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ÚVODNÍK

Vážení partneři,
Společnost Banner se optimálně připravuje na každou situaci.
Něco však neumíme ovlivnit ani my. Počasí. Zima nám letos
ukázala svoji drsnější tvář, což s sebou neslo značné nároky
na zajištění zásobování našimi produkty. S potěšením můžeme konstatovat, že se nám tuto situaci podařilo zvládnout při
zachování maximální kvality poskytovaných služeb. Vše zvládnout nám umožnila ideální příprava a dokonalá logistika. Naše
úspěšná iniciativa Supply Chain Management (řízení dodavatelského řetězce) významným způsobem přispěla k optimálnímu rozvržení zásob mezi našimi pobočkami v závislosti na
různém vývoji povětrnostní situace v jednotlivých regionech.
Vysoké nároky na kvalitu jsou přitom základním pilířem
úspěšného fungování podniku již od okamžiku jeho založení v roce 1937. Za posledních 80 let se mnohé změnilo: Modernizace a inovativní výrobky jdoucí s dobou jsou
hybnými prvky všech aktivit společnosti s buvolem ve
znaku. Co se nezměnilo, jsou hodnoty našeho podniku,
který byl od samého počátku rodinnou firmou: Poznávacím
znamením baterií splňujících ty nejvyšší kvalitativní požadavky je již od založení podniku tradiční symbol buvola.
Udržitelnost je přitom tématem zásadního významu – náš
výrobní závod v rakouském Linci-Leondingu patří k těm

nejekologičtějším továrnám na výrobu baterií v celé Evropě.
Stejně jako buvola nic neudrží na jednom místě, usiluje i společnost Banner neustále o to, aby se zlepšovala a přicházela
s dalšími inovacemi. Výzkum a vývoj jsou oním prostředkem
zajišťujícím požadovanou prémiovou kvalitu produktů, které
jsou tak vždy v souladu s aktuálním stavem techniky. Svoji
pozornost jsme však při tom vždy zaměřovali na člověka
jako středobod veškeré naší činnosti.
Náš vývoj neustrnul, právě naopak, myslíme již o krok dále do
budoucnosti. V současné době pracujeme na rozšíření své
výroby. Zvýšení produktivity nám umožňuje vyrábět další baterie navíc ve stávajícím závodu. Na tomto místě chceme rovněž vyjádřit své poděkování: A to jak svým zaměstnancům, tak
i zákazníkům, kteří díky věrnosti, kterou naší značce projevují
již po několik desítek let, přispěli svým dílem k jejímu úspěchu.
Již nyní se těšíme na další společná léta ve znamení síly buvola!

Andreas Bawart
Obchodní ředitel		

Thomas Bawart
Technický ředitel
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VŠESTRANNÉ HIGH-TECH BATERIE

EFB BATERIE – TECHNOLOGIE PRO BUDOUCNOST
Výsledek technických inovací: EFB baterie Banner jako ekonomická alternativa technologie AGM.

E

FB baterie značky Banner přispívají
významným způsobem ke snižování
emisí CO2 u moderních vozidel. Takřka
plošné zavádění funkcí start-stop v případě
nových vozidel a zvýšené požadavky kladené
na palubní síť a její napájení, vyžadují od baterie schopnost poradit si i s těmi nejvyššími
nároky. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné
zejména vzájemně skloubit požadavky na nabíjení (dynamický odběr elektrického proudu)
a na eliminaci stratifikace kyselinového elektrolytu při současném zachování bezúdržbového provozu, s cyklickou životností baterie a
s vlastnostmi zaručujícími její bezproblémový
provoz v motorovém prostoru.
EFB BATERIE JAKO VŠESTRANNÉ
ZDROJE ENERGIE
Díky inovativním opatřením v oblasti vývoje a důslednému zdokonalování EFB

baterií Banner z rodiny produktů Running
Bull dokážeme tyto požadavky kladené
na baterie pro naše zákazníky optimálně
naplňovat. Používány jsou tak například
speciální karbonová aditiva, vrstvy rouna
na elektrodách, separátory s minimálním
vnitřním odporem a rovněž optimalizované, metodou kontinuálního lití
zhotovené mřížky. „Tento vývoj přispívá k tomu, že renomovaní výrobci automobilů
budou, namísto náročnější a
nákladnější technologie AGM,
stále častěji využívat technologii EFB a jako na prvního
partnera se budou vždy obracet na společnost Banner.
Naše baterie Running Bull EFB
představuje ten nejlepší příklad optimálního řešení, které

můžeme svým zákazníkům na tomto rychle
rostoucím trhu nabídnout“, vysvětluje
Helmut Diermaier.
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Zákazník

