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NOVÝ SORTIMENT V NABÍDCE

MOTO Baterie VARTA POWERSPORTS
Společnost coraHB s.r.o. od dubna 2014 do svého sortimentu
zařadila baterie řady Varta Powersports.
Řada Powersports pokrývá
širokou paletu využíti jak v
oblasti vozidel, motocyklů,
čtyřkolek, vodních skútrů,
ATV (All-Terrain Vehicles),
UTV (Utility Terrain Vehicles), skútrů, sněžných
skútrů a nebo traktorových
sekaček na trávu.
Díky široké nabídce
produktů baterii řady
Powersports, VARTA
maximálně vychází vstříc
vysokým nárokům a
speciálním požadavkům v
náročných podmínkach ve
kterých je „vozidlo“ provozováno.
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Ať si vyberete jakoukoliv z těchto baterií, každá
Vám poskytne dlouhou
životnost, perfektní spolehlivost a vysoký výkon.

Powersports Freshpack

Nejprodávanější model řady
Powersports je výkonná a
trvanlivá baterie, která
se vyznačuje snadnou
instalací a ekonomickým provozem. Nabízí
spolehlivý startovací
výkon od prvního po mnoho a mnoho
dalších natočení. A i když ji prověříte v
nejnáročnějších podmínkách, stále bude
disponovat výjimečným výkonem. VARTA
Powersports Freshpack je ideální volbou.
Hlavní výhody
• Suchá nabitá baterie dodávaná ve
verzi Freshpack (s nádobou s elektrolytem)
• Spolehlivý startovací výkon v horkém
i chladném počasí
• Pevná konstrukce, která odolává vibracím, ať už jedete po
nezpevněném povrchu, po sněhu
nebo brázdíte vlny
• Odpovídá normě JIS
• Ve svislé poloze utěsněná a odolná
proti vytečení

Powersports AGM

Vysoké otáčky, dlouhé
projížďky a proměnlivé
počasí: nečiní odolným
bateriím Powersports
AGM žádný problém. Baterie jsou
navrženy s ohledem na extrémní podmínky. K dispozici je stále maximální
proud bez ztráty výkonu. Pevná konstrukce navíc zaručuje vynikající odolnost

vůči otřesům, i když jedete po rozbouřené
hladině či vyjetých kolejích. Baterie jsou
naprosto bezúdržbové.
Hlavní výhody
• Suchá nabitá baterie dodávaná ve
verzi Freshpack (s nádobou s elektrolytem)
• Bezúdržbová – není nutné žádné
doplňování vodou
• Odpovídá normě JIS
• Utěsněná a odolná proti vytečení i při
naklonění do 45˚
• Technologie AGM (Absorbent Glass
Mat) umožňující opětovné nabíjení
a vybíjení baterie bez snížení jejího
výkonu

Powersports Gardening

Tyto vysoce kvalitní baterie určené
speciálně pro zahradní techniku jsou
vybaveny technologií na
bázi vápník-vápník pro
nízký stupeň samovybíjení a
snížené riziko koroze mřížky,
což znamená delší životnost.
Poskytují také velmi vysoký startovací
výkon (340A).
Hlavní výhody
• Určena speciálně pro traktorové
sekačky na trávu
• Bezúdržbová baterie s tekutým
elektrolytem, není nutné žádné
doplňování vody
• Velmi vysoký startovací výkon
• Ve svislé poloze utěsněná a odolná
proti vytečení

Baterie řady POWERSPORT najdete v našem eshopu
eshop.corahb.cz v univerzálních dílech, sekce auto / moto baterie a
nabíječky. Všechny uvedené typy baterií jsou skladem.
coraHB s.r.o
obchod@corahb.cz
www.corahb.cz

+420 569 333143 (automat)

Tel.čísla pro Vaše objednávky
(HB) +420 569 333133
(TRB) +420 569 333140
(JI) +420 569 333141
(BRN) +420 569 333142

