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Schone energie voor          
     een blinkend resultaat

BATTERIJEN

LADERS 

ELEKTRONICA

TOEBEHOREN

SERVICE

ADVIES EN TRAINING
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BATTERIJEN

■	 Unieke technologie, uitmuntende prestaties

■	 Maximale levensduur en capaciteit

■	 Zeer uitgebreid gamma

■ Meerdere cycli per dag

■ Lithium technologie 

BATTERIJLADERS

■	 Volledig gamma traditioneel of hoogfrequent

■	 Intelligente laadcurves, dus minder energiekosten

■ Veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk

■ Snellading

ELEKTRONICA

■	 Alfabat batterijtester

■		Curtis ontlaadbegrenzers

SERVICE

■	 Uitstekende garantievoorwaarden

■	 Efficiënte en snelle servicedienst komt ter plaatse

TOEBEHOREN

■	 Stekkers, verbindingskabels, klemmen en vulsystemen, 

uitsluitend van gerenommeerde merken

ADVIES & TRAINING

■ De verschillen tussen Gel & AGM

■ Welke lader is de beste? Klassiek of hoogfrequent?

Schone energie voor          
     een blinkend resultaat
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Wanneer het gaat over industriële schoonmaak zijn snelheid 
en autonomie cruciaal om het werk gedaan te krijgen. 
Vertrouw op niets anders dan het beste voor uw machines. 
Bij Emrol hebben wij de producten waarmee u zelfs de 
grootste klussen klaar krijgt.

Het EDrive kwaliteitslabel is uw garantie 
dat de batterijen de strengste kwaliteitsproeven met succes 
hebben doorstaan.

Nieuw in ons gamma zijn de EDrive LiFe lithium batterijen. 
Dankzij de ultra lage weerstand van lithium zijn meerdere 
cycli per dag mogelijk. En dit tegen de laagste kost per cycli!
Naast lithium kan Emrol u ook de EDrive OFC batterijen 
aanbevelen. OFC staat voor ‘Opportunity & Fast Charging’. 
Zoals de naam het al zegt, zijn ook hier meerdere cycli per 
dag mogelijk. Ook de Enersys XFC batterijen bieden deze 
technologie aan.
Naast  deze batterijen bieden wij nog andere kwaliteits-
batterijen aan van vooraanstaande producenten:
Trojan is de leider in de wereld van Deep-Cycle batterij 
technologie. Emrol is met trots hoofdinvoerder binnen de 
Benelux van dit prestigieuze merk.
Sonnenschein kan zich bij de productie van gelbatterijen 
beroepen op een uitzonderlijke technologische know-how.
Fullriver kenmerkt zich door een uitgebreid gamma dat, zoals 
u zal merken, de allerlaatste technologieën bevat.

Batterijen
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Batterijen
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Wij zijn toonaangevend in de sector door de gunstige pakketprijzen van batterijen, laders & toebehoren.
De hieropvolgende modellen zijn de meest populaire.  Een volledig overzicht en gedetailleerde productinformatie kan 
u terugvinden in onze folders “HK DK TK” (klassieke batterijen), ‘‘HO DO TO SO” (onderhoudsvrije batterijen) en 
‘‘EDrive RM LM ZM” (tractiecellen)
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Klassieke batterijen

Om een keuze te maken tussen onze HK, DK , TK of CK producten zijn er een aantal relevante parameters:

Om de ontladingsdiepte in te schatten vergelijkt u de capaciteit van 
de machine met de verwachte inzet van de machine. Vb. Voor een 
veegmachine met een capaciteit van 2000m2 en een parking van 1000m2 
is de ontladingsdiepte 50%.
Merk op dat criteria zoals correct onderhoud en temperatuur ook een 
belangrijke impact hebben op levensduur maar in de grafieken buiten 
beschouwing worden gelaten. De grafieken hebben een adviserende 
functie, maar zijn niet bedoeld om garanties te geven.

Afmetingen: Niet alle modellen zijn beschikbaar in de vier uitvoeringen (HK-DK-TK-CK). De beschikbare ruimte in de 
machine kan daarom bepalend zijn voor het  batterijtype. Kijk daarom altijd eerst naar de afmetingen. CK (cellen) zitten 
best in een stalen koffer.
Inzet: Als een bepaald model beschikbaar is binnen meerdere productgroepen (HK-DK-TK-CK) is de keuze afhankelijk 
van de intensiteit waarmee de batterij zal gebruikt worden. HK is voor lichte inzet, DK voor medium inzet, TK voor 
zware inzet en CK voor grotere machines
Budget: Met behulp van de grafieken kan u de batterij kiezen die overeenstemt met uw levensduurverwachtingen van 
de batterij. Kies op deze manier voor de investering die het beste zal renderen.

HK levensduurverwachting 

aantal jaren 

dagen per week

40%
60%
80%

100%

DK levensduurverwachting

aantal jaren 

dagen per week

40%

60%

80%

100%

TK levensduurverwachting

aantal jaren 

dagen per week

40%

60%

80%

100%

4

CK levensduurverwachting (RM+LM)

aantal jaren 

dagen per week

40%

60%

80%

100%

Ontladingsdiepte vOlgens ieC254-1
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Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

HK 9.560.2

12V
60Au/5u

L278 x B175 x H190
18.3 kg

EDrive batterijen zijn betrouwbaar en duurzaam
Vlakplaat-technologie voor de meest economische oplossing
Half-tractie batterijen: geschikt voor licht of sporadisch gebruik, bv. kleine veegmachines
Levensduur: 300 tot 500 cycli

EDRIVE HALF-TRACTIE

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

HK 9.600.2

12V
115Au/5u

L342 x B172 x H284
37.8 kg

Klassieke batterijen (HK)

5
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Klassieke batterijen (DK)

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK J305P-AC DT

6V
271Au/5u

L295 x B178 x H365
44 kg

T
R
O
J
A
N

Trojan is wereldleider op vlak van Deep-Cycle technologie
Meerdere gepatenteerde technologieën aan boord
Deep-Cycle batterijen: ideaal voor medium inzet zoals wekelijkse diepe ontladingen of dagelijkse gemiddelde ontladingen
Levensduur: 500 tot 900 cycli

TROJAN

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK J150 EHPT

12V
120Au/5u

L351 x B178x H276
38 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK TE35 AP

6V
200Au/5u

L245 x B190 x H276
31 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK 27TMX AP

12V
85Au/5u

L324 x B171 x H235
25 kg

Trojan’s Deep Cycle ® Ventilatiesysteem.

