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Munka Akkumulátor 
 

A munka akkumulátor, más néven munka akkumulátor vagy szabadidő akkumulátor kifejezetten 

szabadidőjárművekhez (RV), lakókocsikhoz, lakóautókhoz, hajókhoz és más olyan alkalmazásokhoz 

tervezték, ahol hosszabb ideig állandó és megbízható áramforrásra van szükség. Ezek az 

akkumulátorok úgy vannak kialakítva, hogy többszöri töltési és kisütési ciklusokat is kibírjanak, és 

hosszabb ideig egyenletes áramot biztosítsanak. 
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A munka akkumulátor különbözik a hagyományos autó akkumulátortól, amelyet elsősorban arra 

terveztek, hogy rövid ideig nagy indítóáramot szolgáltassanak a motor beindításához. Ezzel szemben 

a munka akkumulátort arra optimalizálták, hogy hosszabb ideig alacsonyabb áramot szolgáltasson, 

így alkalmasak lakóautókban, lakókocsikban vagy hajókban lévő készülékek, lámpák és egyéb 

elektromos eszközök táplálására. 

A munka akkumulátor különböző típusokban kaphatók, például elárasztott ólom-sav akkumulátor, 

zselés, abszorbeált üvegszövetes (AGM) és lítium-ion akkumulátor. Mindegyik típusnak megvannak a 
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maga előnyei és hátrányai, olyan tényezőktől függően, mint a karbantartás, a teljesítmény, a 

költségek és a tervezett felhasználás. 

A munka akkumulátor az ólom-savas akkumulátor olyan típusa, amelyet úgy terveztek, hogy 

rendszeresen lemerítsék és újratöltési kapacitásuk nagy részét felhasználva. Ezt az akkumulátor úgy 

van kialakítva, hogy hosszabb ideig egyenletes áramot szolgáltasson, és képes a mélykisütést 

alacsony töltöttségi állapotig (SOC) kezelni a teljesítmény vagy a várható élettartam jelentős romlása 

nélkül. 

 

Többféle munka akkumulátor létezik, többek között: 

 

Elárasztott ólom-savas akkumulátorok (FLA): Ezek az akkumulátorok folyékony elektrolitot 

tartalmaznak, és rendszeres karbantartást igényelnek, például az elektrolit desztillált vízzel történő 

feltöltését és a korrózió ellenőrzését. Általában olcsóbbak, de nem tartanak olyan sokáig, mint más 

munka akkumulátor-típusok. 

Abszorbeált üvegmatrac (AGM): Az AGM akkumulátorok üvegszálas anyagot használnak az elektrolit 

felszívására, így kiömlésbiztosak és gyakorlatilag karbantartásmentesek. Drágábbak, mint az FLA 

akkumulátorok, de nagyobb kisütési sebességet, hosszabb élettartamot és jobb rezgés- és 

ütésállóságot biztosítanak. 

Gél: A gél akkumulátorok szilícium-dioxid-alapú gélt használnak az elektrolit rögzítésére, így 

kiömlésbiztosak és karbantartásmentesek. Ezek az akkumulátorok képesek a mélykisülések 

kezelésére és hosszabb élettartamot kínálnak, mint az FLA akkumulátorok, de általában drágábbak 

és érzékenyebbek a túltöltésre. 

 

Lítium-ion: A lítium-ion munka akkumulátor könnyűek, karbantartásmentesek és hosszabb 

élettartamúak az ólom-sav akkumulátorokhoz képest. Emellett nagyobb energiasűrűséggel 

rendelkeznek, és jelentős teljesítményromlás nélkül képesek a mélykisülések kezelésére. Azonban 

drágábbak, mint más munka akkumulátortípusok. 

A munka akkumulátor kiválasztásakor olyan tényezőket kell figyelembe venni, mint a tervezett 

alkalmazás, a szükséges kapacitás, a kisütési sebesség és a költségvetés. 

 

Munka Akkumulátor Ár 
 

A munka akkumulátor ára jelentősen eltérhet olyan tényezőktől függően, mint az akkumulátor 

típusa, kapacitása, márkája és minősége. Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbiakban megadott árak 

tájékoztató jellegűek, és idővel változhatnak. Íme egy általános ár sáv a különböző típusú munka 

akkumulátorok esetében: 

 

Elárasztott ólomakkumulátorok (FLA): Az árak 20,000 és 70,000 Ft között mozognak, a kapacitástól 

és a márkától függően. 

