
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Ελληνική μπαταρία που 
κατέκτησε τον κόσμο 



Εισαγωγή
Η Ελληνική Βιομηχανία Συσσωρευτών RECOR 
κατασκευάζει μπαταρίες εκκίνησης στην Ελλάδα από 
το 1964. Με ετήσια παραγωγική ικανότητα 500.000 
μπαταριών, εξάγουμε τις μπαταρίες μας σε 5 
ηπείρους.



Κατασκευάζουμε μπαταρίες εκκίνησης από το  1964

Η Ελληνική Βιομηχανία Συσσωρευτών RECOR είναι ο μοναδικός παραγωγός 
μπαταριών εκκίνησης στην Ελλάδα και μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρείες του κλάδου. 

Ιδρύθηκε το 1964 από την οικογένεια ΣΑΚΚΟΥ στην Αθήνα και, το 1998, 
ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις στη συνεχώς εξελισσόμενη 
παγκόσμια αγορά, η εταιρεία μετέφερε την παραγωγική της μονάδα στην 
ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής.

Σχετικά με μας

Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία 6 δεκαετιών στην παραγωγή συσσωρευτών και τη 
συνεχή παρουσία στον κλάδο από το 1964, παράγουμε υψηλής ποιότητας μπαταρίες 
που διατίθενται σε περισσότερα από 600 σημεία στην Ελλάδα και σε 5 ηπείρους 
παγκοσμίως

Με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 500.000 μπαταριών, σχεδιασμένων και 
κατασκευασμένων στην Ελλάδα με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Ca+/Ca-, 
διατίθενται σε πλήρη γκάμα για χρήση σε αυτοκίνητα, φορτηγά και βαρέα οχήματα 
και καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου σχεδόν των οχημάτων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Ελληνική Βιομηχανία Συσσωρευτών Recor  παράγει 
μπαταρίες απαράμιλλης ποιότητας, που προσφέρονται σε ανταγωνιστικές 
εργοστασιακές τιμές, τις οποίες εμπιστεύονται χιλιάδες ικανοποιημένοι 

Το πρώτο λογότυπό μας, 1964

info@sakkos-automotive.grεπικοινωνία: https://gr.recorbatteries.grwebsite:



Η γκάμα των μπαταριών μας εξάγεται παγκοσμίως στις πέντε ηπείρους και πιο 
συγκεκριμένα σε:
Βόρεια & Κεντρική Ευρώπη, Βαλκάνια & Νότια Ευρώπη, Μέση Ανατολή & Χώρες του Κόλπου, 
Βόρεια - Υποσαχάρια και Νότια Αφρική, Αυστραλία, Νοτιοανατολική Ασία, Βόρεια & 
Κεντρική Αμερική.

North Africa

Europe

Central Africa

Middle East & GCC

South Africa Australia

NE AsiaCentral America

Εξαγωγές

European quality, Made in Greece.
Close to you, Made for you.

Προστιθέμενη αξία, ελληνικής παραγωγής
Το όραμά μας

Οραματιζόμαστε να συμπεριληφθεί η Ελλάδα  στις χώρες που διαθέτουν αξιόπιστους 
κατασκευαστές μπαταριών και η RECOR Batteries να είναι ο συνεργάτης που παρέχει 
κορυφαία ποιότητα προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές.
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Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας
Γιατί εμάς

Διαφοροποίηση μέσω 
στρατηγικής επιλεκτικής 

διανομής
Διανέμουμε επιλεκτικά τα brands μας, γεγονός 

που δίνει στους πελάτες μας το πλεονέκτημα να 
διαμορφώσουν τη δική τους τιμολογιακή 

πολιτική και να ξεχωρίσουν από τον 
ανταγωνισμό, διανέμοντας ένα brand made in EU.

Made in GREECE
Η παραγωγή των προϊόντων μας στην Ελλάδα 
μας επιτρέπει να παρέχουμε στους πελάτες 

μας τη δυνατότητα μικρότερων και 
συχνότερων παραγγελιών για τη μείωση του 

δεσμευμένου κεφαλαίου τους, την πιθανότητα 
ελλείψεων, καθώς και την αποφυγή 

συναλλαγματικού κινδύνου και πιθανών 
δασμών. 

Με έδρα την Ελλάδα
Πολύ σύντομοι χρόνοι παράδοσης και 

αποτελεσματικότητα εμπορευματικών 
μεταφορών.

500.000
Ετήσια παραγωγική

ικανότητα

55+
Έτη Παρουσίας

5
Ήπειροι Εξαγωγών

600+
Χονδρέμποροι 

& Λιανοπωλητές
στην Ελλάδα

https://gr.recorbatteries.grwebsite:

Ευέλικτη & προσαρμοσμένη 
παραγωγή

Οι προδιαγραφές προϊόντων 
ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες των 

πελατών.



Σειρά Προϊόντων
Η εκτεταμένη γκάμα προϊόντων μας περιλαμβάνει μπαταρίες για:

Με παραγωγική ικανότητα 500.000 μπαταριών και εξαγωγές σε 5 ηπείρους, η Ελληνική Βιομηχανία RECOR κατασκευάζει μπαταρίες, οι 
οποίες εκκινούν καθημερινά χιλιάδες οχήματα σε ολόκληρο τον κόσμο!

