
Excellence in Automotive Batteries!

Ba�ery manufacturer for Vehicle Industry - Industry - Communica�ons - Mechanical 
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Durable - Superior - Reliable

Advantages of Delkor calcium batteries

Quality Control on Production Line

 

Award Winning Quality - Renowned Globally

• Sealed maintenance free design, no more tedious topping up with dis�lled water  
• Minimal self-discharge; can sit for a long �me without requiring to be recharged 
• Premium products have a silver addi�ve improving CCA and performing well in extreme heat.
• Delkor manufacture for a large range of big manufacturers such as AC Delco, Mitsubishi, Honda, Bosch, Daewoo and Hyundai.

The superiority of Delkor's ba�eries begins with a detailed quality control system on the produc�on line. Delkor Quality Management 
is run every two hours. An exhaus�ve 11-step quality control process, including work control, charging / discharging tests, hardware 
and product tes�ng. The procedure is for elimina�ng the produc�on of defec�ve ba�eries.

Delkor uses a specially formulated patent that separates gas / liquid and has the lowest rate of gradual discharge, making it the most 
suitable ba�ery without maintenance. Addi�onally, Delkor MF ba�eries contain calcium, �n and lead, making them very 
corrosion-resistant and able to withstand up to three �mes more than compe��on ba�eries.

 ISO 9001 for business management (1995) ISO 14001 for environment-related issues (1996) QS 9000 for good quality (1997)

Winner of Korea Quality Excellence Awards for 17 Consecutive Years
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Hydrometer

Heat – Sealed Covers

Exclusive Patented Liquid Gas Separator

Flame Arrester

Low-Resistance Envelope Separators

Centered Cast-on Plate Straps

Wrought Lead-Calcium Grids

Polypropylene Case

Grid Technology

Why choose Delkor

Structure & Features

Cast Antimony
(Dry/Conventional)

Cast Calcium
(Hybrid MF)

Wrought Calcium
Delkor MF

• At full charge, the electrolyte specific gravity is 1.280 
while at 50% of charge considered the minimum 
serviceable condi�on, the specific gravity is typically 
1.220, in a typical situa�on when the specific gravity 
drops to 1.100, the ba�ery is full discharged 

• Prevents leakage and contamina�on 
• Adds to case strength and rigidity 
• Include permanent flame arresters to prevent an 
accidental explosion from external sparks or flame 

• Have hydrometer built in for faster checking 

• Prevents electrolyte losses by collec�ng electrolyte 
vapor and returning liquid to the reservoir 

• Vents allow the ba�ery to "breathe" during temperature 
changes and charging

• Safety system
• Prevents possibility of explosion from spark of outside
• Minimizes acid-leakage
• Prevents inflow of dust

• Encapsulate nega�ve plates
• Improve vibra�on durability
• Prevent "treeing" and internal shor�ng between 
posi�ve and nega�ve plates 

• Stronger than the thinner gas-burned conven�onal 
connectors 

• Reduce the lever ac�on movement resul�ng from road 
shock

• Offer considerable strength 
• Resistant to grid corrosion 
• Over-charge resistant 
• Minimal gassing and water usage 
• Less self-discharge 
• Resist thermal runaway

• Reinforced design is precisely tailored to support the 
ba�ery elements for resistance to vibra�on and road 
shock damage 

• Material is light weight, excep�onally strong, durable 
and resistant to handling and impact damage 
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PART NUMBER DIMENSIONS(MM)  AH  WARRANTY

750A CCA

275A CCA

275A CCA
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3

02031

Κ.Ε.

