جولف

صنع في أمريكا

[

تعزيز

االبتكار

]

تتمتع شركة تروجان للبطاريات بخبرة تزيد عن  85عامًا تميزت خاللها باالبتكار في إنتاج البطاريات عميقة الدورات .نعلم أن
إنتاج بطاريات ذات أعلى أداء ال يحدث فقط من قبيل الصدفة .بل يتطلب معرفة احتياجات عمالئك .يتطلب معرفة منافسينا
والمنتجات التي يصممونها .كما يتطلب أيضا إصرار وعزم قوي والتزام غير معهود النظير بالجودة.
في كل يوم يقوم مصنعو سيارات الجولف والمركبات الكهربائية بدمج التطورات التكنولوجية التي تتطلب تكنولوجيا صناعة
بطاريات على أعلى جودة .تلعب بطاريات تروجان دورًا أساسيًا في تحسين تجربتك عن طريق تقديم مجموعة جديدة تمامًا
من تكنولوجيا تصنيع البطاريات عميقة الدورات.
لقد شكلت خبرتنا في تصميم هذه االبتكارات إلى جانب الكفاءة العامل األساسي لما تتمتع به شركة تروجان للبطاريات من
نجاح في صناعة البطاريات عميقة الدورات .تستخدم شركة تروجان مواد عالية الجودة بجانب التطورات التقنية ووسائل تحسين
اإلنتاج التي تشمل التقنية كاست أون ستراب وأجهزة الروبوت وغيرها من التقنيات اآللية .لقد تخصصت شركة تروجان في إنتاج
البطاريات المميزة باألداء الفائق والقدرة على التحمل والموثوقية الدائمة.
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تقديم فئة جددة من تكنولوجيا صناعة البطاريات عميقة الدورات

تقدم البطاريتان  Traveler™ 8Vو Ranger™ 160فولت من تروجان فئة جديدة تما ًما من تكنولوجيا صناعة البطاريات عميقة الدورات التي يمكنها تلبية احتياجات سوق الجولف – فهي
تتميز بطول عمرها االفتراضي وطول فترة االستخدام .لذا ،فإنها تفوق البطاريات األخرى المتوفرة باألسواق في الوقت الحالي.
البطارية Traveler™ 8V

لقد أحدثت البطارية عميقة الدورات طراز  Traveler 8Vمن تروجان طفرة هائلة في سوق السيارات .فقد
استغرقنا أربع سنوات من البحث والتطوير في سبيل إنتاجها وتقديم عمر افتراضي يفوق البطاريات العادية التي
تعمل بقوة  8فولت بمقدار  .40%وللعلم ،تمت صناعة البطارية  Traveler 8Vمن مكونات داخلية متطورة،
كما تم تحسين الهيكل الخارجي عن طريق تجهيزه بنظام حماية البطارية الداخلية (نظام  .)IBPيتميز النظام IBP

بقضبان رفيعة وألواح لحماية الهيكل وتقنية  T2الحصرية من تروجان المزودة بوحدة فصل متعددة الشرائح بتقنية
 ،Maxguard® T2كل ذلك باإلضافة إلى الواقي المتطور الذي يعمل على الفصل بين اللوحين العلويين وحمايتهما من
التلف .كذلك ،تتوافق البطارية  Traveler 8Vمع نظام رش المياه بتقنية  HydroLinkمن تروجان؛ ومن ث ّم فإنها تحتل
صدارة المنافسة.

