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Yaratıcılık GŸcŸnŸn

85 yılı aşkın bir sürede, Trojan Akü derin döngülü akü teknolojisinde
bir yaratıcı olmuştur. En yüksek performansa sahip akülerin inşasının
şans eseri elde edilmediğini biliyoruz. Müşterilerinizin ihtiyaçlarını
bilmenizi gerektirmektedir. Rakiplerimizi ve imal ettikleri ürünleri bilmeyi
gerektirmektedir. Marifet, bütün belirleme ve sabit kaliteye sadakat
gerektirmektedir.
Her gün, golf arabası ve elektrikli araç üreticileri çok daha güçlü akü
teknolojisi gerektiren teknolojik ilerlemeleri talep etmektedirler.
Trojan’ın akü tasarımları derin döngü teknolojisinin tamamıyla yeni
bir sınıfını teslim ederek yol üzerindeki ve dışındaki deneyimlerinizi
geliştirmekte önemli bir rol oynamaktadır.
Yenilik ve mükemmellik imalatındaki bir miras her zaman derin döngülü akü
endüstrisinde Trojan Akünün başarısının kilometre taşı olmuştur. Trojan
İlmekli Şerit teknolojisi, ileri robotlar ve diğer otomatikleştirilmiş
teknoloji dahil teknik gelişmeler ve üretim ilerlemeleri ile eşleştirilmiş
en iyi malzemelerden faydalanmaktadır. Trojan, kendini gündüz ve gece
üstün performans, sağlamlık ve güvenilirlik sağlayan akülerin üretimine
adamıştır.
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YENİ bir Derin Döngülü Akü Teknolojisi Sınıfının Piyasaya Sürülmesi
Trojan’ın yeni Traveler™ 8V ve Ranger ™ 160 aküleri iki çekirdek golf piyasası ihtiyacına (daha uzun ömür ve daha uzun mesafe)
yanıt veren tamamıyla yeni bir derin döngülü akü teknolojisi sınıfını sunmaktadır. Basitçe günümüzde piyasada bunlarla
karşılaştırılabilecek herhangi bir akü mevcut değildir.

Traveler™ 8V

Ranger™ 160

Trojan’ın büyük buluşu olan Traveler 8V derin döngülü aküsü, golf arabası
piyasasında devrim yapmaktadır. Dört yılı aşkın ArGe sonucu elde edilmiş
olup geleneksel 8 volt akülere nazaran % 40’dan daha uzun bir kullanım
ömrü sağlamaktadır. Traveler 8V akülerin ileri dahili bileşenleri ve harici kasa
iyileştirmeleri yeni bir Dahili Akü Koruma Sistemini (IBP Sistemi) içermektedir.
IBP Sistemi daha kalın ızgaralar, membranla sarılı plakalar, MaxGuard® T2
çok kaburgalı seperatör Trojan’ın kendine özel T2 Technology™ ile akü
plakalarının üst kısmını hasara karşı izole edip koruyan ileri yosun koruması
özelliklerine sahiptir. Traveler 8V aynı zamanda Trojan’ın HydroLink™ tek
nokta sulu sistemi ile de mukayese edilebilir olup kendisini rekabetten
uzaklaştırmaktadır.

Trojan’ın Ranger 160 derin döngülü aküsü, tipik bir golf arabası aküsünün
başa çıkabileceğinden belirgin olarak daha fazla mesafe gerektiren gezintiler
için optimize edilmiştir. Ranger 160, geleneksel 8 volt golf arabası akülerinin
sunduğuna nazaran şarj edilmeleri arasında % 35 daha fazla gezinti zamanı
sunmakta olup daha önceden mümkün olana nazaran elektrik kullanarak
daha uzun gezintilere çıkmalarını müşteriler için mümkün kılmaktadır. 8
volt, yüksek performanslı akü olarak Ranger 160, 56 amp ile boşaltıldığında
160 dakikalık bir süreyle sınıflandırılmış olup golf arabaları, kamu hizmetleri
ve düşük hızlı yolcu araçları ile av arabalarının artan taleplerini karşılayan ilk
ABD yapımı uzun mesafeli aküdür. Ranger 160’ın dahili tasarımı Trojan’ın T2
teknolojisi ile uzun mesafeli sürüş gereksinimleri için daha yüksek performans
sağlayan daha aktif malzemeler içermektedir.

