
When it's �me to race or ride, you don't want your ba�ery to hold you back. Find only 
the best motorcycle batteries. We keep our inventory stocked, so you're always able 
to get the motorcycle ba�ery you need when you need it – at a price you can afford!

Motorcycle Ba�eries

for every motorcycle
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Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 4 Ah
• Dimensions: 114 x 71 x106 mm

Assembly Figure:

KE 04935Motorcycle Battery

 
Details:
• Voltage: 6 Volt
• Capacity: 4 Ah
• Dimensions: 71 x 71 x 96 mm

Assembly Figure:

KE 01700Motorcycle Battery

 
Details: 
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 5 Ah
• Dimensions: 121 x 61 x 131 mm

Assembly Figure:

KE 08636Motorcycle Battery

KE 09829Motorcycle Battery
Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 4 Ah
• Dimensions: 120 x 70 x 92 mm

Assembly Figure:

 
Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 3 Ah
• Dimensions: 114 x 71 x 86 mm

KE 01982Motorcycle Battery

Assembly Figure:

KE 09307Motorcycle Battery
Details:
• Voltage: 6 Volt
• Capacity: 6 Ah
• Dimensions: 98 x 56 x 116 mm

Assembly Figure:

 
Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 6 Ah
• Dimensions: 152 x 88 x 94 mm

Assembly Figure:

KE 05748Motorcycle Battery

 
Details: 
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 5.5 Ah
• Dimensions: 114 x 70 x 106 mm

Assembly Figure:

KE 08924Motorcycle Battery

 
Details: 
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 6 Ah
• Dimensions: 114 x 71 x 131 mm

 

Assembly Figure:

KE 06015Motorcycle Battery  
Details: 
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 8 Ah
• Dimensions: 152 x 88 x 107 mm

Assembly Figure:

KE 05289Motorcycle Battery
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Details: 
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 10 Ah
• Dimensions: 152 x 88 x 131 mm

Assembly Figure:

KE 05095Motorcycle Battery  
Details: 
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 10 Ah
• Dimensions: 150 x 69 x 130 mm

Assembly Figure:

KE 08198Motorcycle Battery

 Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 11 Ah
• Dimensions: 136 x 91 x 146 mm

Assembly Figure:

KE 05096Motorcycle Battery
 

Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 11.3 Ah
• Dimensions: 150 x 87 x 110 mm

Assembly Figure:

KE 08637Motorcycle Battery

 
Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 12 Ah
• Dimensions: 136 x 81 x161 mm

Assembly Figure:

KE 02877Motorcycle Battery
 

Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 12 Ah
• Dimensions: 136 x 81 x 161 mm

Assembly Figure:

KE 05290Motorcycle Battery

 
Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 12 Ah
• Dimensions: 152 x 88 x 147 mm

Assembly Figure:

KE 01983Motorcycle Battery
 

Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 14 Ah
• Dimensions: 136x91x167

Assembly Figure:

KE 02362Motorcycle Battery

 
Details: 
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 8.6 Ah
• Dimensions: 150 x 87 x 96 mm

Assembly Figure:

KE 08142Motorcycle Battery  
Details: 
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 9 Ah
• Dimensions: 138 x 77 x 141 mm

Assembly Figure:

KE 05287Motorcycle Battery
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KE 08922Motorcycle Battery
 Details:

• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 30 Ah
• Dimensions: 168 x 127 x 177 mm

Assembly Figure:

KE 02396Motorcycle Battery

  
Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 21 Ah
• Dimensions: 176 x 101 x 176 mm

Assembly Figure:

KE 08695Motorcycle Battery
  Details:

• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 30 Ah
• Dimensions: 168 x 132 x 192 mm

Assembly Figure:

 
Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 14 Ah
• Dimensions: 150 x 87 x 161 mm

Assembly Figure:

KE 08195Motorcycle Battery KE 02254Motorcycle Battery

Assembly Figure:

Details:
• Voltage: 12 Volt
• Capacity: 18 Ah
• Dimensions: 175 x 87 x 155 mm
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Model Voltage
 

Capacity 
in Ah

DimensionsCharge
Current

(A)
 (LxWxH1)

