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MAN kann.

Więcej energii.
Nowe alternatory 
MAN longlife ECO.



Pakiet serwisowy: 
Alternator Longlife 
wraz z wymianą 
i dwuletnią gwarancją.

cena od

1775,zł

netto

PREWENCJA SIĘ OPŁACA.

Nowy standard, który się opłaca.

Z myślą o swoich klientach MAN opracował nowy typ 
alternatora Longlife ECO o natężeniu prądu 120 A i 3360 W 
mocy. Korzyści dla klienta:

wyższa wydajność 

dłuższa żywotność 

zużycie paliwa niższe o około 0,1 l / 100 km w wyniku  

optymalizacji konstrukcji

Do skorzystania z oferty specjalnej szczególnie zachę-
camy klientów, których pojazd wyposażony jest w alter-
nator starszego typu o natężeniu prądu 80 A. 

Już dzisiaj sprawdź w Stacji Serwisowej MAN parametry 
techniczne alternatora w swoim pojeździe i skorzystaj ze 
specjalnego pakietu serwisowego.

Współczesne oryginalne alternatory MAN to skomplikowane 
podzespoły mające za zadanie elektroniczną regulację natę-
żenia prądu i napięcia oraz zapewnienie współpracy i wymiany 
danych z jednostką sterującą pracą silnika. Dostarczają one 
energię elektryczną potrzebną do zasilania wszystkich urzą-
dzeń elektrycznych w pojeździe oraz zapewniają optymalny 
prąd niezbędny do doładowania akumulatora. 

Niezawodny długodystansowiec.

Poziom zużycia paliwa i koszty obsługi należą obecnie do 
najważniejszych elementów wpływających na opłacalność 
działalności transportowej. Aby w warunkach zwiększonego 
zapotrzebowania mocy móc sprostać wymaganiom sta-
wianym wysokiej efektywności, najnowsze alternatory MAN 
posiadają: 

mały ciężar własny  

zwiększony współczynnik wypełnienia miedzią  

ulepszoną geometrię uzwojenia  

wyższe natężenie prądu  

W wyniku tych działań otrzymaliśmy lepszy współczynnik 
sprawności przy równomiernym napięciu zapewniającym 
efektywne i bezpieczne zasilanie sieci pokładowej w energię.

Współczesne oryginalne alternatory MAN to skomplikowane 
podzespoły mające za zadanie elektroniczną regulację natę-
żenia prądu i napięcia oraz zapewnienie współpracy i wymiany 
danych z jednostką sterującą pracą silnika. Dostarczają one 
energię elektryczną potrzebną do zasilania wszystkich urzą-
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Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi MAN:

Tekst i ilustracje nie są wiążące. Zastrzega się możliwość zmian podyktowanych postępem technicznym.

Oferta ważna od 01.09. do 30.11.2015 r. lub do odwołania. W przypadku znaczacej zmiany kursu EUR/PLN 
cena detaliczna moze ulec zmianie. Wiecej informacji u doradców serwisowych Twojej Autoryzowanej Stacji 
Obsługi MAN.

*  Oferta obowiązuje w Autoryzowanych Stacjach Obsługi MAN Truck & Bus na terenie Polski biorących 
udział w akcji promocyjnej. Dotyczy sprzedaży części zamiennych wraz z wymianą, zrealizowanej 
na podstawie faktury VAT z dopiskiem „Sprzedaż i montaż objęte promocją 2 lata gwarancji zgodnie 
z Ogólnymi Warunkami Gwarancyjnymi”.


