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Noudattaen useitten asiakkaittemme toivomuksia sekä voidak-

semme varustaa heidät kilpailukykyisillä halvoilla, mutta ehdotto-
man hyvillä akkumulaattoreilla, olemme tuottaneet markkinoille
uuden akkumulaattorin

MOR-POWER
joka yllämainituissa suhteissa vastaa kaikkien vaatimuksia.

MOR-POWER ei ole ainoastaan halpa akkumulaattori; sillä
on ominaisuus, mitä halvoilla akkumulaattoreilla tavallisesti ei ole:
laadultaan ensiluokkainen rakenne.

Levyt ovat tehdyt erittäin vankoiksi, joten ne käytännössä kes-
tävät erikoisen pitkän ajan. Halvimmissakin MOR-POWER
akkumulaattoreissa on levyjen vahvuus 8/82" (= 2V2 mm.). Kal-
liimmissa T-laaduissa on levyjen vahvuus Vs" ( 3 mm.).

Erisfyslevyf ovat valmistetut Port Oxford seetripuusta, joka
lujuutensa ja huokoisuutensa puolesta on tunnettu parhaimmaksi
tarkoitukseen. Nämä levyt ovat viimeisimpien menettelytapojen
mukaan käsitellyt ja vapaat kaikista vahingoittavista aineista. —

Kalleimmissa MOR-POWER akkumulaattoreissa käytetään kova-
kumi-eristyslevyjä.

Ajokauden
takaus 1

MP - 347
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Hinnat

Malli If_f-luku
Jännite

Voit.
Varaus-

kyky
amp./t

Lataus- Mitat
virta Hinta

ilman lat.Amp. I pifuus Leveys Korkeus

MP-325 jj 6 75
MP-332 13 6 90
MP-341 15 6 105
MP-346 19 6 135
MP-347 21 6 150

5-T-17 17 6 144

450:—5 235 191 235
6 235 191 235
7 267 172 219

550:—
785: —

9 335 181 247
10 520 133 222

1,120:-
1,600: —

8 333 184 238 980:-

Kaikki ylläluetellut akkumulaattorit ovat varustetut vankoilla
kovakumilaatikoilla.

Kaikkia yllämainittuja akkumulaattoreita saatavana heti varas-
tosta.

Muista 6 Voltin sekä 12 Voltin akkumulaattoreista tiedoitamme
myöhemmin.
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akkumulaattoreitten säilytys ja käytäntöön
ottamisesta.

Akkumulaattori on säilytettävä tavallisessa lämpötilassa sel-
laisessa paikassa, missä se ei pääse pilaantumaan.

Käytäntöön ottaminen: Täyttäminen toimitetaan kemiallisesti
puhtaalla akkumulaattorihapolla, jonka ominaispaino on:

1,30 malleja MP - 325, MP - 332 ja 5-T-17 varten;
1,24 malleja MP-341, MP - 346 ja MP - 347 varten.
Happoa kaadetaan niin paljon, että se peittää eristyslevyjen

yläreunan.
Akkumulaattorin annetaan tämän jälkeen seistä tunnin ajan.

Jos hapon pinta tämän jälkeen on laskenut, lisätään happoa tar-
peen mukaan.

Lataus: Ensimäisessä latauksessa tulee virran voimakkuuden
olla 1 Amp. kennon positiivilevyä kohden. Latauksen aikana ei
hapon lämpötila saa nousta yli 40° C, joten hapon lämpötilaa
on aika-ajoin tarkastettava.

Latauksen ajaksi irroitetaan täyttötulpat.
Latauksen päättyessä akkumulaattori kuivataan huolellisesti,

tulpat kierretään paikoilleen ja navat sekä kennoyhdistäjät voidel-
laan vaseliinilla. Akkumulaattori on tämän jälkeen valmis käy-
täntöön.