01982 3 114 x 71 x 86 mm12

01700 4 71 x 71 x 96 mm6

08637 11.3 150 x 87 x 110 mm12

02877 12  136 x 81 x 161 mm12

08636 5 121 x 61 x 131 mm12

05290 12  136 x 81 x 161 mm12

08142 8.6 150 x 87 x 96 mm12

05289 8 152 x 88 x 107 mm12

01983 12  152 x 88 x 147 mm12

05095 10 152 x 88 x 131 mm12

08198 10 150 x 69 x 130 mm12

08195 14 150 x 87 x 161 mm12

05096 11 136 x 91 x 146 mm12

05748 6 152 x 88 x 94 mm12

06015 6 114 x 71 x 131 mm12

08924 5.5 114 x 70 x 106 mm12

05287 9 138 x 77 x 141 mm12

02362 12 14  136 x 91 x 167 mm

02254 18 175 x 87 x 155 mm12
02396 21  176 x 101 x 176 mm12

08695 12 30  168 x 132 x 192 mm

08922 12

0.30

0.40

1.20

0.50

1.20

0.86

0.80

1.20

1.00

1.00

1.00

0.60

0.60

0.55

0.90

1.30

1.80
2.10

3.00

30  168 x 127 x 177 mm

1.12

3.00

1.40

09307

09829

6 6 0.60 98 x 56 x 116 mm

12 4 0.40 120 x 70 x 92 mm

Warranty

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

6 Months

ΌΡΟΙ
• Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση 
• Οι τιμές που αναφέρονται είναι οι ενδεικτικές λιανικές τιμές πώλησης συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 
• Οι τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή τεχνικό έλεγχο του οχήματος.
• Ειδικές τιμές για συνεργεία, εταιρείες και χονδρικές πωλήσεις. 
• Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες σε αυτόν τον κατάλογο είναι σωστές και ακριβείς κατά την περίοδο 

προετοιμασίας και εκτύπωσής του, απολογούμαστε για οποιαδήποτε διαφορά ή αλλαγή σε προϊόντα που μπορεί να προκύψει κατά την περίοδο 
ισχύος του καταλόγου. Σημειώνουμε ότι μερικά προϊόντα μπορεί να διαφέρουν μερικώς από αυτά που παρουσιάζονται στον κατάλογο. 

• Στην περίπτωση αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ, οι τιμές που παρουσιάζονται στο φυλλάδιο ή στο ράφι του καταστήματος ενδέχεται να διαφέρουν 
από τις τιμές που ισχύουν στο ταμείο. Η σωστή και τελική τιμή είναι αυτή που ισχύει στο ταμείο.

TERMS
• Prices can change without warning 

• Prices do not include assembly, installation or technical inspection of the vehicle.
• Special prices are offered to workshops, corporate accounts and wholesale.
• Whilst we try to ensure that all information in this directory is correct and accurate at the time of 

preparation and printing, we apologize for any discrepancy or product changes that may occur during 
the validity of the list. Note that some products may partially differ from those presented in the list.

• In case of VAT increase, prices shown in the brochure or on the shelf of the store may differ from the 

Models Available:

04935 4 114 x 71 x 106 mm12 0.40
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Εγγύηση Μπαταριών - Όροι & Προϋποθέσεις

1. Η εγγύηση καλύπτει αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον βρίσκεται εντός του χρόνου / περιόδου 
εγγύησης  και η βλάβη οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος. 

2. Η ημερομηνία αγοράς, η έναρξη του χρόνου εγγύησης καθώς και ο χρόνος εγγύησης του προϊόντος 
αποδεικνύονται από το παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο). Χωρίς προσκόμιση του παραστατικού 
αγοράς η εγγύηση δεν αναγνωρίζεται.

3. Όλα μας τα προϊόντα δίνονται με εγγύηση 3, 6, 12 ή 24 μηνών εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
Ενημέρωση για την διάρκεια εγγύησης του κάθε τύπου μπαταρίας μπορεί να γίνει από τους πωλητές 
της εταιρείας, τους μεταπωλητές, τους τιμοκαταλόγους ή το διαδίκτυο.

4. Η αγορά του προϊόντος συνεπάγεται την αποδοχή από τον αγοραστή όλων των όρων της εγγύησης 
στην οποία και προσχωρεί χωρίς καμιά επιφύλαξη.

