
Naprawa
baterii
hybrydowej  
Regeneracja Toyota Camry



WIESZ, JAKIE SĄ PODSTAWOWE
OBJAWY AWARII BATERII

TRAKCYJNEJ? 

– Check Hybrid System
– Check VSC System
– P0A80 – P0A7F – P3000 do P3027

Najczęściej są one komunikowane przez komputer
samochodu owymi błędami:

Dodatkowo pojawia się czerwony trójkąt, któremu
towarzyszyć może ciągła praca zespołu chłodzenia
baterii i brak możliwości jazdy w trybie EV.



TOYOTA
Samochody hybrydowe wykorzystują tradycyjne paliwo, jak i
energię elektryczną. To technologia, która zyskuje na
popularności. Znane i cenione marki, przykładowo Toyota,
chętnie umieszczają w swojej ofercie modele samochodów
hybrydowych. Sercem tego typu pojazdów stanowi bateria
HV. Akumulator zapewnia wystarczającą moc do poruszania
dużym pojazdem. Można go również bez przeszkód ładować.
Tego typu bateria należy jednak do elementów, które ulegają
zużyciu. Gdy pojawią się problemy z ładowaniem
akumulatorów, auto samo zasygnalizuje awarię lub będzie
można zaobserwować wyraźny spadek żywotności. W tej
sytuacji wręcz wskazane jest udać się do wyspecjalizowanego
serwisu, w którego ofercie znajduje się regeneracja baterii
Camry i innych modeli Toyoty.



TOYOTA

Nawiązując do naszego drugiego e booka... Wiecie, jaka jest
różnica między regeneracją baterii w tych dwóch modelach?
Jeśli chodzi o sposób regeneracji/naprawy baterii w Priusie
lub Camry, to są one bliźniacze. Jedyna różnica tkwi w cenie z
racji, iż bateria w Camry zawiera więcej elementów do
regeneracji. Warto zwrócić uwagę, że stosowana przez nas
metoda jest autorska i z powodzeniem stosowana już od
kilku lat w Polsce i poza granicami kraju.



WARTO WIEDZIEĆ
Bateria HV do pojazdu Toyota Camry i innych, nie jest tanim
podzespołem. Alternatywą dla zakupu nowych akumulatorów
będzie decyzja o nabyciu używanej baterii, często jednak z
rozbitych pojazdów. To dość ryzykowne rozwiązanie – nigdy
nie ma pewności co do tego, w jakim tak naprawdę stanie
znajduje się akumulator, jak był użytkowany oraz ile czasu
minęło od ostatniego wypadku. Tym bardziej że bateria HV
Toyota Camry im dłużej będzie nieużywana, tym gorzej
będzie funkcjonować po ponownym zamontowaniu.
Najlepsze wyjście stanowi więc regeneracja baterii Toyota. W
tym przypadku można zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy,
otrzymując w efekcie w pełni sprawny i wydajny element.



Jeżeli nie są to sytuacje wyjątkowe lub “inne” możemy
zaoferować baterię w trzech wersjach cenowych:

3200pln - w tym przypadku bateria będzie złożona z 34
regenerowanych oraz sparowanych ze sobą ogniw. Każde z nich
będzie reprezentowało sobą minimum 80% fabrycznej
pojemności. Czas naprawy- około 2 dni robocze.

4500pln - w tej opcji bateria będzie złożona z 28 ogniw
wyprodukowanych po 2017 roku. Ogniwa będą sformatowane
oraz sparowane, aby maksymalnie wykorzystać silnik
elektryczny. W tym przypadku bateria będzie reprezentować
sobą praktycznie fabryczną pojemność oraz żywotność. Czas
naprawy- około 2 dni robocze.

JAKA JEST CENA TAKIEJ USŁUGI?



Możemy pracować na pańskiej baterii. W tym przypadku koszt
naszej pracy to 900zł + 150zł za każde ogniwo, które nie podda
się procesowi regeneracji i wymaga wymiany. Czas naprawy-
około 4 dni robocze.

Każda z naszych baterii objęta jest pisemną 24-miesięczną
gwarancją.
W opcji 1 oraz 3 z limitem kilometrów 100000
W opcji 2 bez limitu kilometrów.
 
Dodatkowo w cenie 100 pln możemy złożyć baterię przy użyciu
niklowanych blaszek łączących ogniwa, które są odporne na
śniedzenie- zwiększa to niezawodną pracę baterii.

JAKA JEST CENA TAKIEJ USŁUGI?



KOMU NALEŻY POWIERZYĆ TO
ZADANIE?

Realizację tego zadania warto zlecić doświadczonym
specjalistom. W naszym serwisie od wielu lat regenerujemy
lub wymieniamy baterie HV. Świadczymy również,
dojeżdżając do klientów na Południu Polski, Poznaniu, czy
nawet przy granicy ze Słowacją. Wiemy, jak sprawnie
przeprowadzić proces regeneracji, aby przywrócić
akumulator do praktycznie fabrycznej sprawności.
Wykorzystujemy nasze bogate doświadczenie oraz
profesjonalne sprzęty techniczne. Posiadamy także wszystkie
niezbędne uprawnienia. 



Wykonujemy również okresowe przeglądy. Powierzając nam
pojazd hybrydowy, mają Państwo pewność, że trafia on w
ręce prawdziwych fachowców. 
W naszym serwisie prowadzimy regenerację takich
komponentów i modeli jak: bateria HV Toyota Yaris, Toyota
Prius, Toyota Auris czy Toyota Camry. Oferujemy też szeroko
pojętą diagnostykę powyższych modeli w cenie 149zł, a cała
operacja trwa zaledwie 30- 40 min.



Masz pytania? 
Skontaktuj się z nami!

Krakowska 3, 32-065 Kraków

577 804 277

hybrid-hero@o2.pl

https://www.google.pl/search?q=hybrid+hero&sxsrf=ALeKk03udmQDJ4nc6f8Zk0enXJptQpBGJw%3A1628583526840&source=hp&ei=ZjYSYYH5MOOm1fAPw6uCqA4&iflsig=AINFCbYAAAAAYRJEdmP70LvYEv6i9OBFMiMcRywNoDh9&oq=hy&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzILCC4QgAQQxwEQrwEyCwgAEIAEELEDEIMBMggIABCABBCxAzIICAAQgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMggIABCABBCxAzIICAAQgAQQsQMyCAgAEIAEELEDMhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToUCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowIQkwI6EQguEIAEELEDEIMBEMcBEKMCOgUIABCABDoICC4QsQMQgwFQ3YsCWKSNAmD6mgJoAHAAeACAAYYBiAH6AZIBAzAuMpgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#

