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Akce na nabíjecí techniku 
 

 
Výběr ze široké škály profesionální nabíjecí techniky a příslušenství od 

renomovaných evropských výrobců  

 
 
EPRONA    

 
 
Český výrobce s dlouholetou tradicí 

Značka EPRONA představuje inteligentní nabíjecí a napájecí systémy vyznačující se nejnovějšími technologiemi 
a inovacemi. To vše se odráží v lepších výkonnostních parametrech výrobků, jejich lepší účinnosti a pozitivním 
zpětném vlivu na napájecí síť. Zároveň přináší uživatelům širší možnosti využití a obsluhy. Nicméně vždy jsou 
přístroje vyráběny s maximálním respektem na poměr výkonu a užitných vlastností k ceně výrobku. Je tradiční 
výrobce nabíječů pro olověné startovací akumulátory, trakčních nabíječů, staničních a zálohových zdrojů, 
modulových spínaných zdrojů a usměrňovačů a přináší - více než půl století zkušeností z oblasti nabíjení. 

Fronius 

 

Výrobce svařovací techniky Fronius má v České 
republice zastoupení také v oboru nabíjecích systémů 

Nabíjecí zařízení Fronius jsou vyvinuta speciálně pro profesionální použití. Všechny akumulátory však nejsou 
stejné, existují startovací akumulátory pro použití např. v automobilech a pohonné akumulátory, které jsou určeny 
například pro vysokozdvižné vozíky. Pro oba druhy akumulátorů má společnost Fronius optimální nabíjecí 
systémy. Není náhodou, že společnost Fronius patří k předním dodavatelům v Evropě. Výrobci automobilů, 
vysokozdvižných vozíků a mnoho známých výrobců akumulátorů již desetiletí spoléhá na kvalitu Fronius. 

FERVE 

 

Nejširší sortiment kvalitní nabíjecí techniky 

Evropská společnost FERVE má ústředí a továrnu ve Španělsku s pokrytím asi 5000 m2 ve dvou patrech. 
Najdete tam recepci, kanceláře, řízení, výzkum a laboratoře zabývající se designem, montážní linky a sklady. 
Výrobní procesy jsou pečlivě sledovány a to už od obdržení surovin, výroby, balení, expedice zboží a řízení 
zásob. Každý aspekt systému je pečlivě sledován, aby se zajistilo co nejvyšší kvality produktů a jejich efektivní 
distribuce. Od března 1999 bylo FERVE uznána za kvalitu certifikace ISO 9001 
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Malé, ale chytré 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výhody: Ekonomický nákup, malé, jednoduché, snadno ovladatelné a hlavně bezpečné pro baterii, obsluhu 
Doporučení: Soukromé osoby osobních automobilů, motocyklů a jiné 
Cena od 1 550,00 Kč 

 

Pro náročnější provozy 
 

 
 
 
 
 
 

 
Výhody: Dostatečně výkonné, snadno ovladatelné, bezpečné pro baterii, elektroniku vozidel 
Doporučení: Malé a střední firmy motorových vozidel, dále stavební, zemědělská technika a jiné 
Cena od 2 500,00 Kč 

 

Univerzální využití – náročné provozy 
 
 
 

  
 

 
 
 
Výhody: Vysoký výkon, rychlost, spolehlivost, maximální bezpečnost, univerzálnost 
Doporučení: Velké firmy (servisy, dílny, autodoprava), kde je nezbytný 100% stav baterie 
Cena od 19 125,00 Kč 

 

Pro maximální připravenost při prezentacích   
 
 
 
 
 
 
 

 
Výhody: Pro veškeré typy baterií, rychlost v nabíjení 30A, obsluha, šetrnost, tichý provoz - bez ventilátoru 
Doporučení: Prezentace vozidel v showroomech, při premiérách vozů a rovněž při předávání vozidel, motocyklů, 
karavanů a zemědělských strojů zákazníkům. 
Cena od 11 619,00 Kč 

 

Údržba pohotovostních vozidel 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výhody: Pro trvalé připojení k bateriím, bez nutnosti obsluhy, ekonomicky výhodné 
Doporučení: Pohotovostní vozidla, sklady s bateriemi 
Cena od 11 740,00 Kč 

 



FAST - Rychlo nabíjecí přístroje 

Nabíjecí proud až 100 A 

Nabíjecí zařízení od renomovaného výrobce FERVE s jedinečnou 
technologií RF "bez zvlnění", je bezpečné vůči ochranně elektronických 
zařízení (řídící jednotka). Technologie RF "bez zvlnění" odstraňuje 
střídavou složku a napěťové špičky a tím je zajištěn bezpečný 
provoz oproti konkurenci. 

Funkce a výhody: 

 Automatický provoz 

 Tester 

 Indikace aktuálního stavu - chyb 

 Standardní nabíjení 

 Rychlo nabíjení 

 Pomocný start 

Cena od 12 106,00 Kč 

BOOSTERS - Startovací zdroje 

Startovaní proud (1000 A - 3000 A) 

Startovací zdroje BOOSTERY od renomovaného evropského výrobce 
FERVE jsou přenosné jednotky s vlastním zdrojem energie se kterými 
nastartujete vozidlo a to bez připojení elektrické sítě. Nastartování vozidla 
je rychlé, bezpečné a hlavně ovládání zvládne i nezkušená obsluha. 
BOOSTERY lze využít jak k nastartování vozidla, tak k napájení spotřebičů 
(12V, 24V). 

Funkce a výhody: 

 Vysoce odolný kovový kryt 

 Agresivní design 

 Ergonomicky tvarovaná rukojeť 

 Izolované mohutné svorky pro perfektní přenos energie 

 Extra-ohebné kabely 

 Praktické, kulaté kabelové držáky (patentovaný design) 

 Vratná 20 A tepelná ochrana, která působí v případě zkratu 

 Přepěťová ochrana 

 Bezpečnostní uzávěr pro výstup DC napájení (auto zásuvka) 

 Červená LED dioda indikující konec nabíjení baterie 

 4 LED diody zobrazuji stav nabití baterie: 15%, 25%, 50% a 100% 

 Izolované, protiskluzové podložky a nebo případně kolečka 
 

Cena od 5 280,00 Kč 

Příslušenství: 

Zástrčky, zásuvky a konektory Kleště, svorky Nabíjecí kabely Ostatní   
(mechanické, nebo magnetické) (25 - 800 A) (150 - 700 A) (auto-zástrčky, měrky, nádoby a jiné) 

 

 
Dále v našem sortimentu najdete nabíječe pro trakční baterie (např. manipulační techniku)  

 
 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změny vyhrazeny. Platnost nabídky do 12/2013 