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


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

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

 

Abszorbeált üvegmatrac (AGM): Az AGM akkumulátorok drágábbak, mint az FLA akkumulátorok, az 

árak körülbelül 40,000 és 100,000 Ft között mozognak. 

 

Gél: A zselés munka akkumulátor ára általában 40,000 és 70,000 Ft vagy annál is több között mozog, 

a kapacitástól, márkától és minőségtől függően. 

 

Lítium-ion: A lítium-ionos munka akkumulátor a legdrágább, ára 60,000 és 700,000 Ft között mozog. 

A magasabb ár a hosszabb élettartamuknak, a jobb teljesítményüknek és a nagyobb 

energiasűrűségüknek köszönhető. 

 

Ne feled, hogy ezek az árak tájékoztató jellegűek, és a tényleges költségek olyan tényezők 

függvényében változhatnak, mint a helyszín, a kiskereskedő és a piaci feltételek. 

 

AGM Munka Akkumulátor 
 

Az  AGM munka akkumulátor jó választás lehet a napenergia tárolására. A napelemek napközben, 

amikor süt a nap, energiát termelnek, de ezt az energiát nem mindig használják fel azonnal. Az AGM 

munka akkumulátor a felesleges energia tárolására használható, hogy később, amikor a nap nem süt, 

például éjszaka vagy felhős napokon, felhasználható legyen. 

 

Az AGM munka akkumulátor jól alkalmazható a napenergia tárolására, mivel nagy energiasűrűséggel 

és hosszú élettartammal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy nagy mennyiségű energiát képesek tárolni, 

és gyors romlás nélkül bírja a sokszori töltést és kisütést. Az AGM munka akkumulátor emellett zárt 

és karbantartásmentes, így kényelmes választásnak bizonyul a napenergia-tároló rendszerekhez. 

Ha AGM munka akkumulátort használunk napenergia-tároláshoz, fontos, hogy megfelelően 

méretezzük az akkumulátor rendszert, hogy az elegendő energiát tudjon tárolni a rendszer 

igényeinek megfelelően. Az akkumulátorok megfelelő töltése és karbantartása is fontos az optimális 

teljesítmény és élettartam biztosítása érdekében. A napenergia-rendszer tervezője vagy telepítője 

segíthet meghatározni az adott rendszerhez tartozó akkumulátorpakk megfelelő méretét és 

konfigurációját. 
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Munka Akkumulátor Feszültség 
 

A munka akkumulátor feszültség legelterjedtebb kategóriái a következők: 

 

6 volt: Ezeket az akkumulátorokat gyakran használják kisebb alkalmazásokban, például golfkocsikban, 

kis napelemes rendszerekben vagy tartalék energiarendszerekben. Általában magasabb amperórás 

(Ah) névleges értékkel rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy több energiát tudnak tárolni. Két 6 V-os 

akkumulátor sorba kapcsolható, hogy 12 V-os rendszert hozzál létre. 

 

12 Volt: A 12V-os munka akkumulátor a legelterjedtebb feszültségkategória, és számos 

alkalmazásban használják, többek között szabadidőjárművekben (RV), csónakokban, napelemes 

rendszerekben és tartalék energiarendszerekben. A 12V-os akkumulátor közvetlenül használható 

számos 12V-os készülékkel és eszközzel. 

 

24 Volt és 48 Volt: Ezeket a nagyobb feszültségű akkumulátorokat jellemzően nagyobb méretű 

alkalmazásokban használják, mint például a lakossági vagy kereskedelmi napelemes rendszerek, 

nagy hajók vagy ipari berendezések. Több 12 V-os akkumulátor sorba kapcsolásával 24 V-os vagy 48 

V-os rendszer hozható létre. 

 

Lényeges, hogy az adott alkalmazásnak és a rendszer követelményeinek megfelelő 

akkumulátorfeszültséget válasszál. Az akkumulátor névleges feszültségének meg kell felelnie a 

készülékek vagy az elektromos rendszer feszültségigényének. Az akkumulátorok soros vagy 

párhuzamos csatlakoztatásával az akkumulátorpakk teljes feszültségét vagy kapacitását a rendszer 

követelményeinek megfelelően állíthatod be. 

