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Ultra

HD Ultra

Premium

SHD

•  Sealed Maintenance Free
•  Ca/Ca technologie
•  Geschikt voor auto’s met een uitgebreid elektrisch uitrustingsniveau
•  Zeer uitgebreide range van toepassingen, ook voor Japanse & 

Aziatische auto’s
•  Solide prestaties en betrouwbaar, ook bij extreme temperaturen
•  Hoogwaardig product voor voertuigen van elke klasse

•  Sealed Maintenance Free
•  Innovatieve Ca/Ca OEM-technologie
•  30% meer startvermogen d.m.v. extra platen 
•  Voorzien van Magic Eye
•  Ideaal voor auto’s met een uitgebreid elektrisch uitrustingsniveau
•  Verbeterde technologie resulteert in verhoogde corrosiebestendigheid 

en langere levensduur

•  Sb/Ca technologie
•  Geschikt voor heavy duty voertuigen met een standaard elektrisch 

uitrustingsniveau
•  Onderhoudsvrij
•  Betrouwbaar en solide prestaties, ook bij extreme temperaturen
•  Zeer uitgebreide range van toepassingen

•  Sealed Maintenance Free 
•  Innovatieve Ca/Ca OEM-technologie 
•  30% hogere startcapaciteit d.m.v. extra platen 
•  Voorzien van Magic Eye
•  Ideaal voor voertuigen met een uitgebreid elektrisch 

uitrustingsniveau
•  Uitermate geschikt voor o.a. heavy duty, bouwvoertuigen, 

vrachtwagens met laadklep

Ultra Premium 30+

HD Ultra SHD Premium

Door de enorme toename van het aantal stroom-
verbruikers in moderne auto’s worden steeds hogere 
eisen aan de kwaliteit en levensduur van de accu 
gesteld. 

Door toepassing van de meest innovatieve OEM-technologieën 

en het hanteren van de hoogste kwaliteitseisen speelt Renos 

X-one hier perfect op in. Voor alle toepassingen, bijv. automotive, 

maritiem, heavy duty, recreatie.

Betrouwbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit zijn de eigen-

schappen van Renos X-one. Het maakt geen verschil of u in uw 

gezinsauto rijdt of in uw camper, Renos X-one zorgt voor uw 

stroomvoorziening! 

Just a perfect match!
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EFB AGM
•  Enhanced Flooded Battery, geschikt voor standaard start-stop 

voertuigen
•  Geoptimaliseerde EFB technologie met speciale glasmat separator 
•  Nieuwste OEM-technologie voor standaard start-stop voertuigen 
•  Twee keer zo cyclusvast als een standaard startbatterij 
•  Sealed Maintenance Free & voorzien van Magic Eye

•  Innovatieve AGM-technologie met speciale glasmat separator
•  3 – 4 keer hogere cyclusvastheid dan een standaard startbatterij
•  Actuele OEM-technologie voor voertuigen met geavanceerde start-stop 

systemen met remenergieterugwinning
•  Sealed Maintenance Free & trillingsbestendig 
•  Superieure laadcapaciteit om de energie sneller te kunnen terugwinnen 

tijdens het rijden

EFB Start Stop AGM Start Stop

Leisure

Leisure

Leisure

Leisure

•  Uitstekend trillingsbestendig, zuinig en betrouwbaar
•  Optimaal bestand tegen meerdere diepe ontladingen, totwel  

300 cycli
•  Hoge prestaties in moeilijke omstandigheden
•  Geschikt voor o.a. rolstoelen, caravans, campers, 

reinigingsmachines, boten, zonne-energie systemen

•  Volledig onderhoudsvrij & trillingsbestendig
•  Optimaal bestand tegen meerdere diepe ontladingen, totwel  

500 cycli
•  Valve Regulated Lead Acid accu, lekdicht en 360° kantelbaar
•  Geen corrosieve uitstoot 
•  Geschikt voor o.a. caravans, campers, boten, reinigings-

machines, zonne-energie systemen

•  Volledig onderhoudsvrij & trillingsbestendig
•  Optimaal bestand tegen meerdere diepe ontladingen, totwel  

400 cycli
•  Valve Regulated Lead Acid accu; lekdicht en 360° kantelbaar
•  AGM-technologie volgens EN-60254 norm
•  Geschikt voor o.a. caravans, campers, golfkarren, boten, 

alarmsystemen, zonne-energie systemen

•  Optimaal bestand tegen meerdere diepe ontladingen totwel  
1200 cycli

•  Premium buisvormige plaatconstructie met vrije elektrolyt 
garandeert een lange levensduur

•  Perfecte oplossing voor moeilijke werkomstandigheden
•  Geschikt voor o.a. rolstoelen, golfkarren, hoogwerkers, 

elektrische heftrucks, zonne-energie systemen

Leisure Pasted Leisure Gel

Leisure AGM Leisure Tubular
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Uw distributeur
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Drukfouten & wijzigingen voorbehouden.

Exclusive brand made by