البطارية Ranger™ 160

تم تطوير البطارية عميقة الدورات طراز  Ranger 160من تروجان من أجل الرحالت القصيرة التي تتطلب
نطاق يفوق النطاق الذي تستطيع بطارية سيارات الجولف العادية إدارته بكثير .توفر البطارية Ranger 160
ما يزيد عن  35%من الوقت المطلوب لشحن بطاريات سيارات الجولف العادية التي تعمل بقوة  8فولت أثناء
السفر ،األمر الذي يتيح للمستهلكين إمكانية التنقل بسيارات الرحالت القصيرة التي تعمل بالطاقة الكهربائية،
وهو األمر الذي لم يكن متا ًحا من قبل .بفضل البطارية ذات الجودة العالية التي تعمل بقوة  8فولت ،يعمل
الطراز  Ranger 160لمدة  160دقيقة عند تفريغ شحنها بتيار شدته  56أمبير ،جدير بالذكر أن هذه البطارية
تمت صناعتها للمرة األولى في الواليات المتحدة كما أنها مميزة بطول العمر األمر الذي يلبي احتياجات سيارات
الجولف المتزايدة باإلضافة إلى مركبات الركاب ذات السرعة المنخفضة والتكلفة المعتدلة وكذلك عربات الصيد.
وللعلم ،يحتوي التصميم الداخلي للبطارية طراز  Ranger 160على مواد أكثر نشاطًا من أجل تقديم أداء عا ٍل في
سبيل تلبية متطلبات القيادة بعيدة المدى ،كما انها مجهز بالتكنولوجيا  T2الحصرية من تروجان

فحوصات البطارية TRAVELER 8V
البطارية RANGER 160
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البحث والتطوير المتقدم يسهل اإلبتكار ذو المستوى العالمي
وقد خصصت تروجان مركزين للبحث والتطوير على أحدث مستوى حصريا من أجل تقديم أفضل
تكنولوجيا .داخل هذه المنشآت تعمل فرق المهندسين معا من أجل تحديث تكنولوجيا جديدة
وطرحها في األسواق من شأنها أن تعزز أداء بطارياتنا .يتم االستعانة بمعدات مواصفات الشواحن
ومراكز النموذج األصلي ومعامل تحليلية وكيميائية وتقييمية لتطوير منتجات الجيل الجديد .هذا
التيار الثابت من البحث والتطوير نتج عنه تكنولوجيا  ™T2التي لم تحصل على براءة االختراع بعد
والتابعة لتروجان مع كامل حافظة منتجاتنا.

وكوكالء مسئولون عن تقديم تكنولوجيا البطاريات ،تعتبر تروجان شريك ابحاث تقنية مع
األكاديمية البلغارية للعلوم ،وهو معهد دولي شهير عالميا في األبحاث العالمية .وقد نتج عن
هذا التعاون تحليال كهربائي كيميائي مكثف وتقييم ألداء البطاريات وتحسينات في التصميم.
وتفتخر تروجان بأنها عضو في المجلس الدولي للبطاريات ( )BCIحيث يعتبر فريقنا الهندسي
والتنفيذي كأعضاء لجنة وأعضاء مجلس إدارة في بحث وتطوير ونشر للبيانات الفنية والمعايير
الهندسية.
في كل يوم يقوم مصنعو سيارات الجولف بدمج التطورات التكنولوجية لتعزيز جودة يومك في
المضمار كما تلعب بطاريات تروجان دورا أساسيا في تنشيط لعبتك .لهذا السبب ،أصبح من
مسئوليتنا أن نظل على أحدث طراز في مجال تكنولوجيا صناعة البطاريات

تحليل بطارية تروجان يركز على التحسين المستمر لتكنولوجيا تروجان وجودة المنتج الكلية.

تستعين معامل تروجان بأحدث المعدات لتحليل وتعزيز تكنولوجيا البطاريات ووظائفها.

جودة التصنيع تضمن جودة المنتج
إن تصنيع بطاريات تروجان بأحدث أسلوب ممكن هو أحد الطرق التي نؤسس بها جودة الريادة في الصناعة في منتجاتنا .في تروجان ،نحن نستثمر في مستويات قياسية لتصنيع وإنتاج مشروعات
التحسيين في منشآتنا األمريكية .إضافتنا مؤخرا للربوتات المتقدمة وتكنولوجيا كاست أون ستراب ( )COSالحديثة ومحطات تعبئة الحمض اآللية ومعدات الفحص وإحكام الحرارة تضمن جميعها
جودة منتجاتنا
ومع حصول مصانعنا في كاليفورنيا وجورجيا على شهادة األيزو  9001:2008المعتمدة ،فإن تروجان تلتزم بإنتاج بطاريات تتيح األداء الفائق والمتانة والمصداقية.

