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25 LAT na rynku

Akumulatory



ZIELONA PRODUKCJA MIDAC SPA   
MIDAC SPA wykorzystuje do produkcji 
akumulatorów czystą energię elektryczną, 
wytwarzaną przez własny system fotowoltaiczny. 
Dzięki temu unika emisji gazu CO2 w wysokości 
945 ton w ciągu roku.

FIVE STAR to marka akumulatorów wchodząca w skład do Grupy 
Kapitałowej AMTRA, jest już obecna na polskim rynku od 25 lat. 
Dzięki wytrwałej pracy wszystkich osób zaangażowanych w proces 
produkcji oraz dystrybucji akumulatorów FIVE STAR stale wzrasta ich 
jakość oraz procentowy udział w rynku. Jakość akumulatorów FIVE 
STAR może potwierdzić stale rosnąca liczba ich użytkowników oraz 
ponadstandardowa długość gwarancji jakości sięgająca do 30 miesięcy 
od daty zakupu akumulatora przez użytkownika w sklepie. Na dzień 
dzisiejszy akumulatory FIVE STAR to już sześć linii pokrywających 
zapotrzebowanie rynku:

FIVE STAR CORE - podstawowa linia akumulatorów o dobrych 
parametrach technicznych – gwarancja do 24 miesięcy.
FIVE STAR ORIGINAL – najbardziej rozpowszechniona linia 
akumulatorów o wysokich parametrach technicznych – gwarancja do 30 
miesięcy.
FIVE STAR ORIGINAL SEALED – zamknięta nieotwieralną pokrywą linia 
akumulatorów FIVE STAR ORYGINAL – gwarancja do 30 miesięcy.
FIVE STAR EFB START–STOP - linia akumulatorów o wysokich 
parametrach technicznych, o przedłużonej żywotności, nadająca się do 
samochodów wyposażonych w system START–STOP – gwarancja do 30 
miesięcy.
FIVE STAR SHD - linia akumulatorów o podwyższonych parametrach 
technicznych oraz wytrzymałości, przeznaczonych do samochodów 
ciężarowych – gwarancja do 24 miesięcy.
FIVE STAR EW – linia akumulatorów głębokiego wyładowania, 
przeznaczona do pracy w cyklu głębokie rozładowanie–ładowanie, 
przeznaczonych do zasilania peryferyjnych urządzeń wchodzących  
w skład instalacji elektrycznych pojazdów, jak również innych urządzeń 
elektrycznych w tym silników elektrycznych napędzających wózki 
inwalidzkie lub maszyny czyszczące – gwarancja do 24 miesięcy.

Akumulatory FIVE STAR to :
• dogodne warunki współpracy z handlowcami
• wysokie rabaty cenowe za zwrot zużytego akumulatora
• przystępne ceny oraz bardzo atrakcyjne promocje 
• ponadstandardowe gwarancje do 30 miesięcy od daty zakupu przez 

użytkownika
• najwyższa jakość surowców użytych w procesie produkcji
• najnowocześniejsze technologie produkcji: Ca/Ca, Super expanded 

3XD graphite, Barton itd.
• wysokie prądy rozruchu zapewniające pewny start silnika w każdych 

warunkach atmosferycznych
• wszystkie akumulatory o pojemności od 45Ah do 105Ah, za 

wyjątkiem standardu azjatyckiego, wyposażone w magic eye
• wszystkie akumulatory wyposażone w wygodne rączki, umożliwiające 

przenoszenie akumulatorów
• bezobsługowa, długoterminowa eksploatacja zgodnie z normą  

PN-EN 60095-1
• ograniczone do minimum samowyładowanie akumulatorów co 

pozwala na długi okres magazynowania ich przed sprzedażą
• podwyższona odporność na wysokie temperatury otoczenia
• sieć serwisowa na terenie kraju
• możliwość dokonania wiarygodnej diagnostyki akumulatora w 

postaci kontroli parametrów elektrolitu poprzez zastosowanie 
pokrywy akumulatora z korkami umożliwiającymi dostęp do wnętrza 
cel akumulatora (z wyłączeniem serii FIVE STAR EFB START-STOP 
oraz FIVE STAR ORIGINAL SEALED) 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