5. Η διάγνωση και επιβεβαίωση του ελαττώματος γίνεται μόνο από τεχνικούς της εταιρείας μας και ο 
σχετικός έλεγχος είναι δυνατός μόνο στις εγκαταστάσεις μας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί βλάβη η 
οποία είναι δυνατόν να επισκευαστεί, τότε το προϊόν επισκευάζεται χωρίς επιπλέον χρέωση και 
επιστρέφεται στον πελάτη. 

6. Μπαταρίες που προορίζονται για επαγγελματική χρήση (πχ ταξί, εμπορικά οχήματα και φορτηγά) 
δυνατόν να φέρουν μειωμένη ή καθόλου (μηδενική) εγγύηση.

7. Μπαταρίες που αντικαθίστανται, αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Ανδρέας Ι. Κάννας & Υιοί Λτδ.

8. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη ζημία εκτός από την επισκευή ή αντικατάσταση 
κατά τα ως άνω, που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη δυσλειτουργία του προϊόντος.

9. Η εγγύηση καλύπτει αποκλειστικά εργοστασιακά λάθη ή αστοχία υλικών.

10. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την καταβολή όλων των εξόδων που συνδέονται με την 
αντικατάσταση όπως εργασία για απομάκρυνση ή εγκατάσταση, έξοδα αποστολής ή μεταφοράς που 
προκύπτουν κατά την επιστροφή της μπαταρίας στην εταιρεία για αξιολόγηση, ισχύοντες φόρους κτλ.



Η εταιρεία Ανδρέας Ι. Κάννας & Υιοί Λτδ θεωρεί την εγγύηση άκυρη και δεν έχει καμία υποχρέωση βάσει 
αυτής της περιορισμένης εγγύησης στην περίπτωση βλάβης ή καταστροφής της μπαταρίας ως αποτέλεσμα 
οποιουδήποτε από τα ακόλουθα συμβάντα:

1. Μπαταρίες που παρουσιάζουν ρωγμή, θραύση, ή έκρηξη του δοχείου (κιβωτίου) της μπαταρίας.

2. Κάθε εκούσια ή αμελής πράξη που έχει σαν αποτέλεσμα διείσδυση ή άνοιγμα του δοχείου (κιβωτίου) της 
μπαταρίας με οποιονδήποτε τρόπο ή μόλυνση της μπαταρίας από οποιαδήποτε ξένη ύλη.

3. Μπαταρίες με βλάβη, αλλοίωση ή/και καταστροφή των πόλων / ακροδεκτών.

4. Μπαταρίες μικρότερης χωρητικότητας οι οποίες τοποθετούνται / εγκαθίστανται εσφαλμένα σε σχέση με την 
προτεινόμενη χωρητικότητα του κατασκευαστή του οχήματος. Ο αγοραστής οφείλει  πάντα να προμηθεύεται και 
να εγκαταστήσει τον σωστό τύπο μπαταρίας που αντιστοιχεί στο κάθε αυτοκίνητο και σε καμία περίπτωση 
μικρότερη μπαταρία (για λόγους μείωσης κόστους / αξίας). 

5. Μπαταρίες με υπερφόρτιση (υπερβολική φόρτιση) που έχει σαν επακόλουθο την υπερθέρμανση της 
μπαταρίας και την απώλεια του ηλεκτρολύτη. Η υπερφόρτιση προκαλεί την ξήρανση των πλακών της μπαταρίας 
ή/και την παραμόρφωση του δοχείου με εμφανή σημάδια και το φούσκωμα του δοχείου (κουτιού).

6. Θείωση των πλακών η οποία προκαλείται από ανεπαρκές σύστημα φόρτισης (υποφόρτιση), ή μεγάλες 
περιόδους αδράνειας του οχήματος ή της μπαταρίας (πχ ακινητοποιημένα αυτοκίνητα / σκάφη / γεωργικά και 
εποχιακά μηχανήματα / μοτοσικλέτες / μπαταρίες σε αποθήκευση).

7. Μπαταρίες εγκαταστημένες σε οχήματα που διανύουν μεγάλες αποστάσεις ετησίως με αποτέλεσμα να
υπόκεινται σε περισσότερους από τους σύνηθες κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης.

