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Novinka v nabídce: od září 2021

NOVĚ V NABÍDCE

JAPONSKÁ KVALITA
ZA EVROPSKÉ CENY
Vzhledem k tomu, že vozidla jsou stále složitější z hlediska Autoelektriky, 
poptávka po Autobateriích stále velmi rychle roste. Proto jsme do nabídky 
AD PARTNER zahrnuli novou značku autobaterií: YUASA.

YUASA byla založena již v roce 1895, nyní má 15 výrobních závodů po celém 
světě. Sídlo firmy je ve městě KYOTO (Japonsko). Jedná se o nejvýznamnějšího 
výrobce autobaterií na světě. V roce 2018 firma vyrobila 156 mil olověných 
baterií (z toho 48 mil pro Automobilový průmysl).  

Yuasa je největším výrobcem Lithium iontových baterií pro hybridní vozy 
na světě (prozatím jen pro prvovýrobu) i pro motocykly. 

Firma dodává do prvovýroby automobilek: 

TOYOTA, HONDA, NISSAN, BMW, MERCEDES-BENZ, VW, 
PEUGEOT & CITROEN (PSA), SUZUKI, MITSUBISHI, MAZDA, 
SUBARU, SUZUKI, DAIHATSU, ISUZU, GM, JAGUAR, LAND 
ROVER, KIA, HYUNDAI.

Sortiment YUASA v nabídce AD PARTNER:

• Baterie pro osobní vozy (olověné, classic, start&stop: EFB, AGM)

• Baterie pro nákladní vozy

• Baterie pro motocykly (naplněné)

• Baterie pro volný čas (naplněné)

• Příslušenství:
nabíječky baterií, testery, adaptéry

Výhody sortimentu YUASA:

• Kvalita prvovýroby 

• Velmi příznivé ceny
(nižší než u jiných značkových baterií)

• Široký sortiment

• V nabídce i mnoho baterií pro motorky, pro volný čas

• Relativně dobrá dostupnost (z evropského skladu v Německu)

• Velmi dobře zpracovaný katalog
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• Pro konvenční vozidla se základní elektrickou výbavou
• předpokládaná životnost 20 000 startů
• plně bezúdržbové baterie

YBX1000
(baterie CaCa)

PRODUKTOVÉ ŘADY BATERIÍ 
YUASA PRO OSOBNÍ VOZY:

• Pro vozidla se standardní elektrickou výbavou
• předp. životnost 30 000 startů
• plně bezúdržbové baterie
• splňují požadavky OE

YBX3000
(baterie SMF)

• Pro vozidla s vysokými požadavky na elektrickou výbavu
• předp. životnost 50 000 startů
• plně bezúdržbové baterie
• ideální pro chladné klimatické podmínky
• splňují požadavky OE

YBX5000
(baterie Silver
High Performance)

• Pro vozidla vybavená Start&Stop systémem 
• předp. životnost 270 000 startů
• Technologie Lithium carbon 
• Pro snížení spotřeby paliva a nižší emise
• splňují požadavky OE

YBX7000
(baterie EFB)

• Pro vozidla vybavená Start&Stop systémem, ale i rekuperací brzdné energie 
• předp. životnost 360 000 startů
• Pro snížení spotřeby paliva a nižší emise
• splňují požadavky OE

YBX9000
(baterie AGM)

• Pro veterány a konvenční vozidla s napětím 6V 
• Vysoká odolnost baterie proti otřesům

Yuasa
Classic

Produktovou řadu baterie poznáme dle objednacího čísla baterie: za předponou YBX je číslo 
odpovídající produktové řady (1-CaCa, 3-SMF, …. 9 – AGM).