TRAVELER 8V TESTİ
56 Amp'de Boşaltım Çalışma Zamanı Dakika*
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RANGER 160

Trojan Battery – TRAVELER 8V TESTİ
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56 Amp'de Çalışma Zamanı Dakikaları

Ranger 160

Bağımsız laboratuar testi Traveler 8V sürdürülebilir kapasitesi ve üstün performansını doğrulamaktadır.
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İleri Araştırma ve Geliştirme Tesisleri Dünya Sınıfı Yenilikler
Her gün, golf arabası üreticileri, gündüz kullanımlarınızı
iyileştirmek üzere teknolojik ilerlemeler yapmakta, Trojan
aküleri de oyununuzun güçlendirilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Bu sebeple, akü teknolojisinin öncüsü olmak
bizim sorumluluğumuzdadır.
Yalnızca Trojan akü teknolojisinin ilerletilmesine iki adet
sanat eseri araştırma ve geliştirme merkezi tahsis edilmiştir.
Bu tesislerde mühendislik ekipleri akü performansımızı
geliştirecek yeni teknolojilerin keşfi ve üretime sokulması
için birlikte çalışmaktadır. Şarj aleti özellikli ekipmanlar,
prototip merkezleri ile analitik, kimyasal ve değerlendirme
laboratuarları yeni kuşak ürünlerin geliştirilmesi için
kullanılmaktadır. Bu dinamik araştırma ve geliştirme akımı
Trojan’ın patentli T2 Technology™ ile ve ürünlerimizin tüm
portföyü ile daima aktiftir.

Trojan’ın akü analizleri Trojan teknolojilerinin ve tüm ürün kalitesinin
sürekli iyileştirilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Akü teknolojisinin ilerlemesi için, Trojan ayrıca dünyaca
tanınmış uluslararası bilimsel araştırma enstitüsü olan
Bulgaristan Bilimler Akademisi ile teknik araştırma
ortağıdır. Bu işbirliği yoğun elektrokimyasal analizler, akü
performansı değerlendirmeleri ve tasarım geliştirmelerle
sonuçlanmaktadır.
Trojan aynı zamanda Kıdemli Yöneticimiz ve mühendislik
personelimizin araştırma, geliştirme ve teknik veriler ile
mühendislik standartlarının yayınlanmasında kurul ve
komite üyeleri olarak hizmet verdiği Uluslararası Akü Konseyi
(BCI) üyesi olmaktan da gurur duyar.

Trojan’ın sahadaki laboratuarı akü teknolojisi ve işlevselliğini analiz edip
iyileştirmek için en son ekipmanları kullanmaktadır.

Mükemmelin Üretilmesi Ürün Kalitesini Garanti Etmektedir
Trojan’ın sanat eseri imalatı, endüstri lideri olarak kaliteyi inşa ettiğimiz yollardan sadece bir tanesidir. Trojan’da ABD
tesislerimizde imalat ve üretim geliştirmelerine rekor seviyelerde yatırım yapmaktayız. Son dönem robot, sanat eseri ilmikli
şerit (COS) teknolojisi, otomatik asit dolum istasyonları ve ısıyla izolasyon ve test etme ekipmanı ürünlerimizin bütün
kalitesini garanti etmektedir.
California ve Georgia’daki ISO 9001: 2008 onaylı imalat tesisleriyle, Trojan gündüz ve gece üstün performans, sağlamlık ve
güvenilirlik sağlayan akülerin üretimine odaklanmıştır.

İlmikli Şerit
Trojan’ın otomatik ilmikli şerit ekipmanı ürün kalitesini iyileştirmek için son
teknolojiyi kullanmaktadır. Kablo başlıkları ile akü plakalarının hizalanması
optimum performans için kurşun plakalar arasındaki bir dizi devreyi mümkün
kılmaktadır.
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İleri Robotlar
İleri robotlar daha yüksek ürün tutarlılığı ve kalite seviyesini garanti etmek için
Trojan’ın imalat tesisi genelinde kullanılmaktadır. Robotlar akü üretimimizi
modernize etmekte olup imalat sürecimizi geliştirmektedir.

T2 Technology...
Trojan’ın Derin Döngülü Akü Kalitesinin Gelecek Nesli

1
Yenilikçi Derin Döngülü Akü Teknolojisi
Günümüzün golf arabalarının artan taleplerini karşılamak üzere özellikle
mühendisliği yapılmış olan Trojan T2 Technology™ tarihsel olarak kanıtlanmış
teknolojimiz üzerine inşa edilmekte olup azami sürdürülebilir performans, daha
uzun ömür ve artırılmış toplam enerji ile bizlere üstün bir akü sunmaktadır.

