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FGS Batteri til Alber Quix (FGC21502) 12V 15Ah AGM 4 stk.

* Pris gældende 24.06.2022

Greenlight Battery Aps
Industriparken 31, Lind
DK-7400 Herning

Tel: 70 22 88 60

e-mail: info@batteri-butik.dk

EU Moms-nr.:
DK27927548

Spænding: 12V
Kapacitet / Effekt: 15Ah
Størrelse: 151x98x98mm

1.796,00
DKK*

* inkl. 25% moms
og ekskl.

Forsendelsesomkostninger

 

 

gå til artiklen ... 

FGS FGC-serien er udviklet til at opnå maksimal ydelse til cykliske applikationer. Batterierne produceres i
kompakte, robuste størrelser og kan derfor anvendes i mange forskellige ting. Som eks. Elløbehjul,
Legetøj, Peg Perego og meget andet udstyr. FGS-FGC-batterier med samme kapacitet og spænding kan
tilsluttes i serie og parallelt uden at ændre opladningen, men disse skal altid komme fra samme
produktion, så du ikke bruger batterier fra forskellige mærker og produktioner. Dybde afladning bør altid
undgås, selv med batterier af høj kvalitet!

Anvendelsesområder:
Legetøj
Cyklisk brug
Elkørestole
Campingvogne, Autocampere
Telekommunikation

Funktioner:
Genopladelige
Lukket system og vedligeholdelsesfrit
Uafhængig driftssituation
Fleece-teknologi (AGM-teknologi)
Lav selvudladning på mindre end 3% pr. måned ved 20 ° C
Højt temperaturområde - 30 ° C til + 50 ° C, fortrinsvis + 10 ° C til + 30 ° C
Høj effekttæthed
Lang levetid med professionel behandling ved 20 ° C ca. 5-8 år

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.
Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en en fejl på produktet,
der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt
uheld,
der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig
anvendelse.
Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.
Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.
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