
 

„АКУТОНИК” - КУПУВА СЕ ВЕДНЪЖ  
    ПОЛЗВА СЕ ОТ ПОКОЛЕНИЯ.  

Какво е „Акутоник”? 
Енергиен стимулатор за 

акумулатора!  

Защо „Акутоник”? 
Защото е три в едно:  
1-зарежда бързо;  
2-съживява и  

безнадеждни” акумулатори;  
3-поддържа половин година в 100% бойна готовност 

мотоциклета,колата,комбайна ви , когато не ги карате.  
„Акутоник” енергия дава, възстановява, освежава, живота 

удължава- автоматично, бързо, лесно.  
КАК – такова животно нема?  
„Акутоник” e научен продукт. С мощни енергийни импулси 

периодично бомбардира и изчиства до блясък „ръждясалите” / 
сулфатизирали/ плочи на акумулатора.  

Хайде бе  – аз си карам ежедневно колата – не ми 
трябва зарядно. 

Веднъж оставен разреден след забравени фарове или труден 
старт, акумулаторът сулфатизира. Генераторът на колата не 
успява да го възстанови напълно. Плочите на разредения 
акумулатор „ръждясват” от сулфата и той... ви предава в най-
големия студ сутрин. Бърз заряд-разряд с „Акутоник” го 
възстановява за една нощ.  

Ако поне веднъж месечно батерията се „тонизира” или 
консервира при престой, ще забравите къде е магазина за 
акумулатори поне за 5-6 години (затова не ни обичат търговците 
на батерии).  

Защо точно „Акутоник”?  
Защото се конкурираме с водещи фирми – “BOSCH”, “СTEK”, 
“BENNING”,а не с ултра ниското по цени китайско море от стоки.  
„Акутоник”е подсказан, проектиран, произведен, сервизиран и 
експлоатиран от българи. Да живее България! Ще живее ако 
каквото правим го правим добре.  

  Ако не върши работа – връщаме парите. Крайно време е 
нещата да са истински.  

  Ние зареждаме добре и заставаме с 
името си :  

 
www.vc-convert.com    www.akutonik.com   vc_convert@abv.bg  

 

http://www.vc-convert.com/
http://www.akutonik.com/
mailto:vc_convert@abv.bg


 

“ А к уто н и к ‘ ‘ 1 2 / 1 R  
Устройство за поддръжка на стартерни акумулатори 12V/ 6 до 

200Ah 
 „Акутоник“ с асиметричният си ток    без снемане на 

акумулатора: 

 Десулфатизира и възстановява  

 Консервира без контрол до 
половин година 

 Гарантира сигурен старт 

 Удължава живота на батерията 

 Пести пари и време 
“Акутоник”  поема грижата за вашия акумулатор! 

 
V M S  „ А к уто н и к “  

Български устройства за адаптивен заряд на стартерни батерии 
с импулсен реверсивен ток в три режима:  

N – бърз основен заряд с десулфатизация до 12 часа .  
S–форсиран заряд с интензивна десулфатизация. За 4-6 часово 

възстановяване на стари батерии . 
G – мек основен и поддържащ до половин година без презаряд  
Подходящ и за „сухи” VRLA батерии 
Защити:   

 От обръщане поляритета на 
батерията 

 От претоварване и късо в 
изхода 

 От прегряване  
    
 

 
Сертифицирани по:  
TUV EN60850 
EN55022UASB 

 

www.akutonik.com 

 GSM +359 895514648 

 

Работа при : 
160 до 260V 
0 до 400Hz 
-10 до 40°С 

 

http://www.akutonik.com/

