GS Yuasa: yksi maailman
johtavista teollisuus -, auto - ja
moottoripyöräakkuvalmistajista
OE-toimittaja ja johtava ajoneuvo- sekä teollisuusakkujen valmistaja
GS Yuasa on yksi maailman johtavista akkujen valmistajista,
ja laadun sekä innovaatioiden ykkösnimi. Yhtiö valmistaa
ja toimittaa GS-, Yuasa- ja GS Yuasa -merkkisiä akkuja, jotka
kaikki on suunniteltu tarjoamaan pitkän käyttöiän, maksimaalisen suorituskyvyn ja poikkeuksellisen luotettavuuden.
GS Yuasa -konserni koostuu 65 tytäryhtiöstä ja 33 partneriyhtiöstä
ympäri maailman. Vuonna 1918 perustetulla yrityksellä on yli 100
vuoden historia, ja se on vakiinnuttanut maailmanlaajuisesti asemansa ajoneuvo- ja teollisuusakkujen ykkösvaihtoehtona.
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GS Yuasa on alkuperäistoimittaja monille maailman parhaille autobrändeille, mukaan lukien BMW, Honda, Mercedes-Benz ja Mitsubishi.
Tehdas toimittaa laajan valikoiman luotettavuudestaan tunnettuja
akkuja autoihin, moottoripyöriin ja hyötyajoneuvohin, sekä tuotelinjat vapaa-ajan, veneiden, puutarhakoneiden ja erikoissovelluksien
akkuja.

Autoakut

OE-laatuiseen Yuasa YBX -valikoimaan luottavat sekä korjaamot
että kuluttaja-asiakkaat kaikkialla Euroopassa. Sarja sisältää kolme
tuotelinjaa happoakkutyyppisiä käynnistysakkuja: premium-sarjan
YBX5000, EFB-sarjan YBX7000 ja AGM-sarjan YBX9000.

Raskaan sarjan Super heavy duty batteries

Neljä tuotelinjaa Yuasa YBX Super Heavy Duty -akkuja tarjoaa markkinoiden kattavimman ja ominaisuuksiltaan parhaan hyötyajoneuvovalikoiman. Valikoima sisältää kolme tuotelinjaa tavanomaisia happoakkutyyppejä, sekä EFB-linjan. Uusimmalla tekniikalla ja monilla
edistyneillä turvaominaisuuksilla varustettuina ovat kaikki akkutyypit
OE-laatua. Niiden edistyksellinen rakenne tekee niistä luotettavimmat
hyötyajoneuvoakut, joita Yuasa on koskaan valmistanut.

Tulevaisuuden valmistaja

Online-sovellus akkuhaulle

Yuasan online-akkuhakujärjestelmä on paljon muutakin kuin vain
oikean akun hakua. Se on tehokkain käytettävissä oleva akkuhakusovellus, joka on suunniteltu säästämään yli 80 000 käyttäjänsä aikaa
ja rahaa antamalla heille mahdollisuuden löytää oikea akku nopeasti
yhdessä yksityiskohtaisten asennustietojen, kuten asennusajan, asennusohjeiden ja erityishuomioiden kanssa.
Kokeile sovellusta jo tänään osoitteessa fit.yuasa.com

GS Yuasa on ainoa merkittävä lyijyakkujen valmistaja, joka valmistaa
myös 12 voltin litium-ioni-käynnistysakkuja (LiFePo). Ajoneuvojen valmistajat hyväksyvät nyt laajasti 12 voltin litium-ioni-akkuja käynnistykseen, valaistukseen ja sytytykseen, koska ne ovat erittäin kevyitä,
ja tarjoavat samalla radikaalisti parannetun tehon Start/Stop-autoissa
verrattuna AGM-akkuihin. Näiden tuotanto OE-markkinoita varten on
jo alkanut sitä varten räätälöityssä tehtaassa Unkarissa, ja määrät kasvavat huomattavasti, kun tekniikka yleistyy ajoneuvokannassa.

Palkittuja tuotteita ja palveluita

GS Yuasan ylpeyden aihe on tarjota parasta asiakaspalvelua, saatavuutta ympäri vuoden, ja korkealaatuisia tuotteita. Viime vuosina
heidän toimintansa on tunnustettu useiden arvostettujen vuoden toimittaja- ja tuotepalkintojen kanssa.

Suurin saatavissa oleva tuotevalikoima

GS Yuasan valikoima kattaa yli 99% eurooppalaisesta ajoneuvokannasta, ja se kattaa enemmän ajoneuvoja sekä sovelluksia kuin minkään muun valmistajan.

Sponsorointi ja mainonta
GS Yuasa Academy online-koulutus

Uusi GS Yuasa Academy on ensimmäinen olemassa oleva online-akkukoulutusjärjestelmä. Yli 20 sertifioitua kurssia, jotka on räätälöity alan eri
työtehtäviin, tarjoavat käyttäjille arvokasta tietoa ja käytännön taitoja
parantamaan liiketoiminnan kasvua sekä akkumyyntipotentiaalia. Järjestelmään pääsee millä tahansa laitteella käymällä osoitteessa academy.
gs-yuasa.uk

Yuasa on yksi markkinoiden tunnetuimmista merkeistä. GS Yuasa on
ylpeä korkean profiilin ohjelmastaan, joka sisältää maailmankuulujen
moottoriurheilu-, jalkapallo-, rugby- ja krikettijoukkueiden sponsorointia sekä kohdennetua ympärivuotista mainontaa.
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