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Fiamm marca presença na Autopromotec

FIAMM Autopromotec

Fiamm marca presença 15.° Forúm ALF Sinnek estrear-se-á na Grupo Metelli prepara Allianz Portugal assinala

De 22 a 26 de maio de 2019, a FIAMM Energy Technology S.p.A. participará na 28 ° edição da Autopromotec Bologna, a
feira internacional de equipamentos automóvel e produtos pós-venda.

Para atender uma frota de veículos cada vez mais moderna e focada na sustentabilidade ambiental, a FIAMM apresentará no
a linha de baterias ecoFORCE, projetada especificamente para a nova geração de carros : a linha, que inclui baterias com
tecnologias AGM e AFB e carros europeus e asiáticos, satisfazem os requisitos da norma técnica EN 50342-6: 2015 e agora
conta até 17 modelos específicos.

Para veículos sem Start & Stop, o especialista em energia italiano está a apresentar as linhas de Titânio Preto e Titânio FIAMM
PRO, que garantem potência máxima para as solicitações mais exigentes dos carros modernos, contando com a qualificação
de “Spare Part”.

As baterias da série Titanium também estão em conformidade com a mais recente norma técnica EN 50342-1: 2015.

Outra das gamas presentes no stand são as evergreen FIAMM powerCUBE e energyCUBE, dedicadas a veículos comerciais, e
a gama Motor Energy, abordando uma ampla gama de aplicações no mundo das duas rodas e veículos de lazer, desde
pequenas scooters e potentes motos para jet-skis e snowmobiles.
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