 

Munka Akkumulátor Élettartam 
 

A munka akkumulátor élettartam jelentősen változhat olyan tényezőktől függően, mint az 

akkumulátor típusa, a használati szokások, a karbantartás és a környezeti feltételek. Az alábbiakban 

a különböző típusú munka akkumulátor hozzávetőleges várható élettartamát mutatjuk be: 

 

Elárasztott ólomakkumulátorok (FLA): Az FLA akkumulátorok élettartama általában 3-7 év, a 

használattól, karbantartástól és a környezeti körülményektől függően. A rendszeres karbantartás, 

például az elektrolit desztillált vízzel történő feltöltése és a korrózió ellenőrzése segíthet 

meghosszabbítani ezen akkumulátorok élettartamát. 

 

Abszorbeált üvegmatrac (AGM): Az AGM munka akkumulátor élettartama általában hosszabb, mint 

az FLA akkumulátoroké, 4-8 év vagy annál is hosszabb. Ezek az akkumulátorok gyakorlatilag 

karbantartásmentesek, ami hozzájárul a hosszabb élettartamukhoz. 
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Gél: A zselés munka akkumulátor várható élettartama a használattól és a környezeti feltételektől 

függően körülbelül 5-10 év. Az AGM akkumulátorokhoz hasonlóan a gél akkumulátorok is 

karbantartásmentesek és képesek a mélykisülések kezelésére, ami hozzájárulhat élettartamuk 

meghosszabbításához. 

 

Lítium-ion: A lítium-ion munka akkumulátor várható élettartama a leghosszabb, jellemzően 10-20 év 

vagy annál is hosszabb. Teljesítményük és képességük, hogy jelentős romlás nélkül képesek kezelni a 

mélykisüléseket, hozzájárulnak hosszabb élettartamukhoz. 

 

Ne feledd, hogy ezek hozzávetőleges adatok, és a munka akkumulátor tényleges élettartama olyan 

tényezők függvényében változhat, mint a használati szokások, a kisütés mélysége, a töltési gyakorlat, 

a hőmérséklet és az általános gondozás.  

 

Munka Akkumulátor Jelentése 
 

A munka akkumulátor olyan akkumulátortípus, amelyet úgy terveztek, hogy többszöri, mély le- és 

feltöltést bírjon el, kapacitásának nagy részét felhasználva. A munka akkumulátor hosszabb időn 

keresztül egyenletes áramot biztosít, így ideálisak olyan eszközökhöz, amelyek hosszú időn keresztül 

egyenletes teljesítményt igényelnek, például szabadidőjárművekhez, hajókhoz, napelemes 

rendszerekhez és tartalék áramellátó rendszerekhez. 

A munka akkumulátor különbözik a hagyományos autóakkumulátortól (más néven indító- vagy SLI-

akkumulátor), amelyet arra terveztek, hogy rövid ideig nagy áramot biztosítson a motor 

beindításához. Míg az autóakkumulátor vékonyabb lemezekkel rendelkezik, amely gyors 

áramkimaradásra vannak optimalizálva, a munka akkumulátor vastagabb lemezekkel rendelkezik, 

amely lehetővé teszi számtalan töltési és kisütési ciklus elviselését, akár alacsony töltöttségi állapotig 

(SOC) is. 

 

Többféle munka akkumulátor létezik, köztük az elárasztott ólom-sav akkumulátorok (FLA), az 

abszorbeált üvegmatrac (AGM), a zselés és a lítium-ion akkumulátor. Mindegyik típusnak megvannak 

a maga előnyei és hátrányai a teljesítmény, a karbantartási követelmények és a költségek 

tekintetében. A megfelelő munka akkumulátor kiválasztása olyan tényezőktől függ, mint a tervezett 

alkalmazás, a kapacitásigény és a költségvetés. 

 

Munka Akkumulátor Jelölések 
 

A munka akkumulátoron található jelölés általában lényeges információkat tartalmaz az akkumulátor 

specifikációjáról, kapacitásáról, típusáról és gyártójáról. Néhány gyakori jelölés, amelyet egy munka 

akkumulátoron találhat: 
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Akkumulátor típusa: A munka akkumulátor típusa, például elárasztott ólomakkumulátor (FLA), 

abszorbeált üvegmatrac (AGM), gél vagy lítium-ion. 

 

Feszültség: Az akkumulátor névleges feszültsége, például 6 V, 12 V, 24 V vagy 48 V. 

 

Kapacitás: Az akkumulátor kapacitása, általában amperórában (Ah) vagy wattórában (Wh) kifejezve. 