405A CCA238X129X227 24 MONTHS 54584 45AH02100 B0

 01630 241X174X188  62AH  24 MONTHS 56219  A0  580A CCA

Automotive Batteries

  

Maintenance Free

 04186  277X174X188  74AH  24 MONTHS 
 02328  279X175X175  70AH  24 MONTHS

57412  

57539  

A

A0

0 680A EN

630A CCA
 

     

    
 0695558039   313X174X174  80AH  24 MONTHS A0 730A CCA

  
   313X174X189 90AH 912A EN 24 MONTHS 0133459043   A0

   

920A CCA313X174X189 90AH 24 MONTHS 0716959095  A1

800A CCA100AH352X174X189 24 MONTHS 0250060044 A0
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680A CCA 80AH260X173X225 24 MONTHS 0217790D26R  A  

680A CCA  260X173X225 24 MONTHS 0221990D26L 80AHA

1

0

  1000A CCA  512X277X241 24 MONTHS 0265970027 200AHA

1050A CCA  508X215X234 24 MONTHS 1370167018 B   170AHA

5

5

 01790105D31L   305X172X225 90AH  24 MONTHS 

02370

 

305X172X225

 

90AH

 

24 MONTHS 

   
  

505X182X234
 

135AH 1005A CCA 24 MONTHS 00080

105D31R 

160F51 

 A
A

 A5

0
1

 

750A CCA

750A CCA

 1300A EN510X275X238 220AH 24 MONTHS 06959225H52R A5

   780A CCA303X172X225 100AH 24 MONTHS 13921115D31L A0
 

   780A CCA303X172X225 100AH 24 MONTHS 13920115D31R A1

 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 σε αυτόν τον 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 
• The prices noted in the leaflet, are the recommended retail prices including VAT 
• 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 brochure. Note that some products may partially differ from those presented in the brochure.
• In case of VAT increase, prices shown in the brochure or on the shelf of the store may differ from the 
prices charged at checkout. The proper and final price is the one at the checkout. 



625A CCA    330X172X230 24 MONTHS M31  100AH06539 E
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  PART NUMBER Κ.Ε.  DIMENSIONS(MM)  AH  WARRANTYLAYOUT TERMINAL AMPS

Start & Stop Batteries Maintenance Free 

500A CCA 13999 237X128X225 24 MONTHS EFBN55-80B24L 55AHB
400A CCA40AH197X129X227 24MONTHS 13997EFBM42-60B20L A

0
0

600A CCA13998 230X173X225 24 MONTHS EFBQ85-115D23L 70AHA0
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720A CCA70AH277X174X188 24MONTHS 14011EFBLN3 A0

560A CCA60AH241X174X188 24MONTHS 14010EFBLN2 A0

720A CCA14012 260X173X225 24 MONTHS EFBS95-115D26L 80AHA0
820A CCA14013 306X173X225 24 MONTHS EFBT110-145D31L 90AHA0

 

760A CCA14260 276X174X189 24 MONTHS AGMLN3/H6 70AHA0
800A CCA14265 314X174X189 24 MONTHS AGMLN4/H7 80AHA0
900A CCA14261 352X174X189 24 MONTHS AGMLN5/H8 95AHA0

Maintenance FreeMarine Batteries

2006  2022

2022

 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 σε αυτόν τον 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 
• The prices noted in the leaflet, are the recommended retail prices including VAT 
• 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 brochure. Note that some products may partially differ from those presented in the brochure.
• In case of VAT increase, prices shown in the brochure or on the shelf of the store may differ from the 
prices charged at checkout. The proper and final price is the one at the checkout. 



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.
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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.
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Larnaka Limassol 

Nicosia - Dali Paphos 

Nicosia - Head Office Nicosia - Lakatamia
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23

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

AUTOMOTIVE PARTS

BATTERIES 

THERMAL MANAGEMENT 

LIGHTING

WORKSHOP EQUIPMENT 

LUBRICANTS & ADDITIVES

 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 σε αυτόν τον 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 
• The prices noted in the brochure, are the recommended retail prices including VAT 
• 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 brochure. Note that some products may partially differ from those presented in the brochure
• In case of VAT increase, prices shown in the brochure or on the shelf of the store may differ from the 
prices charged at checkout. The proper and final price is the one at the checkout