كاست-أون-ستراب
يستعين جهاز كاست أون ستراب اآللي التابع لتروجان أحدث تكنولوجيا لتعزيز جودة المنتج .إن محاذاة صفائح
البطارية بالمقابض يؤكد أن الدائرة الكهربية الموصلة على التوالي بين صفائح الرصاص ألداء مثالي.
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روبوتات متقدمة
تستخدم الروبوتات التطورة في مصانع إنتاج تروجان لضمان مستوى عالي من جودة وثبات المنتج .تنظم الروبوتات
عملية إنتاج البطاريات كما تحسن من الوقت األساسي للتصنيع.

تكنولوجيا تي ...T2
تطوير الجيل التالي لبطاريات تروجان عميقة الدورات

1

تكنولوجيا مبتكرة لبطاريات الدورات العميقة

2

تم تصميمها هندسيا خصيصا حتى تفي باالحتياجات المتزايدة لسيارات الجولف حاليا ،وتعتمد تكنولوجيا تروجان تي  2على
تكنولوجيتنا التي أثبتت جدارتها عبر التاريخ وتتضمن بعض التطورات التي نتج عنها بطارية فائقة ذات أداء مستمر وعمر أطول
وطاقة إجمالية أكبر.
الفارق يف  ®MAXGUARDماكس جارديت 2العازلة

3

جديد
العازل وايد ريربد الخاص باملنافسني

جديد
إحدى امللكيات الخاصة برتوجان
 ®Maxguardماكس جارد يت 2العازلة
الصفيحة املوجبة

الصفيحة السالبة

الصفيحة السالبة

الصفيحة املوجبة
عازل عىل هيئة
ضلع

ما بعد الخدمة
عوازل وايد ريربد تفشل يف أداء الخدمة
متدد الصفائح املوجبة
الصفيحة السالبة

Alpha Plus® Paste 1
مع تكنولوجيا ™T2
أقصى أداء في التشغيل

يعد منتج  Alpha Plus Pasteلتروجان هو منتج مملوك ملكية خاصة
عبارة عن عجينة عالية الكثافة صممت هندسيا لتقدم أداء مذهال للغاية
في البطاريات .فهي تحسن كثيرا من تطوير المسامية في المادة النشطة
باستخدام المادة النشطة بشكل فعال مما ينتج عنه أداء مستدام للبطارية
على مدى فترة زمنية طويلة .إن تكنولوجيا  T2التابعة لتروجان تقدم
عامل معدني  T2يتوقف للحصول على براءة االختراع داخل عجينة ألفا
بلس  Alpha Plus Pasteمما يقوي من إمكانات المعالجة الكهروكيميائية
الخاصة به .إن عجينة ألفا بلس مع تكنولوجيا  T2يزيدان معا من اإلمكانات
المستدامة وإجمالي ساعات األمبير مما ينتج عنه طاقة تشغيلية أكثر .وهذا
هو السبب الرئيسي الذي يجعل بطاريات تروجان تفوق مستوى التوقعات
في األداء في المنافسات.
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تكنولوجيا تروجان لألقطاب الكهربية Trojan Grid
Technology
وقت ادخار أقل

ما بعد الخدمة
عازل  ®Maxguardماكس جارديت  2ال يقرص يف أداء الخدمة
متدد الصفائح املوجبة

فقدان قناة املاء

تعد تكنولوجيا تروجان فيما يتعلق باألقطاب الكهربية عبارة عن مزيج
لخليط من األنتيمون والرصاص تكون بشكل خاص ليتم استخدامه
في عجينة ألفا بلس تروجان مع تكنولوجيا  .T2إن تكوين القطب
الكهربي يتيح تماسك هيكلي استثنائي بين عجينة الفا بلس وإطار
القطب الكهربي تعمل األقطاب الكهربية السميكة على زيادة قوة
اإلطار وتقليل التآكل الكلي .وقد تم تحسين بنية القطب الكهربي
لتعزيز التدفق الحالي عبر القطب الكهربي مما يوفر أداء استثنائي
للبطارية ويقلل من االدخار ومن تكاليف الصيانة الكلية.

