Plusuri si minusuri: iata de ce trebuie sa acorzi o atentie
sporita bornelor unor baterii auto!
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Orice sofer sau proprietar al unei masini cunoaste importanta unei baterii auto.
Aceasta reprezinta unul dintre produsele esentiale pentru buna functionare a
masinii, avand rolul de a stoca energia si de a pune in functiune motorul
termic.
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Cu siguranta nu vrei sa ajungi in situatia descarcarii totale a unei baterii auto si este
indicat sa cunosti semnalele care indica acest pericol. Concret, este cazul sa devii
atent atunci cand farurile nu se aprind sau lumineaza slab ori cand zgomotul
claxonului are o intensitate redusa. In bord poate sa apara indicatorul cu semnificatia
„baterie descarcata“ ori, in cazuri mai serioase, motorul nu porneste, chiar daca
electromotorul si contactul functioneaza normal.
O solutie pe termen scurt este reprezentata de incarcarea bateriei, insa ideal este sa
cumperi una noua, pentru a nu avea parte de noi surprize neplacute la drum.
Criterii esentiale cand cumperi baterii auto. Importanta bornelor
Exista o serie de parametri esentiali pe care trebuie sa ii ai in vedere, atunci cand
alegi un model de baterie pentru masina. Cei mai importanti dintre ei sunt 3 la numar:
tipul si dispunerea bornelor, dimensiunea bateriei si capacitatea acesteia.

Trebuie sa stii ca exista mai multe tipuri de borne: cilindrice, subtiri sau groase. O
particularitate deosebita se intalneste la masinile de fabricatie asiatica, de exemplu la
cele produse in Japonia si Coreea de Nord, care au bornele montate invers. Este
esential ca ele sa fie montate in mod corespunzator, pentru ca altfel bateria nu va
functiona.
Un alt detaliu important este dimensiunea, deoarece piesa trebuie sa se potriveasca
in compartimentul care ii este dedicat in mod special. Un acumulator auto de alte
dimensiuni decat cele indicate pur si simplu nu va putea fi montat in locul indicat si,
prin urmare, va deveni inutilizabil.
Al treilea criteriu esential este reprezentat de capacitate. Sistemul de incarcare este
astfel reglat incat sa incarce bateria cu o anumita capacitate. Daca incarcarea este
insuficienta sau, dimpotriva, prea mare, piesa va ceda prematur, durata ei de viata
scazand considerabil.
Alege baterii auto de calitate!
Odata ce ai verificat toate aceste criterii, in functie de caracteristicile autoturismului
pe care il detii, este esential sa cumperi acumulatori de cea mai buna calitate, de la
firme apreciate pe plan international. Diferentele sunt semnificative atat in ceea ce
priveste buna functionare a masinii, cat si durata de viata a bateriei.
De exemplu, gama completa de baterii auto Bosch este personalizata pentru a veni in
intampinarea cerintelor tuturor clientilor, cele trei categorii de acumulatori – S3, S4 si
S5 – fiind disponibile cu o noua tehnologie.
Calitatea imbunatatita a grilei pozitive garanteaza un randament mai ridicat si o
fiabilitate sporita. Tehnologia grilelor stantate reprezinta o inovatie importanta, care le
permite conducatorilor auto sa se bucure de o experienta superioara inca de la
pornire.
Acumulatorii Varta sunt de asemenea apreciati pentru calitatea oferita si pentru
durabilitatea in timp, iar modelele Rombat se remarca, la randul lor, prin calitatea
ridicata.
Alege baterii auto de calitate si ii vei oferi masinii tale puterea necesara pentru a
merge, in conditii de confort si siguranta depline, pe drumurile care iti vor oferi cele
mai frumoase experiente!
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