2

THE MAXGUARD® T2 SEPERATÖR FARKI

3

YENİ
Trojan'ın Tescilli Maxguard® T2 Seperatörü
Çoklu Kaburga
Seperatör
Kalın Arka
Ağ

Pozitif Plaka

Pozitif Plaka
Kaburga
Seperatör

Negatif Plaka

Negatif Plaka

SONRASI HİZMET
Maxguard® T2 Seperatörü Serviste Arızalanmaz
Pozitif Plaka Uzantısı
Kalın Arka
Ağ

T2 Technology™ Alpha Plus®
Macun
Azami İşletim Performansı

Trojan’ın Alpha Plus Macunu üstün akü
performansı sunmak üzere mühendisliği
yapılmış müseccel, yüksek yoğunluklu bir
karışım formülüdür. Daha uzun bir zaman
süreci boyunca sürdürülebilir akü performansı
sağlayan ve aktif maddeyi daha verimli
kullanarak aktif maddedeki porozite gelişimini
optimize etmektedir. Trojan’ın T2 Teknolojisi
elektrokimyasal işleme yeteneklerini güçlendiren
patentli T2 metal maddeyi Alpha Plus Karışıma
yerleştirmektedir. T2 Teknolojili Alpha Plus
Macun hem sürdürülebilir kapasiteyi hem de
toplam amper saati daha fazla işletim gücü ile
artırmaktadır. Trojan akülerinin sürekli olarak
rekabette olmasının kilit nedeni de budur.
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Negatif Plaka
Negative
Plate

Negatif Plaka

Trojan Izgara Teknolojisi
Azaltılmış Kesinti Zamanı

Trojan’ın ızgara teknolojisi, T2 Teknolojili Trojan
Alpha Plus Macunu ile birlikte kullanımı için
özellikle formüle edilmiş bir kurşun alaşımlı
ızgara karışımıdır. Izgara formülasyonu Alpha
Plus Macun ile ızgara çerçevesi arasında istisnai
yapısal bir tutunma temin etmektedir. Kalın
ızgaralar ızgaranın dayanıklılığını desteklemekte
olup tüm korozyonu azaltmaktadır. Izgara
konfigürasyonu istisnai akü performansı temin
ederek, çalışmama zamanını azaltarak ve tüm
bakım maliyetlerini düşürerek ızgara şebekesi
boyunca mevcut akımı geliştirmek üzere
optimize edilmiştir.

SONRASI HİZMET
Geniş nervürlü Seperatörü Servisi Fail
Pozitif Plaka Uzantısı

Su Kanalı Hala Açık

1

YENİ
Rakibin Geniş Yivli Seperatörü

Su Kanalı Kaybı
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Maxguard® T2 Seperatör
Daha Uzun Akü Ömrü

Trojan akülerine münhasır olarak Maxguard
T2 üstün seperatörümüz bulunmaktadır. Çok
kaburgalı geometrik tasarıma sahip olup asit
kanallarını daha uzun sure açık tutmakta,
tabakalaşma riskini azaltırken elektrokimyasal
işlemleri iyileştirmektedir. Maxguard’ın müseccel
kauçuk bazlı malzeme formülü pozitif ızgaralar
ile negatif plakalar arasındaki antimuan
transferini engellemektedir; pek çok diğer rakip
akülerde mevcut bulunmayan bir koruma. Yeni
kuvvetlendirilmiş, kalın arkalı bir ağ ayrıştırıcı
bozulmalara karşı artırılmış korumaya sahip çok
daha sağlam bir aküyle sonuçlanan daha büyük
seperatör kuvvetini sağlamaktadır. Trojan’ın
Maxguard T2 ileri seperatörü performansı
devam ettirmekte, daha uzun akü ömrü
sağlamakta ve işletim maliyetlerini belirgin
olarak düşürmektedir.
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HydroLink™ Su Takviye Sistemi

Aküye Su Koymak Çok Kolay

Uygun bakım ve periyodik su takviyesi, Trojan derin-döngülü sulu akülerin
performans ve ömrünü arttırmak bakımından çok önemli faktörlerdir. Akü bakımı, zaman ve
işçilik sebebiyle maliyetli bir iş olabilir. Trojan’ın üstün HydroLink ™ su takviye sistemi sizi, bu işi kolayca
yaparak maliyetten kurtarır.
Bağımsız Su Seviye Göstergesi

Kolay Montaj

Trojan’ın HydroLink su takviye sistemi özellikle Trojan 6-Volt ve 12-Volt sulu aküleri* için dizayn edilmiştir ve bu
iş için gerekli zamandan tasarruf edilmesini sağlar.