8. Μπαταρίες με αλλοιωμένο / δυσανάγνωστο τον σφραγισμένο κωδικό εγγύησης ή τον σειριακό αριθμό (serial 
number). 

9. Μπαταρίες στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές ή άλλες τροποποιήσεις.

10. Μπαταρίες με σκούρο οξύ ή με φθαρμένους / αλλοιωμένους / κατεστραμμένους ακροδέκτες (πόλους).

11. Μπαταρίες που ενώ προορίζονται για εκκίνηση, έχουν υποβληθεί σε βαθιά εκφόρτιση ή το αντίθετο.

12. Στην περίπτωση που το κύκλωμα φόρτισης είναι ανεπαρκές σε σχέση με τα ηλεκτρονικά του οχήματος.

13. Μπαταρίες παρουσιάζουν βλάβη λόγω ελαττωματικού κυκλώματος φόρτισης.

14. Μπαταρίες με ακατάλληλη ή ασταθή εγκατάσταση.

15. Ακατάλληλη ή εσφαλμένη συντήρηση (σε μπαταρίες ανοικτού τύπου). 

16. Μπαταρίες οι οποίες υπόκεινται σε δυσμενείς συνθήκες όπως φυσικές καταστροφές (άνεμος, κεραυνός, 
χαλάζι, πυρκαγιά, πλημμύρα, πάγου κατάψυξης) ή έχουν υποστεί υπερβολικούς κραδασμούς (πχ αγωνιστικά 
οχήματα). 

17. Μπαταρίες που παρουσιάζουν ελαττωματική λειτουργία η οποία οφείλεται σε ατύχημα, κλοπή, διάρρηξη ή 
πράξη βανδαλισμού ή σε μπαταρίες εγκατεστημένες σε όχημα που έχει εμπλακεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

18. Μπαταρίες εγκατεστημένες σε οχήματα που έχουν υποστεί οποιαδήποτε τροποποίηση σε σχέση με τα 
πρότυπα του κατασκευαστή, εφόσον η εν λόγω τροποποίηση έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την αστοχία / 
βλάβη.

19. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση δήλωσης ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων.

Head Office
46 Kallipoleos Ave., 1071 Nicosia
P.O.Box 20662, 1662 Nicosia
Cyprus 
Tel: 22 84 84 22

Branches
11 Viomihanias Str., 2326 Lakatamia, Tel: 22 84 84 33
13C Tefkrou Anthia, 2540 Dali, Nicosia, Tel: 22 84 84 77
93 Misiaouli & Kavazoglou, 3016 Limassol, Tel: 22 84 84 55
12 Atalantis Str., 6058 Larnaka, Tel: 22 84 84 44
101 Ellados Ave., 8020 Paphos, Tel: 22 84 84 66
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Η εταιρεία Ανδρέας Ι. Κάννας & Υιοί Λτδ θεωρεί την εγγύηση άκυρη και δεν έχει καμία υποχρέωση βάσει 
αυτής της περιορισμένης εγγύησης στην περίπτωση βλάβης ή καταστροφής της μπαταρίας ως αποτέλεσμα 
οποιουδήποτε από τα ακόλουθα συμβάντα:

1. Μπαταρίες που παρουσιάζουν ρωγμή, θραύση, ή έκρηξη του δοχείου (κιβωτίου) της μπαταρίας.

2. Κάθε εκούσια ή αμελής πράξη που έχει σαν αποτέλεσμα διείσδυση ή άνοιγμα του δοχείου (κιβωτίου) της 
μπαταρίας με οποιονδήποτε τρόπο ή μόλυνση της μπαταρίας από οποιαδήποτε ξένη ύλη.

3. Μπαταρίες με βλάβη, αλλοίωση ή/και καταστροφή των πόλων / ακροδεκτών.

4. Μπαταρίες μικρότερης χωρητικότητας οι οποίες τοποθετούνται / εγκαθίστανται εσφαλμένα σε σχέση με την 
προτεινόμενη χωρητικότητα του κατασκευαστή του οχήματος. Ο αγοραστής οφείλει  πάντα να προμηθεύεται και 
να εγκαταστήσει τον σωστό τύπο μπαταρίας που αντιστοιχεί στο κάθε αυτοκίνητο και σε καμία περίπτωση 
μικρότερη μπαταρία (για λόγους μείωσης κόστους / αξίας). 