Zákazník
Pobočka

Dodavatel
originálního
vybavení

Pobočka

Centrální
sklad v Linci

Výrobní závod v Linci

DODAVATELSKÝ ŘETĚZEC SPOLEČNOSTI Banner

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

SÍLA BUVOLA V NEUSTÁLÉM POHYBU
Před třemi lety spuštěná iniciativa Supply Chain Management, tedy řízení dodavatelského řetězce, začíná přinášet ovoce:
Dostupnost našich výrobků pro zákazníky činí až 100 procent!

S

polečnost Banner je na všech úrovních
synonymem kvality a dokonalého servisu. Na tomto závazku nehodláme
nic měnit ani do budoucna a proto jsme
před třemi lety spustili iniciativu Supply
Chain Management. A výsledek hovoří za
všechna slova: Od okamžiku zahájení tohoto projektu se společnosti Banner podařilo
zvýšit dostupnost svých produktů o dalších
3-5 %. V některých měsících bylo dokonce
dosaženo téměř 100 %. A to vše s výrazně
nižšími stavy zásob než v minulosti. Pro naše
zákazníky to má – vedle lepší dostupnosti
výrobků – ještě další pozitivní efekt: Baterie
jsou skladovány po kratší dobu a díky tomu
se k nim dostávají takříkajíc „za čerstva“.
STÁLE SE ZLEPŠOVAT
Společnost Banner, jako spolehlivý partner
výrobců automobilů a subjektů na trhu s
dodatečným vybavením (výrobci, servisy), usiluje o to, aby byly jeho produkty a
služby stále lepší. Projekt „Supply Chain

Management (SCM)“ se za tímto účelem
snaží o komplexní pohled na dodavatelský
řetězec a na plánování v jeho rámci.
EXISTUJÍ CÍLE NA TŘECH ÚROVNÍCH
• Zvyšování dostupnosti prostřednictvím
řízení stavu zásob podle potřeb. Pro společnost Banner je důležité mít všechny své
výrobky vždy na skladě tak, aby je zákazníci mohli obdržet v nejkratší možné době.
• Zlepšení schopnosti rychle uskutečňovat
dodávky za pomoci pravidelného srovnávání našich výrobních kapacit s potřebami, stejně jako plánování přípravných
fází výroby. (Abychom svým zákazníkům
– bez ohledu na to, kdy nastane skutečně zimní počasí – vždy dokázali dodat
dostatečné množství baterií.)
• Eliminace nadměrného stavu zásob a
tím i déletrvajícího skladování baterií.
V souvislosti s vlastními vysokými požadavky na kvalitu dbáme na to, abychom
na skladě nedrželi nadměrně velké

množství baterií, neboť tyto je nezbytné po krátké době opětovně dobíjet.
Výrobci automobilů dokáží optimální dodávky ocenit. Zákazníci společnosti Banner se mohou spolehnout
na to, že jejich výroba nebude narušena v důsledku váznoucího zásobování.
Jako spolehlivý partner však vykonáváme
v oblasti dodávek i další činnosti: Pravidelné srovnávání potřeb, výrobních kapacit a
stavu zásob umožňuje společnosti Banner
zaručit v případě potřeby v problémových
situacích dodání dodatečného množství
svých výrobků. Takováto situace nastala loni v létě. Úpadek korejské rejdařské
společnosti způsobil nenadálý výpadek v
dodávkách baterií našim zákazníkům, kteří
je využívají při výrobě jako prvotní vybavení. Společnosti Banner se podařilo takto
vzniklý úzký profil v dodávkách vykompenzovat a tím i zajistit plynulé pokračování výroby vozidel.
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Zákazník

(vývoz, přímý)

Dodavatel

(hotové výrobky)

Kontejnerová formace

Dodavatel

(nádoby/víka)

Montáž baterií

Výroba desek, slévárna
na odlévání mřížek

Dodavatelé
surovin

OPTIMÁLNÍ DOSTUPNOST
Pro naše zákazníky v oblasti dodatečného vybavení vozidel ve
více než 60 zemích světa a na všech obchodních úrovních (velkoobchod bateriemi, maloobchod/prodejci autodílů, servisy) je
důležité, aby měli v každém okamžiku zaručenu dostupnost baterií

prostřednictvím svého místního dodavatele. Toho společnost
Banner dosahuje pomocí řízení stavu zásob podle skutečných potřeb – na základě pravidelně aktualizovaných odbytových prognóz
– ve 28 vlastních pobočkách nacházejících se v celkem 14 zemích.

