


Accutrade Polska Sp. z o.o.
dzień dobry
Accutrade Polska Sp. z o.o. należy do międzynarodowej Grupy
specjalizującej się z dystrybucji akumulatorów dla segmentu MOTIVE
POWER tzw. małej i dużej trakcji. W Polsce operacyjnie pracę
rozpoczęliśmy 1 marca 2019 roku.

Najważniejsze:

Posiadamy bardzo duże doświadczenie we współpracy z branżami FCM,
AWP, GOLF CARS; ELECTRIC SCOOTERS, MARINE i HOBBY

Posiadamy stały stok akumulatorów oraz ładowarek przeznaczonych do
maszyn sprzątających i komunalnych, podestów ruchomych,
podnośników elektrycznych wózków golfowych, transportu
magazynowego zasilanego monoblokami oraz zestawami baterii
trakcyjnych.



MARKI



OFERTA
CHALLENGER – marka Grupy Accutrade od 2009
roku. Od początku produkowana w tej samej
grupie produkcyjnej. Obejmuje cały typoszereg
akumulatorów GEL, GEL EV, AGM , AGM EV,
Flooded (mokre);

SIAP – Fabryka akumulatorów i baterii
trakcyjnych w technologii mokrej pancernej oraz
żelowej

ROLLS - kanadyjski producent akumulatorów i
baterii trakcyjnych. Fabryka od 1935 roku
specjalizuje się w produkcji mokrych ognie
pancernych oraz AGM (te produkowane w tej
samej fabryce co Challenger)

S.P.E. - fabryka ładowarek i prostowników z
Włoch. Europejski lider na rynku OE - ładowarki
on-board dla Motive Power



ZASTOSOWANIE
Dysponujemy stałym stokiem akumulatorów oraz ładowarek przeznaczonych do:

FCM - maszyny czyszczące;

AWP - podesty ruchome, podnośniki elektryczne;

GOLF CARS – wózki golfowe, turystyczne, lotniskowe;

Transport magazynowy – wózki paletowe oraz wózki widłowe;

Wózki inwalidzkie;

Skutery elektryczne;

Marine - zasilanie pokładowe łodzi i jachtów, zasilanie silników elektrycznych;

Hobby – kampery, domy letniskowe;



GWARANCJA

❑ SIAP BATERIE TRAKCYJNE: 18 m-cy

❑ SIAP serie GEL i PT 6V, 8V, 12V : 12 m-cy

❑ ROLLS seria FS: 12 m-cy

❑ CHALLENGER: 12 m-cy

❑ SPE: 12 m-cy



LOGISTYKA 
Przy określeniu Państwa okresowego (kwartał/rok) zapotrzebowania jesteśmy w

stanie zabezpieczać stok pod przewidywalne potrzeby. Potrzebna tu wówczas

informacja jakiej wielkości zakupy przewidujecie. Pracując z nami nie

potrzebujecie stoku. Zamówienia, które wpłyną do nas do godziny 9:30 zazwyczaj

kompletowane i wysyłane są jeszcze tego samego dnia. Transport zajmuje do 2

dni roboczych. Zamówienia po godzinie 9:30 wyjeżdżają w następnym dniu

roboczym i jadą do Państwa maks. 2 dni robocze.

Akumulatory wysyłamy spedycją - obecnie RABEN. Koszt wg aktualnie Ładowarki

zamówione wysyłamy pocztą kurierską jako zwykła paczka.
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