الصفيحة السالبة

عازل متعدد
األضالع
شبكة عنكبوتية
سميكة من
الخلف

شبكة عنكبوتية
سميكة من الخلف

قناة املاء الزالت مفتوحة

Maxguard® T2 Separator 3
عمر أطول للبطارية

متوافرة فقط لدى تروجان للبطاريات وهي بطارية ماكس جارد تي 2
 Maxguard® T2 Separatorإن تصميمها الهندسي متعدد األضالع يحافظ
على القنوات المحتوية على الحمض مفتوحة ألطول وقت مما يعزز المعالجة
الكهروكيميائية بينما يقل خطر التطبق “او الشكل المكون من طبقات” كما
أن تكوين المادة المطاطية المصنعة خصيصا لبطاريات ماكس جارد تمنع
انتقال مادة األنتيمون بين األقطاب الكهربية الموجبة والصفائح السالبة،
وهي حماية ال تتوافر لدى اي من البطاريات المنافسة على اإلطالق .كما أن
الشبكة العنكبوتية السميكة على ظهر البطارية والمحصنة تماما تعمل كعازل
قوي ينشأ عنه صالبة أكبر للبطارية مع زيادة مدى الحماية ضد األعطال
التي يتسبب فيها تآكل المادة العازلة .إن األداة العازلة المتطورة الجديدة
ببطاريات ماكس جارد تي  2تروجان تحافظ على أداء البطارية وتزيد من
عمر البطارية وتقلل بشكل ملحوظ من تكاليف التشغيل.
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نظام رش المياه هيدرولينك ™HydroLink:

تزويد البطارية بالماء
أصبح سهل

إن الصيانة املناسبة وتزويد املياه بصفة دورية عنرصان هامان يف زيادة أداء وعمر
بطاريات تروجان عميقة الدورات املغمورة باملاء .إن صيانة البطارية ميكن ان يكون أمرا
مكلفا ومستنفذا للوقت ورمبا يكون مهمة فوضاوية مع تروجان هيدرولينك املتقدمة ذات نظام
الرتوية باملاء أحادي النقاط ،أصبحت تروية البطاريات سهلة وموفرة
للقوت واملال

مؤشر مستوى المياه المستقل

التركيب المريح

صمم نظام هيدرولينك تروجان لتزويد البطاريات بالماء ليعمل بشكل خاص مع بطاريات تروجان المغمورة  6فولت و 12فولت* وتعمل أحيانا بصورة الئقة
مع البطاريات المغمورة األخرى .عند تركيب طيات هيدرولينك وشبكة األنابيب ببساطة يصبح الجهاز جاهزا لالستخدام .بمجرد تركيبه ،يمكن مأل مجموعة
كاملة من البطاريات في أقل من  30ثانية.

عالمة مؤشر المياه

فتحة التهوية للهيدرولينك

يعد نظام فتحات تهوية جهاز هيدرولينك فريدا من نوعه ويحتوي على مؤشر مستقل لقياس مستوى الماء وأداة غلق للصمام وحاجز لهب مزدوج.

مؤشر مستقل لقياس مستوى المياه

Snake™ Tubing

إن الحفاظ على مستوى إليكتروليتات الئق يمكن أن يزيد من أداء وعمر بطاريات تروجان المغمورة .ومع ذلك فتحديد المستوى الصحيح يعتبر تحديا كبيرا .صمام
تهوية هيدرولينك تروجان يحتوي على مؤشر مستقل لقياس مستوى المياه يقوم بتوضيح ما إذا كانت البطارية في حاجة إلى المياه أم ال بكل دقة .اإلشارة البيضاء تدل
على أن البطارية في حاجة إلى المياه .اإلشارة السوداء تدل على أن البطارية بها ما يكفي من الماء ....فاألمر أصبح بهذه البساطة.