NAVRŽENO NA OCENĚNÍ V OBLASTI LOGISTIKY
Úspěchy iniciativy Supply Chain Management jsou natolik působivé, že ji společnost Banner přednedávnem přihlásila do klání o udělení ceny v oblasti logistiky. Toto ocenění uděluje největší rakouská
expertní síť zaměřená na logistiku a řízení dodavatelského řetězce,
sdružení „Verein Netzwerk Logistik (VNL)“, jehož členy je více než

2000 subjektů. Společnost Banner pevně věří v to, že rovněž tito
experti dospějí k závěru, který potvrdí vše, co nás podle našeho
přesvědčení charakterizuje: Spolehlivý dodavatel vždy zaručující
včasné dodání zboží, disponující stabilní výrobou a především
dlouhodobý partner s vysokými požadavky na kvalitu.

Prognóza SKUTEČNÉHO odbytu

Při vytváření odbytové prognózy se jako pomocné podklady využívají statistické modely
a předpovědi počasí (např. dlouhodobý sezónní trend na základě Wintersovy metody)

Forecast (sezónní trend)
Odbyt
Trend

Čas

Reinhard Bauer, manažer dodavatelského řetězce
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WEBOVÉ STRÁNKY společnosti BANNER

SÍLA BUVOLA NA SÍTI SÍTÍ
Méně zbytečností. Více servisu. Užitečnější než kdy dříve – nová webová prezentace společnosti Banner je k dispozici.

N

a webové adrese www.bannerbatterien.com najdou nyní naši
zákazníci novou internetovou prezentaci – informační a servisní platformu
plně odpovídající potřebám našich vysoce
kvalitních produktů. Hlavní myšlenkou vzniku těchto stránek byl maximální užitek pro
jejich návštěvníky. Moderní grafické rozvržení a snadná navigace představují praktickou
aplikaci opírající se o vysoce aktuální koncepci „Lean Webdesign“. Jinými slovy: Nenajdete
zde žádné nadbytečné prvky sloužící jen pro
efekt. Vzhled a obsah se naopak omezují jen
na to, co je podstatné. Dovolují to stručně
pojaté a pregnantně formulované popisy
společně s rozšířenou funkcí vyhledávání,
umožňující praktické prohledávání plného
textu. Od nynějška si navíc můžete rychle a
snadno vyhledat informace o výrobku podle
jeho typového čísla resp. čísla položky.
ZAMĚŘENO NA INTERNACIONALIZACI
Strategie společnosti Banner se v souvislosti s její internetovou prezentací dále
soustřeďuje na téma internacionalizace.

Naše výrobky jsou celosvětově stále žádanější, což se nyní odráží i na podobě našich
nových webových stránek: Aktuálně jsou k
dispozici ve 14 jazykových mutacích a 20
různých verzích pro jednotlivé země!
OBSÁHLÁ VĚDOMOSTNÍ DATABÁZE
V současné době náš internetový tým na
plné obrátky pracuje na vytvoření obsáhlé vědomostní databáze, jejíž rozsah bude
daleko širší, než pouhé informace sloužící
k vyhledávání baterií a prodejců. Svým zákazníkům nabídneme prvotřídní servisní
platformu zahrnující glosář/terminologický lexikon z oblasti baterií, seznam s křížovými referencemi/srovnávací seznam,
typová čísla OEM/OES pro vhodný typ baterie Banner, video návody, tipy týkající se
baterií a informace o nových zákonných
požadavcích a směrnicích. Nechejte se
překvapit budoucí podobou naší webové
prezentace – návštěva webových stránek
www.bannerbatterien.com vždy stojí za to!

INFORMAČNÍ
OKÉNKO
DVSE TOPMOTIVE
TECCAT ONLINE – INFORMAČNÍ
SYSTÉM PRO DÍLY V AUTOMOBILOVÉ BRANŽI.