Su Gösterge Sinyali and
Dual Flame Arrestors

HydroLink™ Kanalı

HydroLink™ Kanalı bağımsız işlevsel bir su seviye göstergesidir, aynı zamanda dış kapağı kapatarak çift amaçlı
alev önleyici işleve de sahiptir.

Bağımsız Su Seviye Göstergesi

Snake™ Tüp

Uygun elektrolit seviyesi Trojan sulu akülerin ömrünü ve performansını arttırır. Ancak doğru seviyeyi belirlemek sorun
olabilir. Trojan’ın HydroLink™ Kanalı bağımsız bir su seviye göstergesi olarak doğru bir şekilde akünün su takviyesine
ihtiyacı olup olmadığını gösterir. Beyaz renk, akünün su takviyesine ihtiyacı olduğunu gösterir. Siyah renk, akünün yeteri
kadar suyu olduğunu gösterir ve bu işlem oldukça kolaydır.

Açık Kanal
Açık kanal, hücrenin elektrolit seviyesini doğru bir şekilde kontrol eder. Dengeli bir valf dizaynı kullanılarak açık valfler
suyun hücre içine akmasını otomatik olarak önler. Bunu yaparken aşırı doldurma veya sıçrama sebebiyle asitin dışarı
kaçmasını da önler. HydroLink™ ‘in açık valfleri hortumla bağlantılı çalışır ve akış göstergesi, su takviyesinin doğru bir
şekilde yapılmasını sağlar.
Sıkıştırmasız Tüp

Çift Amaçlı Yangın Önleyici
HydroLink sistem, çift amaçlı yangın önleyici ile birlikte önemli bir güvenlik unsurudur, bu işlev diğer standart su takviye
sistemlerinde yoktur. İç alev önleyiciler, içteki kıvılcımların dışarı çıkmasını önler, dışarıdaki yangın önleyiciler ise dışarıdaki
kıvılcımların Trojan akünün içine girmesini önler.

Snake™ veya Sıkıştırmasız Tüp
Su Akış Göstergesi ile Bağlantı

HydroLink sistem patentli Snake™ tüp düzenleyicisini sunar. Bu tek parça ünite çoklu bağlantı ihtiyacını azaltır ve hızlı su
takviyesini sağlar. HydroLink ayrıca, isteğe göre ayarlanabilir yapılandırmalar için sıkıştırmasız tüp ile de mevcuttur.

Garant

HydroLink™ su takviye sistemi için dört-yıl garanti verilmektedir.
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* HydroLink tüm piller ile uyumlu değildir. Detaylar için garanti bakınız: www.trojanbattery.com/products/hydrolink-watering-system/

Ürün Özellikleri Kılavuzu
KAPASİTE A Dakika

BCI
GRUP
ÖLÇÜSÜ

TİP

GC2

KAPASİTE B Amp-Saat (AH)
5Saat İçin

10Saat İçin

20Saat İçin

Yükseklik F

AĞIRLIK lbs.
(kg)

HydroLink ™
veya
Tek Nokta
Sulama
Kiti H

EBATLAR C İnç (mm
100Saat İçin

ENERJİ (kWh) TERMİNAL
Tipi G
100-Saat İçin

@25
Amps

@56
Amps

@75
Amps

T-605

383

-

105

175

193

210

232

1.39

1, 2, 3, 4

10.30 (262)

7.11 (181)

11.07 (281)

58 (26)

HydroLink

GC2

T-105

447

-

115

185

207

225

250

1.50

1, 2, 3, 4

10.30 (262)

7.11 (181)

11.07 (281)

62 (28)

HydroLink

GC2

T-105 Plus

447

-

115

185

207

225

250

1.50

1, 2, 3

10.30 (262)

7.11 (181)

11.07 (281)

62 (28)

Tek Nokta

GC2

T-125

488

-

132

195

221

240

266

1.60

1, 2, 3, 4

10.30 (262)

7.11 (181)

11.07 (281)

66 (30)

HydroLink

GC2

T-125 Plus

488

-

132

195

221

240

266

1.60

1, 2, 3

10.30 (262)

7.11 (181)

11.07 (281)