5. Μπαταρίες με υπερφόρτιση (υπερβολική φόρτιση) που έχει σαν επακόλουθο την υπερθέρμανση της 
μπαταρίας και την απώλεια του ηλεκτρολύτη. Η υπερφόρτιση προκαλεί την ξήρανση των πλακών της μπαταρίας 
ή/και την παραμόρφωση του δοχείου με εμφανή σημάδια και το φούσκωμα του δοχείου (κουτιού).

6. Θείωση των πλακών η οποία προκαλείται από ανεπαρκές σύστημα φόρτισης (υποφόρτιση), ή μεγάλες 
περιόδους αδράνειας του οχήματος ή της μπαταρίας (πχ ακινητοποιημένα αυτοκίνητα / σκάφη / γεωργικά και 
εποχιακά μηχανήματα / μοτοσικλέτες / μπαταρίες σε αποθήκευση).

7. Μπαταρίες εγκαταστημένες σε οχήματα που διανύουν μεγάλες αποστάσεις ετησίως με αποτέλεσμα να
υπόκεινται σε περισσότερους από τους σύνηθες κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης.

8. Μπαταρίες με αλλοιωμένο / δυσανάγνωστο τον σφραγισμένο κωδικό εγγύησης ή τον σειριακό αριθμό (serial 
number). 

9. Μπαταρίες στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί επισκευές ή άλλες τροποποιήσεις.

10. Μπαταρίες με σκούρο οξύ ή με φθαρμένους / αλλοιωμένους / κατεστραμμένους ακροδέκτες (πόλους).

11. Μπαταρίες που ενώ προορίζονται για εκκίνηση, έχουν υποβληθεί σε βαθιά εκφόρτιση ή το αντίθετο.

12. Στην περίπτωση που το κύκλωμα φόρτισης είναι ανεπαρκές σε σχέση με τα ηλεκτρονικά του οχήματος.

13. Μπαταρίες παρουσιάζουν βλάβη λόγω ελαττωματικού κυκλώματος φόρτισης.

14. Μπαταρίες με ακατάλληλη ή ασταθή εγκατάσταση.

15. Ακατάλληλη ή εσφαλμένη συντήρηση (σε μπαταρίες ανοικτού τύπου). 

16. Μπαταρίες οι οποίες υπόκεινται σε δυσμενείς συνθήκες όπως φυσικές καταστροφές (άνεμος, κεραυνός, 
χαλάζι, πυρκαγιά, πλημμύρα, πάγου κατάψυξης) ή έχουν υποστεί υπερβολικούς κραδασμούς (πχ αγωνιστικά 
οχήματα). 

17. Μπαταρίες που παρουσιάζουν ελαττωματική λειτουργία η οποία οφείλεται σε ατύχημα, κλοπή, διάρρηξη ή 
πράξη βανδαλισμού ή σε μπαταρίες εγκατεστημένες σε όχημα που έχει εμπλακεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

18. Μπαταρίες εγκατεστημένες σε οχήματα που έχουν υποστεί οποιαδήποτε τροποποίηση σε σχέση με τα 
πρότυπα του κατασκευαστή, εφόσον η εν λόγω τροποποίηση έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την αστοχία / 
βλάβη.

19. Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση δήλωσης ψευδών πληροφοριών ή στοιχείων.

Head Office
46 Kallipoleos Ave., 1071 Nicosia
P.O.Box 20662, 1662 Nicosia
Cyprus 
Tel: 22 84 84 22

Branches
11 Viomihanias Str., 2326 Lakatamia, Tel: 22 84 84 33
13C Tefkrou Anthia, 2540 Dali, Nicosia, Tel: 22 84 84 77
93 Misiaouli & Kavazoglou, 3016 Limassol, Tel: 22 84 84 55
12 Atalantis Str., 6058 Larnaka, Tel: 22 84 84 44
101 Ellados Ave., 8020 Paphos, Tel: 22 84 84 66
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