Ke dni 1.10.2017, právě včas před začátkem následující hlavní sezóny prodeje baterií, najdete
baterie značky Banner společně s informacemi
v tom nejaktuálnějšími stavu v elektronickém
katalogu dílů TecCat.
DVSE TOPMOTIVE se za dobu své existence již
stačil stát vedoucím katalogovým a informačním systémem pro evropské prodejce dílů,
autosalóny/servisy a průmysl. Vedle prostého
přímého vyhledávání položek nabízí systém
DVSE TOPMOTIVE nejaktuálnější přiřazení dílů,
srovnání typů, provozní hodnoty, inspekční údaje a spoustu dalších funkcí.
Podporou funkce přímého vyhledávání položek
nabízíme svým prodejním partnerům dodatečný
servis. Profitujte ze služeb nabízených v rámci této platformy s možností vyžadovat údaje,
objednávat a optimalizovat procesy prostřednictvím internetu. Další informace jsou k dispozici
na webové adrese http://www.topmotive.eu/
de/produkte/werkstatt.
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RÁDCE

NA PLNÝ VÝKON
DO NOVÉ LETNÍ SEZÓNY
V teplejším období roku získává správné skladování a kontrola baterií
obzvláště na významu. Jen pak lze totiž zaručit buvolí sílu vaší baterie
tak, jak jste na ni zvyklí.

SPRÁVNÝ ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ
Další důležitou okolností jsou podmínky
skladování. Společnost Banner doporučuje skladovat baterie na suchém místě
a dbát při tom na čistotu povrchu baterie a pólových přípojek. Čištění baterie
se doporučuje provádět pomocí vlhkého nebo antistatického hadříku, abyste
se vyvarovali vytvoření elektrostatického výboje. Baterie dále nesmějí být
vystaveny přímému slunečnímu záření.
Toto přímé záření poškozuje nálepky a
nádobu baterie. Při vyšších teplotách
se zrychluje průběh chemických reakcí.
Zvýšení teploty o 10 °C vede ke zdvojnásobení míry samovolného vybíjení.
Proto je třeba, aby se skladovací teplota
pohybovala v rozsahu od 0 °C do 25 °C,
aby se míra samovolného vybíjení baterií snížila na minimum. Výsledkem je
pak nižší počet dobíjení, což šetří čas a
peníze. Důležitá je pravidelná kontrola
klidového napětí baterií, neboť to nesmí
poklesnout pod 12,5 V. Nejpozději při
tomto napětí musí proběhnout dobití
baterie, aby se předešlo jejímu nevratnému poškození.

DBEJTE NA BEZPEČNOST
Při nabíjení je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy. Patří sem mimo jiné
používání ochranných brýlí, dostatečné
větrání místnosti a zamezení kontaktu
se zdroji vznícení. Nabíječka a parametry, jako jsou nabíjecí napětí, nabíjecí
proud a doba nabíjení, musejí být zvoleny správně pro danou akumulátorovou technologii a stav nabití, aby bylo
možno baterii nabít na plnou kapacitu.
V průběhu nabíjení nesmějí být otevírány šroubové zátky baterie. Stoupne-li
teplota baterie během nabíjení na 55 °C,
je nezbytné nabíjení z bezpečnostních
důvodů přerušit. Při dalším prodeji musí
baterie vykazovat klidové napětí nejméně 12,6 V.
Dominik Traxler
technik v oblasti odbytu startovacích baterií

Samovolné vybíjení baterie
Hustota kyseliny 27 °C [g/cm³]

N

echcete-li, aby vaše startovací baterie utrpěla ztrátu
na kvalitě, vyžaduje tato
správný způsob zacházení. Baterie je
předně nutno skladovat pouze ve stavu
plného nabití. Zvláštní pozornost je při
tom nutno věnovat dodržení tzv. systému FIFO (First In, First Out). To znamená,
že jsou prodávány nejdéle skladované
baterie tak, aby mohly být uskladněny
nové. Takto lze předejít dlouholetému
skladování baterie, aniž by si tato mezitím našla svoji cestu k zákazníkovi.
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POTŘEBA VÝMĚNY

LEVNÉ JE ČASTO VÝHODNÉ JEN ZDÁNLIVĚ
Požadavky na startovací baterie jsou značně závislé na klimatických podmínkách a na elektrickém, resp. doplňkovém elektronickém vybavení vozidla. V případě, že je nutno tyto baterie z důvodu jejich stáří vyměnit, je v našich podnebních podmínkách
hlavním kritériem pro výběr především kvalita.

