű 

akkumulátor kell az autónkba a három termék kategória jól behatárolja pénztárcánkat. 

Legkedvezőbb árú a Black Dynamic, majd ezt követi a Blue Dynamic és a legmagasabb ár kategóriájú 

termékek pedig a Silver Dynamic-be tartoznak. 

 

Varta Akkumulátor Töltése 
 

A Varta akkumulátor töltése során be kell tartani néhány biztonsági előírást. Jól szellőztetett 

helyiségben történjen az akkumulátor töltése, valamint ne melegedjen túl az akkumulátor. Az 

automata akkumulátor töltők ideálisak a Varta akkumulátorok töltésére. Akkumulátor töltő 

választása esetén figyeljünk, hogy a töltő paraméterei és az akkumulátor teljesítménye egyezzen. 

 

Varta Akkumulátor gyártási idő jelölése 
 

A Varta akkumulátor gyártási idő jelölése ugyan szerepel az akkumulátorba sütött sorszámon, de az 

egyedi kódjellel lett ellátva, így a pontos gyártási idő veszejtésére csak a gyártó képes. 

Akkumulátorok vásárlása esetén ha tehetjük kérdezzünk rá a tárolási időre. Raktárunkban az 

akkumulátorok átlagos forgási sebessége 3 hónap, amivel el tudjuk kerülni a túltárolt lemerült 

akkumulátorok értékesítését. 

 

Varta Akkumulátor Vélemények 
 

Számos Varta termék alatt olvashatsz Vevői véleményeket. Mindenki dicséri a Varta 

akkumulátorokat, negatív véleményt nem lehet olvasni a vásárlóink tollából. Íme néhány termék 

amely, alatt olvashatsz valódi vásárlói véleményeket: 

 Varta motor akkumulátor 11Ah 

 Varta motor akkumulátor 12Ah 

 Varta autó akkumulátor 45Ah 
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 Varta autó akkumulátor 95Ah 

 Varta EFB akkumulátor 72Ah 

 Varta AGM akkumulátor 70Ah 

 

Varta akkumulátor élettartam 
 

A Varta akkumulátor élettartam a környezeti hatásoktól és más befolyásoló tényezőktől is változhat. 

Az extrém hőmérséklet, legyen az alacsony vagy magas túlzott szulfátosodás és korróziót okozhat az 

akkumulátorban. A problémát legtöbbször hideg időben vesszük észre, azonban a hiba oka a nyári 

melegben keresendő. A rendszertelenül használt autó is meríti az akkumulátort. Egy parkoló autó az 

akkumulátor teljesítményének 1%-át használja olyan készenléti funkciókhoz, mint például a riasztó. 

Ez az 1% nem tűnik soknak, de egy elöregedett akkumulátornál minden csepp energia számít. A rövid 

időre beindított autók nem töltik fel megfelelően az akkumulátort. A régebbi járműveknél előfordul 

korrózió amelynek hatására az akkumulátor teljesítménye is csökken. Minden ehhez hasonló kémiai 

reakció megakadályozza az akkumulátor megfelelő töltését. 

mailto:info@akkuapu.hu
https://akkuapu.hu/
mailto:info@akkuapu.hu
https://akkuapu.hu/
https://akkuapu.hu/auto-akkumulator/varta-akkumulator-95ah-jobb-5954040833132-bd595404
https://akkuapu.hu/start-stop-akkumulator/varta-efb-akkumulator-72ah-jobb-572501076d842-bd572501
https://akkuapu.hu/agm-akkumulator/varta-agm-akkumulator-70ah-jobb-570901076d852-sd570901