أداة غلق الصمام

جهاز هيدرولينك مجهز بحاجز لهب مزدوج وهو أداة أمان هامةغير قياسية في أجهزة تزويد المياه األخرى .إن حواجز اللهب الداخلية تمنع الشرارات الداخلية من
العبور عبر جهاز التروية بالماء وصوال إلى الخاليا المجاورة بينما يمنع حاجز اللهب الخارجي الشرارات الخارجية من الدخول إلى بطاريات تروجان.

حاجز اللهب المزدوج
شبكة أنابيب بدون مشابك

جهاز هيدرولينك مجهز بحاجز لهب مزدوج وهو أداة أمان هامةغير قياسية في أجهزة تزويد المياه األخرى .إن حواجز اللهب الداخلية تمنع الشرارات الداخلية من
العبور عبر جهاز التروية بالماء وصوال إلى الخاليا المجاورة بينما يمنع حاجز اللهب الخارجي الشرارات الخارجية من الدخول إلى بطاريات تروجان.

شبكات أنابيب ثعبانية أو بال مشابك™

يقدم جهاز هيدرولينك تركيبة من شبكات األنابيب الثعبانية الحاصلة على براءة اختراع .هذه الوحدة المكونة من قطعة واحدة تمحو الحاجة إلى وصالت متعددة تنشأ عنها
أجزاء أقل وتروية أسرع .يتوافر الهيدرولينك ايضا مع شبات أنابيب بال مشابك مما يتيح تركيبها بالشكل الذي يتالئم مع القائم بالتركيب.

الضمان
وصلة مقترنة مع مؤشر تدفق المياه
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نظام التروية هيدرولينك يأتي مع شهادة ضمان بأربعة سنوات.

* دريشى الهامتال يو:ليصافتال نم يدزن لمامضلل عﺟﻮرجى الرت .ياريافة البطاك عم كنيل www.trojanbattery.com/products/hydrolink-watering-system/

دليل مواصفات المنتج
قياسات
مجموعة

النوع

GC2

T-605

BCI

السعة Aدقيقة

الطاقة
كيلووات في
الساعة

السعة Bساعة أمبيرية ()AH

@  25أمبير

@  56أمبير

@  75أمبير

5ساعاتالمعدل

383

-

105

175

20ساعات 100-ساعات 100-ساعاتالمعدل
المعدل
المعدل

10ساعاتالمعدل

األبعاد cبوصات (مم)

نوع الطرف
النهائي

الطول

العرض

االرتفاع

4 ,3 ,2 ,1

)262( 10.30

)181( 7.11

)281( 11.07

F

الوزن
رطل
(كجم)