V

Evropě jsou na startovací baterie kladeny obzvláště vysoké nároky, neboť musejí fungovat jak v parném létě, tak i
v chladném zimním období. Levné baterie jsou tak často
ve výsledku dražším řešením, neboť mohou v létě i v zimě způsobovat problémy s nastartováním. Obliba kvalitních baterií Banner
po celém světě proto není rozhodně náhodou. Představují totiž
spojení maximálního výkonu při startování, dále zdokonalených
vlastností při studeném startu a dlouhé životnosti.

TIP společnosti BANNER:
Zvolte pro svůj osobní automobil baterii s nejblíže vyšším parametrickým
výkonem, pro jejíž instalaci bývá ve vozidle zpravidla dostatečné místo. Vytvoříte si tak dodatečnou výkonnostní rezervu! Cenový rozdíl je prakticky zanedbatelný a alternátory jsou v tomto směru dostatečně dimenzované. Tip:
Pomocí funkce vyhledávání baterií značky Banner na webových stránkách
www.bannerbatterien.com zjistíte, jakou nejvýkonnější a největší baterii
ještě lze nainstalovat ve vašem modelu vozidla.

GENIALITA, KTERÁ SE DOPLŇUJE

DVA SILÁCI VE VZÁJEMNÉ SYMBIÓZE:
Banner A MENZI MUCK
Baterie od společnosti Banner se vyznačují mimořádnou odolností i v situacích, ve kterých jsou vystaveny značnému zatížení.
Kráčivé rypadlo Menzi Muck – inovativní a vysoce výkonný stroj – našlo v neposlední řadě i z tohoto důvodu svého stejně
geniálního partnera v baterii Banner Running Bull AGM.
Kráčivé rypadlo je stavební stroj určený
k provádění prací v obtížně přístupném terénu (např. v lese, na strmých
horských svazích nebo na sjezdovkách). Kvůli extrémnímu zatížení
vibracemi přichází, v případě nutnosti
výměny, jako náhrada často na řadu
baterie Banner Running Bull AGM
zajišťující startování motoru a napájení
palubní sítě.

OHROMNÉ SÍLY
Zatímco v případě tradičního pásového rypadla bývá klopná hrana zásadně pevně daná, u stroje Menzi Muck ji lze díky stavitelným opěrám kol a drápů nastavit
v závislosti na pracovní operaci. To umožňuje dosahovat nesrovnatelně vyšších
hodnot únosnosti a trhací síly, než u konvenčních rypadel. Kráčivé rypadlo Menzi
Muck o hmotnosti 9,5 tuny je proto schopné vyrovnat se svým výkonem pásovému rypadlu vážícímu kolem 20 tun. Ve spolehlivých bateriích Banner Running
Bull AGM se silou buvola tak pro sebe tento „pavoučí bagr“ nalezl dokonalý, silný
zdroj energie.

THE POWER COMPANY

KONDICE

SVIŽNÝ START PROJEKTU „ŠKOLA BĚŽÍ“
Jako inovativní dodavatel vysoce kvalitních řešení klade společnost Banner mimořádný důraz na podporu dětí a mládeže.
Z tohoto důvodu jsme také podpořili projekt „Škola běží “ příspěvkem v podobě vysoce hodnotných triček.

J

sou-li někde podávány špičkové výkony, chce u toho být,
a to v popředí, i společnost Banner. A investice do naší budoucnosti jsou toho nedílnou součástí. Všichni vrcholoví
sportovci jednou začínali od píky. Náš firemní program na podporu zdraví Banner Fit, se svými hlavními tématy roku – výživou,
pohybem a sportováním, se dokonale doplňuje s námi podpořeným projektem „Škola běží“: Tato akce na podporu školního
sportu má za cíl zprostředkovat školákům více radosti z pohybu.
MOTIVACE
Žáci mají přitom možnost bezplatné účasti na čtvrtmaratonu
Linz AG nebo štafetovém maratonu Asics při Juniorském maratonu na sportovním stadiónu v rakouském Linci. V rámci souběžné „soutěže škol“ budou nakonec oceněny i školy, jejichž
žáci ve štafetovém maratonu a čtvrtmaratonu zaběhnou nejlepší časy. Společnost Banner motivuje všechny školáky, kteří
se postaví na start, věnováním vysoce kvalitního bavlněného
trička každému z nich. Přejeme všem účastníkům hodně úspěchů a věříme, že se mezi nimi objeví i mnoho našich budoucích zaměstnanců!