MIDAC POWER 
PASSION
Pasja, zaangażowanie i innowacja 
w celu osiągnięcia doskonałości.
Wyjątkową cechą wyróżniającą 
fabrykę MIDAC Batteries S.p.A. jest 
to, że akumulatory samochodowe 
oraz akumulatory przemysłowe 
produkowane są w tym samym 

zakładzie produkcyjnym. W okresie 
mijających 30 lat MIDAC SPA stała się jedną z wiodących firm  
w Europie, a jej produkty sprzedawane są na całym świecie. Tak dobre 
wyniki są efektem pracy i zaangażowania wszystkich działów produkcji 
oraz dystrybucji akumulatorów MIDAC, w celu ciągłego ulepszania 
produktów oraz jakości usług, a także poszukiwania nowych rozwiązań 
technologicznych. 
Podstawą kontroli poprawności procesów produkcyjnych w firmie 
MIDAC SPA są prowadzone na bieżąco, laboratoryjne testy surowców 
(testy fizyczne i chemiczne) oraz testy gotowych akumulatorów 
(wytrzymałościowe testy mechaniczne oraz elektryczne), aby 
zagwarantować najwyższą niezawodność akumulatorów MIDAC. 
Dla przykładu, standardy jakości oraz testy wytrzymałości  
i bezpieczeństwa akumulatorów MIDAC dla sektora motoryzacyjnego 
(np. test Roll-Over) są zgodne z surowymi specyfikacjami głównych 
światowych koncernów samochodowych. 

Wszystkie akumulatory samochodowe rozruchowe MIDAC 
są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości  
i wydajności. Technologia akumulatorów bezobsługowych Ca/Ca, 
ma zastosowywanie w produkcji akumulatorów do wszystkich grup 
pojazdów zarówno europejskich jak i azjatyckich. MIDAC SPA również 
produkuje akumulatory w technologii SHD, która ma zastosowanie do 
samochodów ciężarowych oraz maszyn budowlanych. W przypadku 
akumulatorów bezobsługowych MIDAC SPA stosuje pokrywy z wiekami 
jednokomorowymi oraz pokrywy wyposażone w podwójny skraplacz 
labiryntowy. Wymagający rynek akumulatorów samochodowych 
oczekuje produktów, które nadążają za najnowszymi trendami. 
Odpowiedzią MIDACA na te wyzwania to akumulatory o wysokiej 
wydajności, + 30% prądu rozruchowego w każdych warunkach oraz 
specyficzne akumulatory do samochodów wyposażonych w system 
START-STOP, akumulatory E-MOTION zapewniające stały dostęp 
do bieżącej informacji o stanie technicznym akumulatora oraz 
instalacji elektrycznej pojazdu dzięki połączeniu smartfona kierowcy  
z akumulatorem E-MOTION. 

Na sezon 2019 pragniemy Państwu polecić cztery linie akumulatorów 
MIDAC: 
• MIDAC E-MOTION – wyjątkowa seria inteligentnych 

akumulatorów dostarczająca oprócz energii elektrycznej do 
samochodu, informacji o stanie technicznych akumulatora oraz 
instalacji elektrycznej pojazdu. Nadają się do pojazdów z silnikami 
z systemami START-STOP – gwarancja do 24 miesięcy 

• MIDAC ITINERIS AGM START-STOP ABSORPTIVE GLASS 
MAT – linia najwyższej jakości akumulatorów do samochodów 
wyposażonych w system START-STOP oparta na technologii AGM 
– gwarancja do 24 miesięcy

• MIDAC HERMETICUM STANDARD and LOW DIN – linia wysokiej 
jakości bezobsługowych akumulatorów – gwarancja do 24 miesięcy 

• MIDAC AKUMULATORY MOTOCYKLOWE -  najwyższej jakości 
linia akumulatorów motocyklowych – gwarancja do 12 miesięcy 

Akumulatory MIDAC zawierają wyjątkową 
technologię - POWER INSIDE. 
Po ponad rocznych badaniach i testach służących 
opracowaniu i wdrożeniu nowej technologii 
wytwarzania konstrukcji płyt akumulatorowych, 
technologia POWER INSIDE poprawiła jakość  
i niezawodność całej gamy akumulatorów Midac. 
Jest to konkretny krok w kierunku opracowania 

nowych akumulatorów, które w połączeniu z nowymi technologiami 
świata motoryzacji sprawią, że samochody będą bardziej wydajne,  
a jednocześnie zmniejszą wpływ na środowisko.
PUNCHING TECHNOLOGY SYSTEM to pierwsze tego typu urządzenie 
zainstalowane na świecie. Połączenie wysokiej prędkości produkcji  
i wyjątkowej precyzji sprawia, że jest wyjątkowy w swoim rodzaju.
POWER INSIDE to linia nowych siatek o solidnej konstrukcji  
i doskonałych parametrach.
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 FIVE STAR CORE
podstawowa linia akumulatorów o dobrych parametrach 
technicznych. Produkowana przy użyciu najlepszych 
surowców oraz zaawansowanej technologii. Akumulatory 
o pojemności elektrycznej do 100 Ah, wykonane w tech-
nologii Ca/Ca. Gwarancja do 24 miesięcy od daty zakupu 
przez użytkownika.

