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WINNER TOTALSOLUTIONSSYSTEM

Το Σύστημα Ολοκληρωμένων Λύσεων “Total Solutions System” της WINNER προσφέρει προϊόντα και-
νοτόμων τεχνολογιών για κάθε εφαρμογή στο χώρο της μπαταρίας. Η υψηλή αξιοπιστία, η μεγάλη δι-
άρκεια ζωής και η δυνατότητα πολλαπλών επιλογών υλοποιεί το στρατηγικό σχεδιασμό και τη φιλοσο-
φία του “Total Solutions System”, παρέχοντας σύγχρονες λύσεις με μπαταρίες εκκίνησης, κλειστού τύ-
που επαναφορτιζόμενες, έως και βιομηχανικές κάθε τύπου.
Και στην κατηγορία των συσσωρευτών AGM η ΒΙΟΣΥ και οι μπαταρίες WINNER έχουν να προσφέρουν 
εξαιρετικές επιλογές για κάθε τύπου οχήματα.

WINNER PRESTIGE: Η τεχνολογία του μέλλοντος

Η WINNER PRESTIGE έχει σχεδιαστεί για τα οχήματα κύρους του σήμερα και του αύριο. Χρησιμοποιεί 
τεχνολογία Απορροφημένου Ηλεκτρολύτη σε Υαλοβάμβακα AGM (Absorbent Glass Mat) με ρυθμιστική 
βαλβίδα ασφαλείας, με κατασκευή πλάκας τελευταίας τεχνολογίας η οποία διαθέτει ειδική δομή σταθε-
ροποίησης του στοιχείου και υψηλότερη πυκνότητα ενέργειας σε σύγκριση με τις υγρές μπαταρίες κλει-
στού τύπου SMF. Αποτελεί μια κορυφαία λύση για οχήματα εξοπλισμένα με τεχνολογία START STOP. Η 
εξαιρετική απόδοση εκκίνησης και η μακρά διάρκεια ζωής χωρίς συντήρηση, ικανοποιούν τις απαιτή-
σεις των πλέον σύγχρονων υψηλής τεχνολογίας καθώς και των μικρο-υβριδικών οχημάτων.
Η WINNER PRESTIGE δε χρειάζεται συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της, έχει πολύ χαμηλή αυτο-
εκφόρτιση και παρέχει εξαιρετική ενέργεια εκκίνησης ακόμη και όταν βρίσκεται σε χαμηλή κατάσταση 
φόρτισης. Χρησιμοποιείται ως πρώτη εφαρμογή από την GM και την ΤΟΥΟΤΑ.

WINNER SPRINT FREE: Ποιότητα και αξιοπιστία

Η WINNER SPRINT FREE είναι μια εξαιρετική επιλογή για οχήματα τεχνολογίας START STOP, βελτιώνει 
την αποδοτικότητα καυσίμου, έχοντας σχεδιαστεί για τα πιο πολυτελή οχήματα, λιμουζίνες και σύγχρονα 
αυτοκίνητα. Είναι μια αξιόπιστη λύση για την απαιτούμενη αποδοχή υψηλής φόρτισης από τα Συστήμα-
τα ανάκτησης ενέργειας Πέδησης αυτών των οχημάτων. Η WINNER SPRINT FREE παρέχει πολύ σταθε-
ρή απόδοση εκκίνησης λόγω της υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας που προέρχεται από την τεχνο-
λογία εμποτισμένου ηλεκτρολύτη με υαλοβάμβακα (AGM) με ρυθμιζόμενη βαλβίδα ασφαλείας. Παρέ-
χει πολύ υψηλό αριθμό εκκινήσεων κινητήρα, καθώς και 3-4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια κύκλων σε 
σύγκριση με τις υγρές μπαταρίες χωρίς συντήρηση, ενώ έχει και μακρά διάρκεια ζωής. Χρησιμοποιεί-
ται ως πρώτη εφαρμογή από την VW και τηνBMW.

WINNER CYCLOP: Για τεχνολογία αιχμής

Η μπαταρία WINNER CYCLOP καθαρού μολύβδου σπειροειδούς τεχνολογίας με ρυθμιστική βαλβίδα 
ασφαλείας τεχνολογίας AGM, είναι ένας νέος τύπος τεχνολογίας μολύβδου οξέος, που χρησιμοποιεί 
σχάρες καθαρού μολύβδου και ειδική δομή σπειροειδούς σχήματος με πολύ υψηλή πίεση συναρμολό-
γησης. H WINNER CYCLOP έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά εκφόρτισης σε υψηλές και χαμηλές θερμο-
κρασίες (από -45ο C έως +65ο C). Λειτουργεί με ρυθμιστική βαλβίδα ασφαλείας που μειώνει σε ση-
μαντικό βαθμό την απώλεια υδρατμών και αξιοποιώντας όλα τα οφέλη του εμποτισμένου ηλεκτρολύτη, 
είναι ιδανική εφαρμογή για μεγάλη ένταση ρεύματος με υψηλές απαιτήσεις εκφόρτισης, όπως οχήματα 
με ηχοσυστήματα, ακόμη και για σκάφη και γιωτ.

Mε την υπογραφή της BIOΣY

Για την WINNER, που είναι ένα αναγνωρισμένο προϊόν στην Ελλάδα και σε πολλές χώρες παγκοσμίως, 
υπογράφει η μακρόχρονη εμπειρία και η σύγχρονη αντίληψη της BIOΣY, που την έχουν καθιερώσει ως 
μια από τις πλέον δυναμικές και γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες στο χώρο.
Η υπευθυνότητα και η αξιοπιστία της BIOΣY έχει καλλιεργήσει άριστες σχέσεις συνεργασίας 
με επαγγελματίες στην Eλλάδα και το εξωτερικό και καλύπτει με συνεχή υποστήριξη όλα τα 
προϊόντα που αντιπροσωπεύει.
Παράλληλα, οι άνθρωποι της BIOΣY ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στο χώρο, ώστε να έχουν 
πάντα τη δυνατότητα να καλύπτουν άμεσα κάθε καινούργια ανάγκη με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας. 
Nα γιατί οι μπαταρίες WINNER είναι η επιλογή των νικητών!

WINNER  - ΒΙΟΣΥ Α.Ε.