Ez a jelölés azt az energiamennyiséget jelzi, amelyet az akkumulátor teljesen feltöltve képes tárolni 

és leadni. 

 

Hidegindító amper (CCA): Bár a munka akkumulátor esetében nem olyan fontos, mint az 

indítóakkumulátorok esetében, ez a jelölés azt az árammennyiséget jelzi, amelyet az akkumulátor 30 

másodpercig képes leadni 18°C hőmérsékleten anélkül, hogy 7,2 volt alá csökkenne. Ez akkor fontos, 

ha munka akkumulátort használunk hideg környezetben vagy motorok indításához. 

 

Tartalékkapacitás (RC): Ez a jelölés azt az időtartamot (percekben) jelzi, ameddig az akkumulátor 

26,7°C hőmérsékleten 25 amper állandó áramot tud szolgáltatni, mielőtt a feszültsége 10,5 voltra 

csökken. Ez az akkumulátor tartós áramellátási képességének mérőszáma. 

 

A gyártó neve és modellszáma: A gyártó neve és az akkumulátor konkrét modellszáma. 

 

Karbantartási és biztonsági információk: Az akkumulátor megfelelő karbantartására, töltésére és 

kezelésére vonatkozó különleges utasítások vagy figyelmeztetések. 

 

Munka Akkumulátor Kapacitás 
 

A munka akkumulátor kapacitása azt az elektromos energiamennyiséget jelenti, amelyet teljes 

feltöltés esetén képes tárolni és leadni. A kapacitást általában amperórában (Ah) vagy wattórában 

(Wh) fejezik ki. Minél nagyobb a kapacitás, annál több energiát képes az akkumulátor tárolni és 

szolgáltatni az idő múlásával. 

A munka akkumulátor kapacitása jelentősen eltérhet az akkumulátor típusától, méretétől és a 

tervezett alkalmazástól függően. A munka akkumulátor szokásos kapacitástartományai a következők: 

 

Kis munka akkumulátorok: 20 Ah és 50 Ah között - Ezeket az akkumulátorokat olyan 

alkalmazásokhoz használják, mint például kis napelemes rendszerek, hordozható energiatárolók és 

tartalék energiaellátó rendszerek. 
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Közepes kapacitású munka akkumulátorok: Ezeket az akkumulátorokat általában lakóautókhoz, 

hajókhoz, közepes méretű napelemes rendszerekhez és tartalék áramellátó rendszerekhez 

használják, amelyek hosszabb üzemidőt igényelnek. 

 

Nagyméretű munka akkumulátorok: Ezeket az akkumulátorokat nagyméretű eszközökhöz tervezték, 

például lakossági vagy kereskedelmi napelemes rendszerekhez, nagy hajókhoz vagy ipari 

berendezésekhez, amelyek jelentős mennyiségű energiatárolást igényelnek. 

 

Munka Akkumulátor Mire Jó? 
 

A munka akkumulátort olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek hosszabb időn keresztül 

egyenletes és megbízható áramforrást igényelnek. Ezek az akkumulátorok úgy vannak kialakítva, 

hogy többszöri töltési és kisütési ciklusokat bírjanak el, kapacitásuk nagy részét felhasználva, és a 

teljesítmény vagy a várható élettartam jelentős romlása nélkül képesek elviselni a mélykisüléseket. 

 

A munka akkumulátor néhány gyakori alkalmazási területe: 

Szabadidőjárművek (RV): A munka akkumulátor biztosítják a világítás, a készülékek és más 

elektromos eszközök áramellátását a lakóautókban, ha nem csatlakoznak külső áramforráshoz. 

 

Csónakok és tengeri alkalmazások: A munka akkumulátorokat a fedélzeti elektromos rendszerek, 

köztük a navigációs berendezések, a világítás és a különböző készülékek energiaellátására használják. 

 

Napelemes rendszerek: A hálózaton kívüli vagy hálózatba kapcsolt, akkumulátoros tartalék 

napelemes rendszerekben a munka akkumulátor tárolja a napelemek által termelt energiát, stabil 

áramellátást biztosítva. 

 

Tartalék áramellátó rendszerek: A munka akkumulátor tartalék áramforrásként szolgálhat otthonok, 

vállalkozások vagy távoli helyek számára áramkimaradások vagy vészhelyzetek esetén. 