 FIVE STAR ORIGINAL
najbardziej rozpowszechniona linia akumulatorów o wyso-
kich parametrach technicznych. Wyższe prądy rozruchu. 
Produkowana przy użyciu najlepszych surowców i tech-
nologii. Akumulatory o pojemności do 105 Ah, wykonane 
w technologii Ca/Ca. Gwarancja do 30 miesięcy od daty 
zakupu przez użytkownika.

 FIVE STAR ORIGINAL SEALED 
Specjalne wykonanie płyt w oparciu o technologię 
Bartona, gwarantuje wysoką odporność mechaniczną  
i temperaturową. Górne pokrywy akumulatorów FIVE 
STAR ORIGINAL SEALED - specjalne, antywybuchowe, 
zmniejszające odparowywanie wody, uniemożliwiające do-
stęp do wnętrza akumulatora. Gwarancja do 30 miesięcy 
od daty zakupu przez użytkownika.
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 FIVE STAR EFB START–STOP
linia akumulatorów o wysokich parametrach tech-
nicznych, o przedłużonej żywotności, nadająca się do 
samochodów wyposażonych w system Start–Stop. 
Płyty akumulatorów wykonane w technologii Ca/Ca 
3XD Graphite. Posiadają zwiększoną trwałość cykliczną, 
dzięki czemu idealnie nadają się do samochodów pracu-
jących w cyklu miejskim, również tych nie wyposażonych  
w system start-stop. Gwarancja do 30 miesięcy od daty 
zakupu przez użytkownika.

 FIVE STAR SHD
linia akumulatorów o podwyższonych parametrach 
technicznych oraz wytrzymałości. Akumulatory posia-
dają dodatkowe wzmocnienia pakietów płyt jak również 
dodatkowe zabezpieczenia tych pakietów przed prze-
mieszczaniem się wewnątrz cel. Również kratka płyty 
akumulatora SHD, posiada specjalna konstrukcję, zwięk-
szającą jej wytrzymałość. Przeznaczone do samochodów 
ciężarowych. Gwarancja do 24 miesiące od daty zakupu 
przez użytkownika.

 FIVE STAR EW
linia akumulatorów głębokiego wyładowania. Wyposażone 
w specjalne górne pokrywy typu DUPLEX. Pokrywy typu 
DUPLEX zabezpieczają akumulator przed wyciekiem 
elektrolitu. Przeznaczone do pracy w cyklu głębokie 
rozładowanie–ładowanie. Akumulatory linii EW, mają 
zastosowanie do zasilania peryferyjnych urządzeń wcho-
dzących w skład instalacji elektrycznych pojazdów, jak 
również innych urządzeń elektrycznych w tym silników 
elektrycznych napędzających wózki inwalidzkie lub maszy-
ny czyszczące. Gwarancja do 24 miesięcy od daty zakupu 
przez użytkownika.
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 MIDAC ITINERIS AGM START-STOP 
Najwyższej jakości linia akumulatorów bezobsługowych  
o wysokich prądach rozruchowych wykonanych w techno-
logii AGM (ABSORPTIVE GLASS MAT). Przystosowane do 
pracy w pojazdach wyposażonych w system START-STOP. 
Jak również w system odzysku energii wytwarzanej pod-
czas hamowania (KERS). Posiadają zdolność do wykonania 
tysięcy mikrocykli rozładowanie–ładowanie. Gwarancja do 
24 miesięcy.

 MIDAC HERMETICUM 
STANDARD and LOW DIN
to linia niezawodnych i wysokowydajnych, zapewniają-
cych maksymalną moc, akumulatorów  nadających się do 
samochodów bez systemów START-STOP. Wyposażonych 
w górną pokrywę z podwójnym, zintegrowanym labiryn-
towym skraplaczem. Posiadają wkładkę antywybuchową 
jak również antywylewową. Wyprodukowane przy użyciu 
technologii POWER INSIDE. Gwarancja do 24 miesięcy.
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 MIDAC E-MOTION  
Wyjątkowa linia bezobsługowych akumulatorów o wyso-
kich prądach rozruchowych. Produkowane w technologii 
Pb/Ca. Posiadają na wyłączność, wbudowany moduł elek-
troniczny, zdolny do wykrywania poziomu naładowania  
i stanu technicznego akumulatora (żywotność) i alter-
natora. Transmisja Bluetooth® do aplikacji MyMIDAC, 
zainstalowanej na smartfonie kierowcy, umożliwia bieżące 
odczytywanie i archiwizowanie danych. Nadają się do 
pojazdów z silnikami z systemami START-STOP. 
Gwarancja do 24 miesięcy. 
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AGM

www.midacbatteries.com
www.fivestar.pl

Wyłączny dystrybutor akumulatorów MIDAC 
na terenie Polski - Five Star Polska Sp. z o.o.