66 (30)

Tek Nokta

GC2H

T-145

530

-

145

215

239

260

287

1.72

1, 2, 3, 4

10.30 (262)

7.11 (181)

11.90 (302)

72 (33)

HydroLink

GC2H

T-145 Plus

530

-

145

215

239

260

287

1.72

1, 2, 3

10.30 (262)

7.11 (181)

11.90 (302)

72 (33)

Tek Nokta

Uzunluk

Genişlik

6 VOLT DERİN DÖNGÜLÜ SULU AKÜLER, T2 TECHNOLOGY™ İLE

8 VOLT DERİN DÖNGÜLÜ SULU AKÜLER, T2 TECHNOLOGY™ İLE
GC8

T-8V

277

110

-

135

147

160

176

1.42

2

10.21 (259)

7.06 (179)

11.14 (283)

61 (28)

HydroLink

GC8

T-875

295

117

-

145

155

170

189

1.51

1, 2, 3

10.21 (259)

7.06 (179)

11.14 (283)

63 (29)

HydroLink

GC8H

Traveler 8V

295

117

-

145

155

170

189

1.51

2

10.21 (259)

7.10 (180)

11.90 (302)

70 (32)

HydroLink

GC8

T-890

340

132

-

155

175

190

211

1.69

1, 2, 3

10.21 (259)

7.06 (179)

11.14 (283)

69 (31)

HydroLink

GC8H

Ranger 160

430

160

-

169

186

204

225

1.80

2

10.21 (259)

7.10 (180)

11.90 (302)

76 (34)

HydroLink

N/A

T-1260 Plus

260

90

10.71 (272)

78 (35)

Tek Nokta

12 VOLT DERİN DÖNGÜLÜ SULU AKÜLER, T2 TECHNOLOGY™ İLE
60

113

126

140

155

1.86

1

12.96 (329)

7.13 (181)

N/A

T-1275

280

102

70

120

134

150

166

1.99

1

12.96 (329)

7.13 (181)

10.71 (272)

82 (37)

HydroLink

N/A

T-1275 Plus

280

102

70

120

134

150

166

1.99

1

12.96 (329)

7.13 (181)

10.71 (272)

82 (37)

Tek Nokta

GC2

6V-GEL

394

-

-

154

10.25 (260)

7.08 (180)

10.82 (275)

68 (31)

N/A

6.84 (174)

8.62 (219)

54 (24)

N/A

6 VOLT DERİN DÖNGÜLÜ JEL AKÜLER
167

189

198

1.19

6

12 VOLT DERİN DÖNGÜLÜ AGM AKÜLER
24

24-AGM

137

-

-

67

70

76

84

1.01

6

10.77 (264)

A. Dakikalarla ifade edilen deşarj süresi, bir akünün sabit bir akımla ve 80°F (27°C) ‘de 1,75V/hücre’nin üzerinde gerilime düşmesini ifade eder.
B. Amper-saat miktarı (AH) , bir akünün sabit bir akımla, 80°F (27°C)’de 20 saatte, veya 86°F (30°C)’de 5 saatte 1,75V/hücre altına düşmeden verdiği kapasitedir. Bu kapasite akünün zirve performansıdır.
C. Ölçüler nominal ebatlara göredir. Ölçüler tutamak ve terminalin durumuna göre değişiklik gösterir. Aküler minimum 5 inç (12,7mm) boşluk ile monte edilmelidir.
D. C.C.A. (Soğukta Marş Amperi) – tam şarjlı yeni bir akünün 0°F ( - 18°C)’de 30 saniye süreyle belirli amper yükünü 1,2V/hücre değerine düşene kadar vermesidir.
E. C.A. (Marş Amperi) – tam şarjlı yeni bir akünün 32°F’de 30 saniye süreyle belirli amper yükünü 1.2V/hücre değerine düşene kadar vermesidir. Bu bazen 32°F ‘de marin marş gücü olarak veya M.C.A. @ 32°F şeklinde adlandırılır.
F. N / A = mevcut değildir.Tek Nokta Sulama Kiti (SPWK) hakkında daha fazla bilgi için, Trojan Battery temsilcisine başvurun.
Truva pilini test prosedürleri BCI ve IEC test standartları hem de uygun.