Foto: © Klaus Mitterhauser
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LogiMat

MĚŘENÍ SIL TĚCH NEJLEPŠÍCH
Společnost Banner se v polovině března zúčastnila stuttgartského mezinárodního odborného veletrhu LogiMat zaměřeného
na oblasti distribuce, toku materiálu a informací. Zájem o naše inovativní produkty a řešení byl ohromný.

N

a veletrhu LogiMat se vše točí
kolem vnitropodnikového toku
materiálu a řízení procesů pomocí informační techniky – od nákupu
přes výrobu až po expedici. Tento největší, každoročně konaný veletrh zaměřený
na oblast intralogistiky, letos probíhal ve
dnech 14. až 16. března v prostorách Letiště Stuttgart. Veletržní stánek společnosti
Banner navštívili početní zástupci s rozhodovacími pravomocemi v průmyslových,
obchodních a servisních firmách, a informovali se zde o nejnovějších možnostech.
S našimi inovativními produkty je pro nás
tento veletrh, na němž je zastoupena
pestrá odvětvová směs z oblastí nákupní,
skladovací, výrobní a distribuční logistiky,
jako stvořený.

AUTOMECHANIKA Dubaj

ZNAČNÁ POPTÁVKA PO ENERGETICKÝCH BALÍČCÍCH ZNAČKY Banner
Společnost Banner se i v letošním roce, a to již opakovaně, zúčastnila odborného veletrhu AUTOMECHANIKA konaného
v květnu v Dubaji. A mohla se tam pochlubit zbrusu novým veletržním stánkem: Jeho moderní koncepce se vyznačuje
atraktivními optickými prvky, orientací na snadné poskytování servisu a ohnivým designem evokujícím sílu buvola.

J

iž v loňském roce byl na veletrhu AUTOMECHANIKA v
Dubaji zřetelně patrný živý zájem o vše, co se týkalo energetických balíčků Made in Austria. Značka Banner se těší
mimořádnému renomé i na trzích v arabských zemích. Více než
30 000 odborných návštěvníků ze 138 zemí celého světa se na
tomto veletrhu automobilové techniky každý rok informuje
o nejnovějších trendech v automobilovém průmyslu. Společnost Banner je zde letos již potřetí jedním z 2000 vystavovatelů
z celkem 58 zemí.
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Banner BIKE BULL
NYNÍ JEŠTĚ SILNĚJŠÍ
Rok 2017 je dobrým rokem pro příznivce našich baterií Bike Bull:
Tyto oblíbené motocyklové baterie jsou nyní ještě hodnotnější
a atraktivnější.

T

ým v čele s našimi produktovými
manažery vdechl všem modelům ze
čtyř kvalitativních tříd řady Bike Bull
nový, atraktivnější design. Provedení inspirované startovacími bateriemi – klasická
černá (1 přilba), stříbrná AGM (2 přilby), zlatá
GEL (3 přilby) a AGM Pro Carbon (4 přilby) –
se týká celkem více než 60 typů. Každému,
kdo zná značku Banner, je přitom zřejmé,
že vylepšením designu optimalizace nekončí: Uživatelé se mohou těšit rovněž z
optimálního výkonu. „Přibližně 95 % pokrytí trhu a celá řada oblastí použití těchto

mnohostranných, výkonných akumulátorů
pro nás znamená nepřetržitou práci na jejich dalším vývoji. Dále jsme vylepšili hodnotu startovacího proudu při studeném
startu (CCA), aby tyto baterie našim zákazníkům dokázaly nabídnout maximum
možného“, vysvětluje produktový manažer
Silvio Steiner neutuchající inovační úsilí ve
společnosti Banner.
VÝKONNÍ PRACANTI
Díky své schopnosti snášet vysoké zatížení a
vysokému startovacímu výkonu se baterie

Bike Bull – v závislosti na kategorii – hodí
vedle použití v konvenčních motocyklech
také jako zdroje energie pro ATV/čtyřkolky,
čluny Jet Ski, endura, cestovní motocykly a
dokonce i pro těžké stroje Harley Davidson,
BMW a další motocykly se systémem ABS
a rozsáhlou zvláštní výbavou. Jako vhodný
doplněk těchto baterií se nabízejí nabíječky
Accucharger 2A nebo 3A.

SLUNEČNÉ POZDRAVY

STAV NABITÍ:
100 % LÉTO!

Přejeme všem svým zákazníkům, partnerům a dalším příznivcům značky Banner strhující start do letní sezóny a plné
„dobití jejich baterií“ během zasloužené dovolené!

...
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