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Sprinter 2000 S.A. este o companie românească 
înființată în 1994 în Brașov, care s-a impus inițial în 
România prin distribuția unor mărci importante de 
baterii și acumulatori: VARTA, SAFT, STECO. După 
anul 2000, portofoliul de produse și mărci distribuite 
s-a extins cu alte mărci consacrate: HOPPECKE, PELI, 
WOLF, OSRAM, GENERAL ELECTRIC, AEG precum și 
mărci proprii FOTON, ESCAPE.

Din 1999 Sprinter 2000 S.A. și-a diversificat activi-
tatea de comerț distribuție și a dezvoltat o activitate 
de producție pentru stații de emisie recepție, acumu-
latori și baterii speciale, acestea fiind înglobate în di-
verse produse pentru aplicații civile și militare.

Sprinter 2000 S.A. oferă consultanță pentru alegerea soluției tehnice optime, vânzare, instalare și punere în 
funcțiune, service post vânzare, testare și monitorizare pentru echipamentele de electro-alimentare.

Sprinter 2000 S.A. face parte dintr-un grup de firme alături de FSR S.A. – cu o istorie de 100 ani în producția 
de scule așchietoare și AUTO NOVEX S.A. – reprezentanță FORD.

 � Acumulatori și accesorii pentru 
stații de emisie-recepție;

 � Baterii și montaje de baterii;
 � Acumulatori și montaje de acumulatori;
 � Acumulatori staționari și de tracțiune;
 � Redresoare, UPS și grupuri electrogene;

 � Surse de iluminat portabile – 
lanterne și proiectoare;

 � Genți de protecție;
 � Soluții și echipamente pentru 

întreținerea armamentului;
 � Accesorii auto.

Despre noi
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 � Acumulatori pentru majoritatea 
stațiilor de emisie-recepție portabile 
(Motorola, Kenwood, ICOM, Nokia 
etc). Acești acumulatori sunt produși 
de Sprinter 2000 S.A. în România 
cu celule Saft, Panasonic, ARTS.

 � Încărcătoare simple și multiple.
 � Sisteme hands-free pentru 

stații de emisie-recepție.

Acumulatori și accesorii pentru stații de emisie-recepție
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Sprinter 2000 S.A. comercializează o gamă largă de 
baterii și poate asambla la comandă diverse montaje. 
De asemenea poate injecta și carcasele acestora.

Aplicații:
 � sisteme de ochire;
 � camere de termoviziune;
 � sisteme de comunicații;
 � uz general.

Tipuri
 � alcaline;
 � cu litiu (1,5 V, 3 V, 3,6 V).

Baterii și montaje de baterii
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Sprinter 2000 S.A. comercializează o gamă largă 
de acumulatori utilizați în aplicații civile și militare.

Aplicații
 � etilo-teste;
 � sisteme de comunicații;
 � camere de termoviziune Nestor, 

MARS și CORAL-Z.

Tipuri:
 � Ni-Cd;
 � Ni-MH;
 � Li-Ion / Li-Polymer.

Acumulatori și montaje de acumulatori
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Acumulatori pentru stocare și acumulatori de tracțiune
 � Chimie: Plumb-acid, Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion. 
 � Tehnologii: elemente ventilate și etanșe.
 � Tensiuni individuale:

 - Pb-Acid: 2 V, 6 V, 12 V;
 - Ni-Cd, Ni-MH: 1,2 V;

 - Li-ion: 26,9 V; 51,2 V ș.a.

Acumulatori staționari și de tracțiune

Sursă containerizată de alimentare 
cu energie electrică

Tipuri de acumulatori:
 � Pb-Acid sulfuric;
 � AGM / GEL;
 � Ni-Cd;
 � Li-Ion.

Caracteristici:
 � Capacități personalizate, 

de până la 2,5 MWh

Aplicații:
 � Alimentare pentru tabere de campanie 

sau șantiere ce nu au posibilitatea 
de racordare la rețea sau utilizare în 
regim „tampon“ la aplicații ce necesită 
alimentare continuă, fără întreruperi.

Aplicații:
 � Alimentare de rezervă 

cu energie electrică 
(tip back-up) stații de 
transformare a energiei 
electrice, unități de 
producție industrială, 
site-uri de telecomunicații, 
clădiri publice;

 � Alimentare UPS-uri;
 � Stocare în instalații solare sau eoliene;
 � Sisteme de siguranță în transporturi;
 � Vehicule și utilaje acționate electric.
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Redresoare pentru transformarea CA în CC și încăr-
carea diverselor surse de echipamente.

Invertoare pentru transformarea CC în CA și alimen-
tarea echipamentelor de diferite puteri.

UPS-uri pentru asigurarea continuității alimentării 
cu CA:

 � Modulare, on-line, dublă conversie;
 � Tip tower, on-line, dublă conversie;
 � Rack-abile, line interactive sau 

on-line cu dublă conversie;
 � Puteri disponibile: 1,5 kVA … 1.500 kVA.

Grupuri electrogene pentru asigurarea alimentării cu 
energie electrică prin motoare cu combustie

 � Puteri disponibile: 10 kVA … 2500 kVA.

Convertizoare de frecvență
 � Puteri disponibile: 0,75 kW … 500 kW.

Redresoare, UPS și grupuri electrogene
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Sprinter 2000 S.A. are o ofertă bogată de sisteme 
de iluminat portabile și lanterne profesionale:
 � sisteme portabile de iluminat (RALS);
 � lanterne frontale și de mână; lanterne anti-Ex;
 � lanterne submersibile;
 � lanterne tactice;
 � proiectoare industriale.

Surse de iluminat portabile, lanterne și proiectoare

NOU!
Lanternă tactică 

cu sistem de 
ochire laser
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Sprinter 2000 S.A. vă oferă genți de pro-
tecție pentru asigurarea bunei funcționări a 
echipamentelor în cele mai dificile condiții 
de mediu (umiditate excesivă, temperaturi 
extreme, presiuni ridicate, infiltrarea parti-
culelor de praf etc) sau în urma unor șocuri 
mecanice și chiar al unui impact sever. Ele 
garantează o protecție superioară la trans-
port pentru instrumente fragile și echipa-
mente electronice.

Genți de protecție
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Soluții și echipamente pentru întreținerea armamentului

BRUNOX – gama de produse elvețiene pentru cură-
țarea, întreținerea și conservarea armamentului:

 � Brunox Gun Care: substanțe de curățare, lubrifiere 
și protecție anticorozivă pentru armament, având 
agrement NATO (NSN); nu atacă părțile din lemn, 
plastic, cauciuc; nu conțin silicon sau amoniac.

 � Brunox Lub & Cor: substanțe pentru lubrifiere și 
protecție pentru suprafețe metalice; conferă protec-
ție anticorozivă pe termen lung, în cazul depozitării 
armamentului.

OTIS este un producător american de sisteme inova-
tive pentru întreținerea armelor de foc; scule, acce-
sorii și truse pentru armurieri. (în foto) OTIS – Trusă 
portabilă pentru armurieri.
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Accesorii auto

 � acumulatori de start auto și moto;
 � becuri auto;
 � cabluri și roboți de pornire;
 � redresoare;
 � jante și anvelope.




