
Opbouw van hoogwaardige startaccu‘s

Producten

Art.-nr. 9.67433  

(DIN 64035)

12 V / 140 Ah

Art.-nr. 9.67435  

(DIN 68032)

12 V / 180 Ah

Art.-nr. 9.67437  

(DIN 72512)

12 V/ 225 Ah

Productbeschrijving

zie achterzijde
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Neem de veiligheidsaanwijzingen en het 

informatieboekje in 21 talen in acht, die aan 

de batterij zijn bevestigd. Download buiten 

het veiligheidsblad ook de aanwijzingen voor 

afvoer van accu‘s:

 5

http://www.dt-spareparts.com/services/downloads/

 6

Product Portrait – Startaccu‘s

Hoogwaardige startaccu‘s 

voor vrachtwagens

Genuine Quality.
Durable Trust.

NIEUW

Product info:

De hoogwaardige startaccu‘s van het merk DT Spare Parts zijn 

universeel inzetbaar en dekken 95% van de toepassingen voor 

vrachtwagens. Ze leveren altijd en onder alle klimatologische 

omstandigheden een betrouwbare stroomafgifte bij lage 

temperaturen van maximaal 1150 A/EN voor het starten.

Hoogwaardige startaccu‘s van het merk DT Spare Parts in originele 

kwaliteit onderscheiden zich door de volgende kenmerken:

▪ De nieuwste calcium-calciumtechnologie (CA/CA)

▪ Inbouwgereed gevuld en opgeladen en direct startklaar

▪ Absoluut onderhoudsvrij, navullen met gedistilleerd  

water is niet noodzakelijk

▪ Lage zelfontladingsgraad

▪ Hoge schokbestendigheid en veiligheid bij ongevallen

▪ Lange levensduur, met 2 jaar garantie*

 1  Stabiele draaghandgreep

 2  Aansluitpool (–)

 3  Aansluitpool (+) met rode poolkap

 4  Lotnummer van de accu

 5  Deksel

 6  Artikeletiket met hologram

*

http://www.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/?id=9.67433
http://dtpi.de/?id=9.67435
http://dtpi.de/?id=9.67437


Vóór het vervangen van een accu kan een foutdiagnose de 

oorzaak voor het uitvallen aantonen. Er is ook een defect aan het 

voertuig mogelijk. Externe verbruikers kunnen met behulp van 

een ruststroomcontrole worden opgespoord. Het reinigen van de 

bevestiging van de accupolen en/of het aanbrengen van zuurvrij vet 

kunnen al fouten verhelpen. Om de volledige prestaties te behouden, 

moeten alle accu‘s van een systeem gelijktijdig worden vervangen. 

Het is hierbij belangrijk dat de gemonteerde accu‘s dezelfde capaciteit 

hebben. Let op het volgende: De beschermkap van de pluspool moet 

pas net voor het aansluiten worden verwijderd. De pluspool moet 

voor de minpool worden aangesloten. Bevestig de accuklemmen 

stevig. Het demonteren moet in omgekeerde volgorde plaatsvinden. 

Sla accu‘s altijd droog en koel op.

Tips en trucs

Productoverzicht 
DT Spare Parts 
startaccu‘s

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
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Art.nr. 9.67433 9.67435          9.67437

DIN-nr. 64035 68032 72512

Vervangings-DIN-nr. 63545 / 62045 67411 / 67043 / 65513 / 64317 70038

Spanning (volt) 12 12 12

Capaciteit (Ah) 140 180 225

Stroomafgifte bij lage temperaturen (A/EN) 760 1000 1150

Schakelschema 3 3 3

Aansluitpolen 1 1 1

Plint B00 B00 B00

Lengte (mm) 514 513 518

Breedte (mm) 189 223 274

Hoogte (mm) 223 223 242

Gewicht (kg) 36,2 44,6 56,8

Aantal per pallet 24 18 18

Garantie* 24 maanden 24 maanden 24 maanden

Product Portrait – Startaccu‘s

Hoogwaardige startaccu‘s 

voor vrachtwagens

NIEUW

DT Spare Parts

Het totaalassortiment van het merk DT Spare Parts biedt 

alle onderdelen voor een reparatie en het onderhoud van 

bedrijfsvoertuigen. Het constant hoge kwaliteitsniveau is bereikt 

door compromiloos de kwaliteit te borgen en de constante 

produktverbetering binnen de kaders van het Diesel Technic 

Quality System (DTQS). Verdere informatie: www.dtqs.de

Onderdelen en gedrukte catalogi van het merk DT Spare Parts 

verkrijgt u via uw lokale dealer. Maak ook gebruik van de 

digitale productcatalogi en de online-snelzoekfunctie op 

www.dt-spareparts.com en van de mobiele website. 

Producten van het merk DT Spare Parts vindt 
u bij geautoriseerde distributiepartners en op 
http://newsletter.dt-spareparts.com

Producten van het mark DT Spare Parts vindt u bij geautoriseerde distributiepartners en op www.dt-spareparts.com.

*op materiaal- en productiefouten

http://www.dt-web.tv
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://dtpi.de/?id=9.67433
http://dtpi.de/?id=9.67435
http://dtpi.de/?id=9.67437
http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://newsletter.dt-spareparts.com/
http://www.dt-spareparts.com