Terminal Yapılandırmaları

1

ELPT

Gömülü Düşük
Profilli Terminal

2

EHPT

Gömülü Yüksek
Profilli Terminal

3

EAP

Gömülü Otomotiv Tipi
Terminal

4

EUT

Gömülü Üniversal
Terminal

5

LT

L-Terminal

6

DT

Otomotiv Tipi ve
Vidalı Terminal

7

Trojan Farkının Tecrübesi –

Kalite Üzerine Ün Yapmak, Liderlik ve Yenilikçilik

Liderlik
1925 yılında George Godber ve Carl Speer tarafından kurulan Trojan Akü Firması Dünya’nın lider derin-döngülü akü üreticisidir. Trojan,
85 yılı aşkın tecrübesiyle derin-döngülü sulu akülerden, derin-döngülü AGM ve JEL akülere kadar, derin döngülü akü dünyasına şekil
vermektedir. 1952’de Autoette markası için geliştirilen Golf arabası aküsünün keşfi ile birlikte Trojan, golf endüstrisinde derin-döngülü
akü teknolojisinin öncüsü olmuş ve golf oyunun mobilizasyonunu başarıyla sağlamıştır. Bu, Trojan için liderlik ve yenilikçilik efsanesinin
başlangıcı olmuş ve bugün global anlamda yerini almıştır. Global derin-döngülü akü pazarı; havai platformlar, nakliye, yenilenebilir enerji,
golf, temizlik makineleri, marin ve çevreci araç uygulamalarını kapsamaktadır. Bugün, Trojan aküleri Dünya geneline yayılmış Distribütör
ağımız sayesinde her yerde bulunabilir durumdadır.
California-Sante Fe’deki merkezimiz ve Kaliforniya ile Georgia’daki üretim tesislerimiz ve buralardaki ileri teknolojiye sahip iki araştırma
ve geliştirme merkezimizdeki operasyonlarımız ISO 9001:2008 sertifikalıdır. Buralardaki tüm faaliyetlerimiz derin-döngülü akü teknolojisi
üzerine odaklanmıştır. Avrupa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Asya’daki uluslararası ofislerimiz organizasyonumuzun tamamlayıcı unsurlarıdır.
Trojan Uluslararası Akü Konseyinin (BCI) onur üyesidir. Ayrıca Bulgaristan Bilim Akademisi ile ortak teknoloji işbirliğimiz vardır

Lider Seviyede Teknik Destek
Trojan’da çekirdek güçlerimizden birisi, müşterilerimize temin ettiğimiz destek ve bağlılığımızdır. Derin döngülü akülerin dünya lideri
imalatçısı olarak deneyimlerimiz bir dizi uygulamadaki akü teknolojisinin kendine has bilgisini ve anlayışını tarafımıza kazandırmaktadır.
Bu bilgi ve anlayışı deneyimli mühendislerce temin edilen üstün teknik desteği sunarak müşterilerimizin çıkarına uygulamaktayız. Akü
teknolojilerinin ve sistem özelliklerinin derinlemesine anlayışı ile müşterilerimize yardımcı olmak üzere, Trojan telefon üzerinden ve e-posta
yoluyla teknik destek sunmaktadır.

Çevre Dostu
Bizler Trojan Akü olarak “Clean energy for life™”(Yaşam için temiz enerji™) dediğimiz zaman, aslında her şeyi söylemiş oluyoruz. Aktif çevre geliştirme
destekçileri olarak çevre dostluğumuz; temiz enerjiye ve geri dönüşüm programına odaklanmaktır.
• Trojan aküler %97 oranında geri dönüşebilir. Derin-döngülü akülerimizde bulunan kutu-kapa malzemesinin, kurşunun ve 		
		 elektrolitin tamamı geri dönüşebilir malzemelerdir.
• Trojan, Southern California Edison (SCE) ortaklığıyla, 8 milyon kilovat saatin üzerinde tasarruf ederken 12 milyon pound CO2
		 emisyonunu önlenmekte ve yıllık enerji tüketimimizden düşmektedir.

Yerel Trojan Akü Temsilciniz:

© 2013 Trojan Battery Company. Tüm hakları saklıdır. Trojan Battery Company bu yayında verilen veya bulunmayan bilgilerden kaynaklanabilecek zararlardan hiçbir koşulda sorumlu
değildir. Trojan Battery Company, bildirim veya yükümlülüğü olmaksızın, herhangi bir zamanda bu yayında düzenlemeler yapma hakkını saklı tutar.
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Daha fazla bilgi için, 800.423.6569
veya + 1.562.236.3000
numaralı telefonu arayın ya da
www.trojanbattery.com
adresini ziyaret edin

