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Įmonė JENOX AKUMULATORY specializuojasi aukštos klasės
akumuliatorių, skirtų visų tipų transporto priemonėms, gamyboje.

Daugiau nei 25 metus įgyvendinama įmonės sinergetinės plėtros politika
ir investicijos į pažangias technologijas, aukštos kvalifikacijos specialistų
komandą ir veiksmingą tiek produkcijos kokybės, tiek klientų
aptarnavimo standartų gerinimą leido mums sukurti optimalų produktų ir
paslaugų asortimentą, orientuotą į vis augančius rinkos reikalavimus.
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Patikima ir technologiniu požiūriu pažangi produkcija bei itin palankus kainos ir kokybės santykis pelnė įmonei

JENOX AKUMULATORY milijonų vairuotojų pripažinimą tiek Lenkijoje, tiek užsienyje.

Įmonės platinimo sistema yra plačiai išvystyta, o logistikos užnugario veikimas organizuotas itin moderniai, todėl

Lenkijoje JENOX produktų galima įsigyti beveik 900 prekybos vietų. Eksportas, kurio dalis bendroje pardavimų

struktūroje sudaro maždaug 40 proc., vykdomas į daugelį Europos šalių: Vokietiją, Prancūziją, Belgiją, Olandiją,

Ispaniją, Portugaliją, Didžiąją Britaniją, Italiją, Švediją, Norvegiją, Čekiją, Slovakiją, Estiją, Lietuvą, Rusiją,

Baltarusiją, Latviją, Ukrainą, Vengriją, Bulgariją ir Kroatiją.

.  

•
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JENOX sertifikatai 

JENOX AKUMULATORY tarptautinį pripažinimą patvirtina ne tik tūkstančiai klientų, bet ir gausūs sertifikatai, 

apdovanojimai ir įvertinimai, kuriuos įmonei kasmet skiria žinomos organizacijos ir asociacijos:

Reikšmingiausi sertifikatai:

- ISO/TS 16949:2009, 

- ISO 9001:2008, 

- sertifikatai su saugos ženklu B 
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Reikšmingiausi apdovanojimai: MTM Aukso medalis 1999, „Lenkijos

sėkmė 2000“ titulas Lenkijos konkurse „Lenkijos ekonominės sėkmės

įmonės“, „Fair Play įmonės 2000“ titulas, „Fair Play įmonės 2001“

titulas, „Verslo gazelės 2002“ titulas, apdovanojimas „Lenkiška reiškia

kokybiška“, Didžiosios Lenkijos „Aukso įmonės 2002“ titulas, konkurso

„Darbdavys – saugaus darbo organizatorius“ laureatė, konkurso „HIT

2002“ laureatė, konkurso „HIT 2003“ laureatė, „Verslo rožės“ titulas

kategorijoje „2003 metų produktas“.

JENOX apdovanojimai
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JENOX AKUMULATORY siūlo akumuliatorius, kurių techninių 
savybių įvairovė ir atsižvelgus į akumuliatorių paskirtį  

sukonfigūruotos eksploatacinės savybės leidžia pateisinti 
reikliausių klientų lūkesčius.
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Akumuliatorių serija Gold
Tai modernūs akumuliatoriai, kurių teigiami ir neigiami
elektrodai pagaminti iš kalcio lydinio. Akumuliatoriai
suprojektuoti taip, kad atitiktų reikliausių naudotojų –
aukštos klasės automobilių savininkų – reikalavimus. Itin
didelė startinė srovė, puikus įkrovos priėmimas ir
padidinta talpa leidžia patenkinti transporto priemonių,
kuriose įtaisyta itin daug imtuvų, energijos poreikius.
Kadangi akumuliatorius sunaudoja itin mažai vandens ir jo
nereikia prižiūrėti, akumuliatoriui buvo sukurtas išskirtinės
konstrukcijos dangtelis, neleidžiantis elektrolitui ištekėti ir
saugantis nuo užsiliepsnojimo nuo išorinio ugnies šaltinio,
su jame įtaisytu įkrovimo indikatoriumi (magic eye).
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Savybės: 
• nereikia priežiūros 
• technologija „kalcis-kalcis“ 
• minimalus savaiminis išsikrovimas 
• itin mažas vandens sunaudojimas 
• optimali grotelių geometrija 
• didesnis talpumo rezervas 
• didesnė starterio galia 
• ilgesnė naudojimo trukmė 
• dangtelis su labirintine sistema, saugančia nuo elektrolito 
ištekėjimo, ir su įdėklais, saugančiais nuo sprogimo 
• indikatorius magic eye
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KODAS
AKUMULIATORIAUS 