بطاريات مغمورة عميقة الدورات  6فولت مع تكنولوجيا تي 2
210

193

1.39

232

)26( 58

GC2

T-105

447

-

115

185

207

225

250

1.50

4 ,3 ,2 ,1

)262( 10.30

)181( 7.11

)281( 11.07

)28( 62

GC2

T-105 Plus

447

-

115

185

207

225

250

1.50

3 ,2 ,1

)262( 10.30

)181( 7.11

)281( 11.07

)28( 62

GC2

T-125

488

-

132

195

221

240

266

1.60

4 ,3 ,2 ,1

)262( 10.30

)181( 7.11

)281( 11.07

)30( 66

GC2

T-125 Plus

488

-

132

195

221

240

266

1.60

3 ,2 ,1

)262( 10.30

)181( 7.11

)281( 11.07

)30( 66

GC2H

T-145

530

-

145

215

239

260

287

1.72

4 ,3 ,2 ,1

)262( 10.30

)181( 7.11

)302( 11.90

)33( 72

GC2H

T-145 Plus

530

-

145

215

239

260

287

1.72

3 ,2 ,1

)262( 10.30

)181( 7.11

)302( 11.90

)33( 72

GC8

T-8V

277

110

-

135

2

)259( 10.21

)179( 7.06

)283( 11.14

)28( 61

بطاريات مغمورة عميقة الدورات  8فولت مع تكنولوجيا تي 2
160

147

1.42

176

GC8

T-875

295

117

-

145

97

170

189

1.51

3 ,2 ,1

)259( 10.21

)179( 7.06

)283( 11.14

)29( 63

GC8

Traveler 8V

295

117

-

145

106

170

189

1.51

2

)259( 10.21

)180( 7.10

)302( 11.90

)32( 70

GC8

T-890

340

132

-

155

120

190

211

1.69

3 ,2 ,1

)259( 10.21

)179( 7.06

)283( 11.14

)31( 69

GC8

Ranger 160

430

160

-

169

120

204

225

1.80

2

)259( 10.21

)180( 7.10

)302( 11.90

)34( 76

N/A

T-1260 Plus

260

90

60

113

)329( 12.96

)181( 7.13

)272( 10.71

)35( 78

بطاريات مغمورة عميقة الدورات  12فولت مع تكنولوجيا تي 2
140

126

1.86

155

1

N/A

T-1275

280

102

70

120

134

150

166

1.99

1

)329( 12.96

)181( 7.13

)272( 10.71

)37( 82

N/A

T-1275 Plus

280

102

70

120

134

150

166

1.99

1

)329( 12.96

)181( 7.13

)272( 10.71

)37( 82

GC2

6V-GEL

394

-

-

154

167

24

24-AGM

137

-

-

67

70

بطاريات مغمورة عميقة الدورات  6فولت
189

1.19

198

)260( 10.25

6

)275( 10.82

)180( 7.08

)31( 68

بطاريات مغمورة عميقة الدورات  12فولت
76

1.01

84

)277( 10.77

6

)2190( 8.62

)174( 6.84

)24( 54

أ عدد الدقائق التي يمكن أن توفرها البطارية بعد فصلها من الشاحن عند درجة  80درجة فهرنهايت ثابتة ( 27مئوية) واالحتفاظ بفولتية كهربية أعلى من  1.75فولت لكل خلية .تعتمد السعات على اعلى معدالت األداء
ب عدد الدقائق التي يمكن أن توفرها البطارية بعد فصلها من الشاحن عند درجة  77درجة فهرنهايت ثابتة ( 25مئوية) واالحتفاظ بفولتية كهربية أعلى من  1.75فولت لكل خلية .تعتمد السعات على اعلى معدالت األداء
ج تعتمد األبعاد على الحجم االعتيادي .يمكن أن تختلف األبعاد بناء على نوع المقبض أو الطرف النهائي .البطارايت يتم تعليقها بفراغات  5بوصات بحد أدنى (12.7مم)
و األبعاد مأخوذة من أسفل البطارية إلى أعلى نقطة في البطارية .ربما تختلف االرتفاعات بناء على نوع الوحدة الطرفية.
ه صور الوحدة الطرفية مقدمة ألغراض التوضيح فقط.
يتم تنفيذ إجراءات اختبار بطاريات تروجان وفقًا لمعياري االختبارين  BCIو.IEC