 

Elektromos járművek és golfkocsik: A munka akkumulátorokat elektromos járművekben, például 

golfkocsikban és egyes elektromos kerékpárokban használják, hogy hosszabb ideig megbízható 

áramforrást biztosítsanak. 

 

Távközlési rendszerek: A munka akkumulátor tartalék áramforrásként használható a távközlési 

berendezésekhez, biztosítva a folyamatos működést áramkimaradások idején vagy távoli helyeken. 
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Ez csak néhány példa azokra az alkalmazásokra, ahol munka akkumulátorokat használnak. A munka 

akkumulátor elsődleges célja, hogy egyenletes, tartós áramot szolgáltasson. 

 

Munka Akkumulátor vs Akkumulátor 
 

A munka akkumulátor vs. akkumulátor, más néven SLI (Starting, Lighting, Ignition) akkumulátorok 

különböző kialakításúak és célúak. Íme a két akkumulátortípus közötti főbb különbségek és tipikus 

alkalmazási területeik: 

 

Munka akkumulátor: 
Cél: Hosszú időn keresztül egyenletes, tartós teljesítmény leadására tervezték. Többszöri töltési és 

kisütési ciklusokat bírnak ki, kapacitásuk nagy részét felhasználva. 

Vastagabb lemezek, ami lehetővé teszi a mélyebb kisütéseket anélkül, hogy az akkumulátor 

teljesítménye vagy várható élettartama jelentősen romlana. 

Alkalmazások: Gyakran használják többek között szabadidőjárművekben (RV), csónakokban, 

napenergia-rendszerekben, tartalék áramellátó rendszerekben, elektromos járművekben és 

golfkocsikban. 

Kisütés: Jelentős károsodás nélkül mélyen lemeríthető (a kapacitás 50-80%-a), így alkalmasak olyan 

alkalmazásokhoz, amelyek hosszabb időn keresztül stabil áramellátást igényelnek. 

 

Indító (SLI) akkumulátorok: 
Rendeltetés: Arra tervezték, hogy rövid ideig nagy mennyiségű áramot szolgáltasson a motor 

beindításához (személygépkocsik, teherautók, motorkerékpárok stb.). 

Felépítés: Vékonyabb lemezek, ami lehetővé teszi a gyors áramkimaradást, de nem alkalmas 

mélykisütésre. 

Alkalmazások: Elsősorban belsőégésű motorral hajtott járművekben használják a motor indítására, a 

gyújtásrendszer működtetésére, valamint a világítás és egyéb járműtartozékok áramellátására. 

Kisütés: Nem szabad mélyen kisütni, mivel ez jelentős károkat okozhat az akkumulátor várható 

élettartamában és teljesítményében. Az indítóakkumulátorokat általában csak kapacitásuk 10-20%-ig 

szabad kisütni. 

Összefoglalva, a munka akkumulátor olyan eszközökhöz alkalmasak, amelyek állandó, hosszú 

élettartamú áramforrást igényelnek, míg az indítóakkumulátorokat úgy tervezték, hogy rövid, 

erőteljes áramerősséget biztosítsanak a motorok indításához. Az optimális teljesítmény és az 

akkumulátor élettartama érdekében elengedhetetlen, hogy az adott alkalmazásnak megfelelő 

akkumulátortípust használjon. 
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Munka Akkumulátor Napelemhez 
 

A munka akkumulátor napelemhez kiváló választás a napenergia tárolására a hálózaton kívüli vagy 

hálózati napenergia-rendszerekben. Úgy tervezték őket, hogy többszöri töltési és kisütési ciklusokat 

bírjanak el, kapacitásuk nagy részét felhasználva, így alkalmasak a napelemek ingadozó 

energiatermeléséhez. 

A munka akkumulátor képes tárolni a napelemek által napközben termelt energiát, és stabil 

áramellátást biztosítanak, amikor a napfény nem áll rendelkezésre, például éjszaka vagy felhős 

napokon. Ez teszi őket különösen hasznossá a teljes mértékben napenergiára épülő, hálózaton kívüli 

napelemes rendszerek vagy a hálózati rendszerek számára, amelyeknek áramkimaradások idején 

tartalék energiára van szükségük. 

 

Munka Akkumulátor Csónakmotorhoz 
 

Munka akkumulátor csónakmotorhoz jó választásnak bizonyul. Úgy tervezték őket, hogy hosszú időn 

keresztül egyenletes és megbízható energiát biztosítsanak, így alkalmasak különböző fedélzeti 

elektromos rendszerek, például navigációs berendezések, világítás, szivattyúk és készülékek 

táplálására. 