TIPAS 
POLIAI 

STARTINĖ 
SROVĖ 
(A) [EN]

MATMENYS 
I x P x A

046620
046621

12V 46Ah žemas 
magic eye 

[ - + ] [ +   - ] 470 207 x 175 x 175

052620
12V 52Ah žemas 

magic eye 
[ - + ] 520 207 x 175 x 175

056622
056623

12V 56Ah žemas
magic eye 

[ - + ] [ +   - ] 580 242 x 175 x 175

063622
063623

12V 63Ah 
magic eye 

[ - + ] [ +   - ] 630 242 x 175 x 175

077624
12V 77Ah žemas

magic eye 
[ - + ] 770 276 x 175 x 175

095636 12V 95Ah magic eye [ - + ] 820 352 x 175 x 190

100626
12V 100Ah žemas 

magic eye 
[ - + ] 860 352 x 175 x 175

105636 12V 105Ah magic eye [ - + ] 900 352 x 175 x 190
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Akumuliatorių serija Classic

Tai universalūs akumuliatoriai, sukonfigūruoti visų tipų

standartinės įrangos automobiliams, užtikrinantys

reikiamą automobilio startinę galią.
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Savybės: 

• hibridinė technologija 
• moderni grotelių geometrija 
• pilnutinio rėmo (full frame) technologija 
• centrinis dujų nuvedimas 
• bandymais patvirtintas sujungimų tarp pertvarų 
patvarumas 
• polių antgaliai pagaminti pagal „Hot-Rod” technologiją
• ergonomiška rankena 
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Pranašumai:

• aukšta kokybė už prieinamą kainą 
• patikimas paleidimas visomis sąlygomis 
• didesnis ciklinis tvarumas 
• mažesnis savaiminis išsikrovimas  
• minimalūs vandens nuostoliai eksploatavimo metu 
• nereikia priežiūros (pgl. EN normą) 
• saugūs naudoti 
• moderni išvaizda 
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Akumuliatorių serija 

Classic Japanese
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Akumuliatorių serija 

Classic Special
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Akumuliatorių serija Hobby

JENOX Hobby serijos akumuliatoriuose
įdiegtos unikalios technologijos, kurių dėka
eksploatuoti valtis su elektros varikliu, jachtas
su vidaus degimo varikliu, kemperius bei kitus
turistinius automobilius, šviesinę ir garsinę
signalizaciją yra itin patogu. Šios serijos
akumuliatoriai pasižymi atsparumu giliajam
cikliniam išsikrovimui ir išskirtiniu patvarumu,
neišsilieja net ir didelio posvyrio atveju.
Visiems Hobby serijos produktams suteikiama
2 metų garantija.
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Speciali starterinių akumuliatorių 
serija, skirta didelės galios varikliams 
ir varikliams, naudojamiems 
ekstremaliomis sąlygomis 
eksploatuojamuose automobiliuose.
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Konstrukcinės savybės 
• hibridinė sistema – mažai stibio turintis/kalcio lydinys 

• pilnutinio rėmo grotelės 

• didelis sujungimų tarp pertvarų skersmuo 

• separatorius su Glassmat pluoštu 

• separatorius su didesnio storio šerdimi 

• speciali aktyviųjų masių sudėtis 

• elektrolito priedas (neleidžia susidaryti dendritams) 

• stabilizuoti komplektai 
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Pranašumai 
• didelis aktyviųjų masių energetinis našumas
• didesnis ciklinis tvarumas 
• didelė paleidimo srovė 
• didesnė 20 valandų talpa 
• mažas savaiminis išsikrovimas 
• didelis atsparumas vibracijoms 
• didelis atsparumas separatoriaus perforacijai
• didelis parametrų stabilumas 
• minimali priežiūra
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DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ 
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