


• VEES Desülfatör eski veya yeni akünüze direk bağlayarak, akünüzde sülfatlaşmayı, oksitlenmeyi engeller,  eski 

akülerde oluşmuş olan sülfatlaşmayı/oksitleşmeyi giderir, akü plakalarını onarır, akünün tam kapasite çalışmasını

sağlar, akü ömrünü 3 kat uzatır, bozuk akülerin elektrik sistemine zarar vermesini engeller.

• VEES 1500 amper akü kapasitesine sahiptir, 6V/12V/24V/36V/48 volt akülerde seri veya paralel bağlı olması

fark etmeksizin 10 amper ile maksimum 1500 amper aralığındaki akülerinize bağlayarak tüm Kara, Deniz ve 

Hava araçlarındaki akülerde güvenle kullanabilirsiniz.

• Megapulse VEES, herhangi bir şekilde elektriğe bağlamak gerekmemektedir, VEES’i sadece kullanacağınız aküye

bağlamanız yeterlidir, ürün bağladığınız aküden aldığı 10 mili amper gibi çok küçük bir enerji ile patentli çift

algoritma sinyal sistemi sayesinde enerji sağlayarak akünüzü sürekli canlı tutar, bu da akünüzün ömrünü uzatır.

• Güvenle Otomobil, Motosiklet, ATV, Kamyon, Otobüs, Minibüs, Tekne, Traktör, Gemi, Karavan, Tekerlekli sandalye,

Elektrikli Bisiklet, Forklift ve diğer 6V/48Volt’a kadar tüm araçların akülerini yeniler, sülfatlaşmayı gidererek akünüzü

canlandırır ve bakım yapar.

• Ürün ölçüleri: 9cm * 5cm * 1,5cm  • Kablo Uzunluğu: 85cm  • Gatanti: 10 Yıl 

• Ürün ölçüleri: 9cm * 5cm * 1,5cm  • Kablo Uzunluğu: 105cm  • Garanti: 10 Yıl

VEES  6V/48V 1500 Amper Sülfat/Oks�t Çözücü, Önley�c� Akü Bakım C�hazı/ Desülfatör

HD648  6V/48V 2000 Amper Sülfat/Oks�t Çözücü, Önley�c� Akü Bakım C�hazı/Desülfatör

00

F�yat 152 $

• Megapulse HD648 Desülfatör eski veya yeni akünüze direk bağlayarak, akünüzde sülfatlaşmayı, oksitlenmeyi

engeller, eski akülerde oluşmuş olan sülfatlaşmayı/oksitleşmeyi giderir, akü plakalarını onarır, akünün tam

kapasite çalışmasını sağlar, akü ömrünü 3 kat uzatır, bozuk akülerin elektrik sistemine zarar vermesini engeller.

• HD648 2000 amper akü kapasitesine sahiptir, 6V/12V/24V/36V/48 volt akülerde seri veya paralel bağlı olması

fark etmeksizin 10 amper ile maksimum 2000 amper aralığındaki akülerinize bağlayarak tüm Kara, Deniz ve 

Hava araçlarındaki akülerde güvenle kullanabilirsiniz.

• Megapulse HD648, herhangi bir şekilde elektriğe bağlamak gerekmemektedir, HD648’i sadece kullanacağınız

aküye bağlamanız yeterlidir, ürün bağladığınız aküden aldığı 10 mili amper gibi çok küçük bir enerji ile patentli

çift algoritma sinyal sistemi sayesinde enerji sağlayarak akünüzü sürekli canlı tutar, bu da akünüzün ömrünü uzatır.

• Güvenle Otomobil, Motosiklet, ATV, Kamyon, Otobüs, Minibüs, Tekne, Traktör, Gemi, Karavan, Tekerlekli sandalye, 

Elektrikli Bisiklet, Forklift ve diğer 6V/48Volt’a kadar tüm araçların akülerini yeniler, sülfatlaşmayı gidererek akünüzü 

canlandırır ve bakım yapar.

F�yat 118 $