MIDAC AKUMULATORY 
MOTOCYKLOWE 

Kompleksowa oferta w zakresie akumulatorów do motocykli i motorowerów. Zaprojektowana i wykonana przy użyciu 
japońskiej technologii w celu zapewnienia trwałości oraz wysokiej wydajności i niezawodności. Oferowane w 3 liniach 
produktowych. 
• linia GEL – zawiera elektrolit w postaci zżelowanej, fabrycznie naładowane i gotowe do natychmiastowego użycia.  

Gwarancja do12 miesięcy.
• linia AGM – oparta na technologii AGM, gdzie separator pozwala na całkowitą absorpcję kwasu. Dzięki czemu unika się 

ryzyka wycieku elektrolitu spowodowanego przechylaniem lub przypadkowym rozbiciem akumulatora. Płyty akumulatora 
wykonane w technologii Pb/Ca. Wyposażone w specjalny zawór służący regulacji gazu w akumulatorze. Gwarancja do12 
miesięcy. 

• linia STANDARD – to akumulatory wykonane w technologii tradycyjnej. Posiadają przeźroczystą obudowę oraz korki 
umożliwiające kontrolę poziomu elektrolitu. Wysoka odporność na wibracje. Znakomita sprawność nawet w niskich 
temperaturach. Gwarancja do12 miesięcy.
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WYCIERACZKI
SZKIELETOWE 
gumy podwójnie grafitowane, oksydowany szkielet łącznie 
z nitami, długa żywotność. 

BEZSZKIELETOWE 
jedno zapięcie hakowe, gumy podwójnie grafitowane, 
specjalna dobrana sprężystość stali – zapewnia dobre 
przyleganie wycieraczki do szyby na całej długości, wy-
dłużona żywotność.

BEZSZKIELETOWE MULTI 
posiadają 8 adapterów umożliwiających montaż wycie-
raczek do 95% pojazdów, gumy podwójnie grafitowane, 
specjalna dobrana sprężystość stali – zapewnia dobre 
przyleganie wycieraczki do szyby na całej długości, wy-
dłużona żywotność. 

 kosmetyki 
 samochodowe

chemia warsztatowa

 kosmetyki 
 samochodowe

chemia warsztatowa

FIVE STAR POLSKA SP. Z O.O. NALEŻY DO: GRUPA AMTRA | UL. SCHONÓW 3 
41-200 SOSNOWIEC | POLAND | TEL. +48 32 294 41 00 | AMTRA@AMTRA.PL

PRODUKTYPRODUKTY
Zapytaj swojego Przedstawiciela Handlowego Five Star 
o pełną ofertę chemii i kosmetyków samochodowych.
Zapytaj swojego Przedstawiciela Handlowego Five Star 
o pełną ofertę chemii i kosmetyków samochodowych.
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 Five Star Polska Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec

ul. Schonów 3
tel. 32 294 41 00

Nr ewidencyjny BDO: 000015793 
NIP: 644 351 20 73,

należy do:

ZWRÓĆ ZUŻYTY AKUMULATOR SAMOCHODOWY
Informacja jest elementem publicznej kampanii edukacyjnej prowadzonejprzez wprowadzającego na rynek akumulatory marki FIVE STAR.

CYKL ŻYCIA 
AKUMULATORA

Huta/zakład recyklingu 
produkcja ołowiu

Fabryka  
produkcja akumulatorów  
z ołowiu pochodzącego  

z procesu recyklingu zużytych  
akumulatorów

Hurtownia/sklep –  
sprzedaż akumulatorów

Użytkownik ostateczny 
eksploatacja akumulatora 

przez około sześć lat

Sklep/fabryka 
odbiór zużytych akumulatorów; 

przekazanie ich  
hucie/ zakładowi recyklingu

x 6 LAT

AKUMULATORY KWASOWO-OŁOWIOWE SAMOCHODOWE MOGĄ STANOWIĆ 
ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO. DLATEGO ZARÓWNO Z NO-
WYMI, JAK I ZE ZUŻYTYMI AKUMULATORAMI NALEŻY POSTĘPOWAĆ W SPOSÓB 
OKREŚLONY W ODPOWIEDNICH PRZEPISACH ŚRODOWISKOWYCH, M.IN. W 
USTAWIE O BATERIACH I AKUMULATORACH.
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Zużyte akumulatory 
kwasowo-ołowiowe 

samochodowe należy 
poddawać recyklingowi!

Sprzedawcy detaliczni 
mają obowiązek odbierania 

zużytych akumulatorów  
od klientów, którzy kupują 

nowe akumulatory.

W przypadku niezwrócenia 
zużytego akumulatora 

sprzedawca musi pobrać od 
kupującego niebędącego 

przedsiębiorcą opłatę 
depozytową, którą można 
odzyskać, zwracając go do 

30 dni od momentu zakupu 
nowego akumulatora.

www.fivestar.pl

INFORMACJA HANDLOWA:
tel.: +48 32 297 88 17
tel.: +48 32 297 88 36
biuro@fivestar.pl
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