Οχήματα Start – Stop (AGM & EFB)

Μπαταρίες Ca+/Ca-, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN & JIS

Μπαταρίες MF & SMF Επαγγελματικά & Αγροτικά Οχήματα, καθώς και Βαρέων 

ΓΚΑΜΑ ΣΕΙΡΕΣ ΧΡΗΣΗ - ΟΦΕΛΗ

Enhanced Technology Range Ιδανική λύση για οχήματα με προηγμένο σύστημα start-stop.  Λόγω του εξελιγμένου σχεδιασμού τους, υπερκαλύπτουν 
όλα τα κριτήρια απόδοσης για μπαταρίες Start - Stop συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την αντοχή σε 
κύκλους φόρτισης, την ανάκτηση ενέργειας από το σύστημα πέδησης και την υψηλή απόδοση CCA. 

Κατασκευασμένες για οχήματα με βασικό σύστημα Start & Stop, οι μπαταρίες EFB παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή 
ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες οδήγησης.  Πρόκειται για την πλέον αξιόπιστη λύση για τα οχήματα με βασικό 
σύστημα start – stop, ενώ η ποιότητα κατασκευής τους τις καθιστά ιδανικές για χρήση ακόμη και σε οχήματα χωρίς 
κινητήρες start-stop προσφέροντας σημαντικά υψηλότερη απόδοση και διάρκεια ζωής από τις συμβατικές μπαταρίες. 

Η σειρά EFB Commercial (Truck), Ca+/Ca- κλειστού τύπου ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις αυξημένες απαιτήσεις των 
HOTEL FACILITIES TRUCKS, επιδεικνύοντας εξαιρετική αντοχή στις κυκλικές φορτοεκφορτίσεις, σημαντική αντίσταση 
στους κραδασμούς, ενώ κατά τη διάρκεια χρήσης δεν απαιτείται καμιά συντήρηση. 

Σειρά AGM 

Σειρά EFB

Σειρά EFB Truck

All Rounder Range Οι μπαταρίες της σειράς Commander είναι σχεδιασμένες για να προσφέρουν υψηλής έντασης CCA ακόμη και σε 
εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες ηλεκτρικές ανάγκες των σύγχρονων συμβατικών 
οχημάτων. 

Ευρεία γκάμα μπαταριών που καλύπτει πλήρως όλες τις απαιτήσεις του στόλου οχημάτων με σύγχρονες ηλεκτρικές 
απαιτήσεις.  Παρέχοντας αντοχή και αξιοπιστία, οι μπαταρίες της σειράς Master καλύπτουν όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια απόδοσης μιας “allRounder” σειράς μπαταριών προσφέροντας ισχυρή εκκίνηση του κινητήρα και μεγάλο 
χρόνο ζωής.  Η σειρά μπαταριών Master καλύπτει σχεδόν τον σύνολο του στόλου των συμβατικών οχημάτων.

Σειρά COMMANDER 

Σειρά MASTER 

Η σειρά Master Truck Ca+/Ca-, κλειστού ή ανοικτού τύπου αναλόγως της επιλογής του πελάτη, προορίζεται για χρήση 
σε φορτηγά με αυξημένες ή βασικές ηλεκτρικές ανάγκες, καλύπτοντας τις απαιτήσεις για δυνατή εκκίνηση και μεγάλη 
διάρκεια ζωής ενώ κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν απαιτείται καμιά συντήρηση. 

Σειρά MASTER TRUCK 

Value Range Οικονομική και αξιόπιστη λύση.  Μπαταρία ειδικά σχεδιασμένη να καλύπτει τις ηλεκτρικές απαιτήσεις των 
Σειρά DEFENDER
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Μπαταρίες οχημάτων σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Ca+/Ca-. Διατίθενται σε πλήρη γκάμα για 

χρήση σε αυτοκίνητα, φορτηγά και βαρέα οχήματα και καλύπτουν τις ανάγκες του συνόλου σχεδόν των οχημάτων.

Διαθέτουν:

- Τεχνολογία ευθυγραμμισμένη με τις απαιτήσεις των σύγχρονων οχημάτων.

- Ευρεία γκάμα και λύσεις για κάθε ανάγκη.

- Απόδοση που ικανοποιεί κάθε οδηγό.

…είναι μπαταρία της επιλογής σας για το σημερινό και το αυριανό σας όχημα.

Σειρά Enhanced Technology

AGM / EFB / EFB Truck Lines

All Rounder Range

Commander Line

All Rounder Range

Master Line

Σειρά Enhanced Technology 

AGM / EFB / EFB Truck Lines

All Rounder Range

Commander Line

All Rounder Range

Master Line

Σειρά Enhanced Technology

AGM / EFB / EFB Truck Lines

All Rounder Range

Commander Line

All Rounder Range

Master Line

Σειρά Value

Defender Line

Διαθέσιμα Brands

https://gr.recorbatteries.gr https://evotec-batteries.gr https://etern-batteries.gr https://cruiser-batteries.gr



Επικοινωνία

Έδρα
28ης Οκτωβρίου 20, 
18233, Αγ. Ι. Ρέντης 
Αθήνα

Εργοστάσιο
Βιομηχανική Ζώνη Κομοτηνής
69100, Κομοτηνή

https://www.recorbatteries.gr
info@sakkos-automotive.gr

210 4915225