تركيب الوحدة الطرفية

ELPT

1

وحدة طرفية للسيارات
بمربط توصيل وبمسمار
تثبيت

EHPT

2

وحدة طرفية على شكل
حرف L

EAP

3

وحدة طرفية شاملة مدمجة

EUT

4

وحدة طرفية بمربط توصيل
مدمجة للسيارات

LT

5

وحدة طرفية مدمجة
عاليةاألهمية

DT

6

وحدة طرفية مدمجة
منخفضة األهمية

7

جرب الفرق لدى تروجان –

السمعة مبنية على الجودة والقيادة واالبداع

القيادة

تأسست عام  1925بواسطة المؤسسين المشاركين جورج جودبر وكارل سبير ،وتعد شركة تروجان للبطاريات شركة تصنيع البطاريات عميقة الدورات الرائدة في هذا المجال .من البطارايات المغمورة عميقة الدورات
وحتى بطاريات الجيل و  AGMعميقة الدورات ،استطاعت تروجان تشكيل عالم تكنولوجيا البطاريات عميقة الدورات مع أكثر من  85عاما من الخبرة في مجال تصنيع البطاريات .ومع اختراع بطارية سيارة الجولف
للسيارة أوتويت عام  ،1952كانت تروجان رائدة في تطوير تكنولوجيا بطاريات عميقة الدورات لصناعة الجولف ،وقد نجحت في تقديم بعض التقدم في لعبة الجولف .بالنسبة لتروجان ،بدأ ذلك إرثا من القيادة واإلبداع
الذي انتشر في عصرنا الحالي في العالم ،وقد انتشرت أسواق الدورات العميقة في تطبيقات الجولف  ،الماكينات األرضية  ،النقل ،الطاقة المتجددة ،منصات األعمال الهوائية  ،العربات البحرية والترفيهية .بطاريات تروجان
متوفرة في جميع أنحاء العالم عبر شبكتنا العالمية من الموزعين الرئيسيين.
مقرنا في سانتا في سبرينجز ،كاليفورنيا ،تشمل عمليات تروجان مصانع اإلنتاج الحاصلة على شهادة األيزو  9001:2008في كاليفورنيا وجورجيا ،ومركزين لألبحاث والتطوير مخصصن حصريا لتكنولوجيا البطاريات عميقة
الدورات ومكاتب عالمية في أوروبا وآسيا واإلمارات .وتفخر تروجان بكونها عضوا بالمجلس الدولي للبطاريات ( )BCIوشريكا أبحاث تقنية مع األكاديمية البلغارية للعلوم.

الدعم التقني الرائد

في تروجان تعد أحد نقاط القوة الرئيسية هي اإلخالص لعمالئنا وتقديم الدعم لهم .خبرتنا كرواد عالميين في تصنيع البطاريات عميقة الدورات توفر لنا معرفة فريدة وفهم أفضل لتكنولوجيا البطاريات في مجموعة من
التطبيقات .نحن نقوم بتطبيق هذه الخبرة والمعرفة بما يفيد عمالئنا عن طريق تقديم الدعم الفني الذي يتيحه المهندسون ذوي الخبرة .ولمساعدة عمالئنا بفهم عميق لتكنولوجيا البطاريات ومواصفات النظم ،تقدم
تروجان دعما فنيا كامال عبر الهاتف والبريد اإلليكتروني.

الوصاية البيئية

في شركة تروجان للبطاريات ،حين نقول “طاقة نظيفة للحياة ™” ،فنحن نعني كل كلمة في هذا الشعار .كداعمين نشطاء لالستدامة البيئية ،تركز وصايتنا البيئية على مبادرات الطاقة النظيفة
وبرامج إعادة التدوير.
	•بطاريات تروجان قابلة إلعادة التدوير بنسبة  97%يمكن إعادة تدوير الحاوية البالستيكية ورصاص البطارية من البطاريات عميقة الدورات القديمة إلنتاج بطاريات عميقة الدورات
الجديدة.
	•من خالل شراكتها مع معهد ساوثرن كاليفورنيا إديسون ( )SCEتوفر تروجان  8مليون كيلو وات في الساعة وتخفض من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل أكثر من  12مليون رطال بما يقلل بشكل ملحوظ من استهالكنا السنوي للطاقة والبصمة الكربونية.

ملزيد من املعلومات
يرجى االتصال عىل الرقم 800.423.6569
أو 1.562.236.3000 +
أو زيارة موقعنا www.trojanbattery.com

شركة تروجان للبطاريات  ©2013جميع الحقوق محفوظة شركة تروجان للبطاريات ليست مسئولة عن اي أضرار تنشأ عن أي معلومات تمت إتاحتها في هذه النشرة أو تم حذفها منها تحت اي ظرف .تحتفظ شركة تروجان للبطاريات بحقها في القيام بأي تعديالت
.على هذه النشرة في أي وقت دون أي إخطارات أو التزامات
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املندوب املحيل لديكم عن رشكة تروجان للبطاريات:

