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Genuine Quality.
Durable Trust.

داء
أ
تركيب البطاريات عالية ال

مان وكـتيب المعلومات الصادر بـ 21 
أ
ُيرجى مالحظة تعليمات ال

مان 
أ
لغة والمرفق مع البطارية. ُيمكنك تنزيل ورقة بيانات ال

وإرشادات التخلص من البطارية من خالل:

معلومات المنتج: 

داء من العالمة التجارية لقطع الغيار DT  يمكن استخدامها في جميع 
أ
البطاريات العالية ال

نحاء العالم وتتطابق مع 95% من المركبات التجارية. تحتفظ البطارية بطاقة كهربائية 
أ
ا

ولى تصل إلى A/EN  1150 في جميع الظروف المناخية .
أ
ثناء عملية التشغيل ال

أ
ا

داء للعالمة التجارية لقطع الغيار DT والُمصنعة بمواصفات 
أ
تتميز البطاريات العالية ال

صلية بالسمات التالية:
أ
وجودة البطاريات ال

)CA/CA( حدث
أ
▪ تقنية الكالسيوم-الكالسيوم ال

▪ جاهزة للتركيب، التعبئة،الشحن وللتشغيل الفوري

▪ ل تحتاج إلى صيانة، ل توجد ضرورة في إعادة التعبئة بالماء الُمقطر

▪ معدل تفريغ ذاتي منخفض

▪ قدرة عالية علي مقاومة الهتزاز وتحمل الصدمات

▪ عمر تشغيل طويل، مع ضمان لمدة عامين*

Product Portrait بطاريات

داء للمركبات التجارية
أ
بطاريات عالية ال

جديد

المنتجات

رقم المنتج 9.67433

)DIN 64035(

12 V / 140 Ah

رقم المنتج 9.67435

)DIN 68032(

12 V / 180 Ah

رقم المنتج 9.67437

)DIN 72512(

12 V/ 225 Ah

تفاصيل المنتج

انظر خلف الصفحة

مقبض متين لإلمساك

قطب توصيل )–(

حمر
أ
قطب توصيل )+( بغطاء قطبي ا

رقم اإلنتاج للبطارية

الغطاء

بعاد
أ
ملصق المنتج مع صورة ثالثية ال
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Product Portrait بطاريات

داء للمركبات التجارية
أ
بطاريات عالية ال

جديد

www.dt-web.tv
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9.67433 9.67435          9.67437 رقم الجزء

64035 68032 72512 DIN-رقم

63545 / 62045 67411 / 67043 / 65513 / 64317 70038 DIN-يستبدل رقم

12 12 12 الجهد )فولت(

140 180 225 مبير(
أ
السعة الكهربائية )ا

760 1000 1150 )A/EN( التيار الكهربائي في حالة الخمول

3 3 3 الدارة الكهربائية

1 1 1 قطب التوصيل

B00 B00 B00 لوحة القاعدة

514 513 518 الطول )مم(

189 223 274 العرض )مم(

223 223 242 الرتفاع )مم(

36,2 44,6 56,8 الوزن )كجم(

24 18 18 الكمية على كل طبلية

24 شهًرا 24 شهًرا 24 شهًرا الضمان*

تلميحات ونصائح

نظرة عامة على بطاريات 
DT لقطع الغيار

DT Spare Parts

تشتمل المجموعة الكاملة للعالمة التجارية DT Spare Parts كل قطع الغيار المطلوبة 

إلصالح المركبات التجارية وصيانتها. يتم تحقيق مستوى الجودة المستمر والمرتفع عن طريق 

اتباع نظام صارم لضمان الجودة والستمرار في تحسين المنتجات من خالل إطار عمل نظام 

الجودة الساري لدى شركة ديزل تكـتيك »Diesel Technic«. يتوافر المزيد من المعلومات 

www.dtqs.de في

 DT Spare يمكنك الحصول على قطع الغيار والكـتالوجات المطبوعة للعالمة التجارية

يًضا الكـتالوجات الرقمية والبحث السريع 
أ
Parts من الوكيل المحلي المتخصص. استخدم ا

عبر اإلنترنت في الموقع اإللكـتروني www.dt-spareparts.com، باإلضافة إلى موقع 

الويب الذي يعمل عبر الجوال.

احصل على مزيٍد من المعلومات واشترك في الرسائل اإلخبارية:

http://newsletter.dt-spareparts.com

.www.dt-spareparts.com لدى الموزعين المعتمدين الوارد ذكرهم في الموقع اإللكـتروني DT Spare Parts يمكنك مطالعة منتجات العالمة التجارية

*عيوب في المواد والتصنيع

قبل استبدال البطارية المعطلة، من المفيد إجراء تشخيص لمعرفة السبب وراء ذلك 

يًضا عطل في المركبة. بإستخدام اختبار التيار الساكن يتم 
أ
ن هناك ا

أ
العطل. ُيمكن ا

قطاب 
أ
حيانا عن طريق تنظيف مرفق تثبيت ا

أ
تحديد الحمل الخارجي. ُيمكن حل العطل ا

حماض عليها. 
أ
و وضع شحوم خالية من ال

أ
البطارية و/ا

ن 
أ
داء، يجب استبدال جميع البطاريات في نفس الوقت. من المهم ا

أ
فضل ا

أ
للحصول على ا

 إزالة 
ً
ول

أ
تكون البطاريات الُمثبتة بنفس السعة الكهربائية. ُيرجى مالحظة ما يلي: يجب ا

الغطاء الواقي من القطب الموجب مباشرًة قبيل التوصيل. يتم توصيل القطب الموجب 

مان. تتم عملية اإلزالة في ترتيب 
أ
قطاب با

أ
قبل القطب السالب. يتم شد مرفق تثبيت ال

 في مكان جاف وبارد.
ً
عكسي. ُتخزن البطاريات دائما
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