A munka akkumulátor képes ismételt töltési és kisütési ciklus kezelésére, kapacitásuk nagy részét 

felhasználva, ami létfontosságú azon hajók esetében, amelyek hosszabb időn keresztül a szárazföldi 

áramellátástól távol az akkumulátorok energiájára támaszkodnak. 

A tengeri alkalmazásokban általánosan használt munka akkumulátoroknak több típusa létezik: 

 

Lakókocsi Munka Akkumulátor 
 

A lakókocsi munka akkumulátor kiváló választás lakókocsikhoz, más néven szabadidőjárművekhez 

(RV) vagy lakóautókhoz. Úgy tervezték őket, hogy hosszabb időn keresztül egyenletes és megbízható 

áramforrást biztosítsanak, így alkalmasak a lakókocsi különböző elektromos rendszereinek és 

készülékeinek, például a világításnak, a hűtésnek, a vízszivattyúknak és a szórakoztató rendszereknek 

az ellátására. 

A munka akkumulátor többszöri töltési és kisütési ciklust is kibír, kapacitásuk nagy részét 

felhasználva. Ez különösen fontos a lakókocsik esetében, mivel gyakran támaszkodnak az 

akkumulátorok energiájára, amikor nem csatlakoznak külső áramforráshoz, például kempingezés 

vagy utazás során. 

 

Munka Akkumulátor Autóba 
 

A munka akkumulátor autóba általában nem megfelelő választás, mivel olyan alkalmazásokhoz 

tervezték őket, amelyek hosszabb időn keresztül egyenletes, tartós áramforrást igényelnek. Az 
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autóknak viszont rövid, erőteljes áramerősségre van szükségük a motor beindításához, amit a 

legjobban egy indító- vagy SLI-akkumulátor (Starting, Lighting, Ignition) biztosít. 

Az indítóakkumulátorok vékonyabb lemezekkel rendelkeznek, és úgy tervezték őket, hogy rövid ideig 

nagy áramot szolgáltassanak a motor beindításához, a gyújtásrendszer működtetéséhez, valamint a 

világítás és más járműtartozékok áramellátásához. A munka akkumulátor vastagabb lemezekkel 

rendelkeznek, és többszöri töltési és kisütési ciklusok kezelésére készültek, kapacitásuk nagy részét 

felhasználva, így alkalmasak például lakóautók, csónakok, napelemes rendszerek és tartalék 

áramellátó rendszerek számára, de nem alkalmasak autómotorok indítására. 

 

Rocket Munka Akkumulátor Vélemények 
 

A Rocket munka akkumulátor véleményeket olvasgatva kivétel nélkül pozitív értékeléseket láthatunk. 

Legkeresettebb típusa a Rocket munka akkumulátor 12v 110ah, amelyből sajnos igen gyakran 

előfordul készlethiány. Másik típus a Rocket munka akkumulátor 12V 80Ah, amely a 110Ah-nak a 

kistesója. Minőségben megegyeznek azonban teljesítményben és árban is van eltérés. 

 

Banner Munka Akkumulátor 
 

Banner Munka akkumulátor esetében is a ár megszokott minőséggel találkozhatunk az Osztrák 

gyártótól. Legkeresettebb típusai közé tartozik a Banner munka akkumulátor 115Ah és a Banner 

munka akkumulátor 100Ah.  

 

Exide Munka Akkumulátor 
 

Weboldalunkon több mint 15db Exide munka akkumulátor közül válogathat. Ide tartozik a marine 

munka akkumulátor is, amely kifejezetten hajókhoz és csónakmotorokhoz lett tervezve. 

mailto:info@akkuapu.hu
https://akkuapu.hu/
mailto:info@akkuapu.hu
https://akkuapu.hu/
https://akkuapu.hu/munka-akkumulator/rocket-munka-akkumulator-110ah-bal-dcm31-680
https://akkuapu.hu/munka-akkumulator/rocket-munka-akkumulator-80ah-bal-dcm24-600
https://akkuapu.hu/munka-akkumulator/banner-munka-akkumulator-115ah-90a-energy-bull-jobb-959-01
BANNER%20MUNKA%20AKKUMULÁTOR%20100AH%20JOBB+
BANNER%20MUNKA%20AKKUMULÁTOR%20100AH%20JOBB+