Veiliger en beter

Minder waterverbruik en lagere 
onderhoudskostenLanger batterijleven

Trojan’s Alpha plus ® Loodpasta formule

Trojan’s Maxguard ® Geavanceerde 
Separator

Langere levensduur en betere prestaties

Meer cycli

Minder waterverbruik en lagere 
onderhoudskosten

Trojan’s Polyon™ Behuizing

Veiliger

Langer batterijleven

Trojan’s Flowbridge ® Neerslagruimte

Langer batterijleven

6

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK T105 EHPT

6V
185Au/5u

L264 x B181 x H278
28 kg
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Klassieke batterijen (TK)

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TK 6 PzS 195

6V
195Au/5u

L242 x B190 x H275
30 kg

EDrive batterijen zijn betrouwbaar en duurzaam
Buisjesplaat-technologie voor de allersterkste prestaties
Tractie batterijen: geschikt voor zware inzet zoals dagelijkse diepe ontladingen
Levensduur: tot 1200 cycli

EDRIVE, SPECIAAL VOOR EMROL GEMAAKT DOOR NBA

E
D
R
IV

E Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TK 3 PzS 85

12V
85Au/5u

L308 x B175 x H225
27 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

6V
320Au/5u

L305 x B180 x H365
48 kg

TK 7 PzS 320 TK 4 PzS 118

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

12V
118Au/5u

L345 x B170 x H285
38.5 kg

Trojan’s Deep Cycle ® Ventilatiesysteem.

Trojan’s Flowbridge ® Neerslagruimte

Klassieke batterijen (CK)

Beter geschikt voor cyclisch gebruik dan elke andere batterij
We beschikken over een volledig gamma van cellen volgens DIN én BS norm
Levensduur: tot 1500 cycli

EDRIVE TRACTIECELLEN

Stevige klapdop: onderhouds-
proces makkelijk en snel

Gedaan met batterijen met gelaste verbinders. 
De messing poolbus en volledig geïsoleerde 
bouten en koperen verbinders  zorgen voor een 
optimale geleiding.  Aanslag en oxidatie behoren 
tot het verleden: uw batterij blijft altijd proper 
en gaat langer mee

Lood-zuur batterijen met positieve 
buisjesplaten en vlakke negatieve 
platen. Robuust door eenvoud

Elastische pooldoorgang: 
met ruimte voor groei van 
de platen

E
D
R
IV

E

Mogelijkheid tot zuurcirculatie

7



8

Onderhoudsvrije batterijen

Om een keuze te maken tussen onze HO, DO, TO of CO producten zijn er een aantal relevante parameters. Deze parameters 
zijn dezelfde als bij de keuze tussen HK,DK, TK en CK (zie pagina 4), namelijk afmetingen, inzet en budget. 

HO levensduurverwachting DO levensduurverwachting TO levensduurverwachting

Ontladingsdiepte vOlgens ieC254-1 

Afmetingen: Niet alle modellen zijn beschikbaar in HO-DO-TO-CO uitvoering. Kijk daarom eerst naar de afmetingen.

Inzet: HO voor lichte inzet, DO voor medium inzet, TO voor zware inzet en CO voor grote machines

Budget: Kies met behulp van de grafieken de investering die het beste zal renderen.

8

CO levensduurverwachting 

niet van tOepassing 

in deZe seCtOR
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Fullriver onderhoudsvrije AGM batterijen
Doorgedreven controlesysteem en uitgebreid gamma
Deep-Cycle batterijen: ideaal voor medium inzet zoals wekelijkse diepe ontladingen of dagelijkse gemiddelde ontladingen
Levensduur: 400-500 cycli

FULLRIVER

F
U
L
L
R
IV

E
R

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC245-6

6V
245Au/20u

L244 x B190 x H275
32.3 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC105-12

12V
105Au/20u

L307 x B169 x H215
30 kg

Onderhoudsvrije batterijen (DO)

Optioneel: 2 pooladapters M8     AP

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC140-12

12V
140Au/20u

L344 x B172 x H280
43.1 kg

9
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S
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Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TO GF06180V
6V

180Au/5u
L244 x B190 x H275

32 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TO GF12050V
12V

50Au/5u
L275 x B175 x H190

20 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TO GF12105
12V

105Au/5u
L345 x B174 x H285

40 kg

T
R
O
J
A
N

Vergroot de werktijd van uw machine
Tractie batterijen: geschikt voor zware inzet zoals dagelijkse diepe ontladingen
Levensduur: 700 cycli

TROJAN

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TO 31-GEL
12V

85Au/5u
L329 x B171x H245

31 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TO 6V-GEL
6V

154Au/5u
L260 x B181 x H276

31 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TO 27-GEL
12V

76Au/5u
L324 x B171 x H234

29 kg

Sonnenschein onderhoudsvrije GEL batterijen
Gepatenteerd ‘Dryfit’ principe
Tractie batterijen: geschikt voor zware inzet zoals dagelijkse diepe ontladingen
Levensduur: 600-800 cycli

SONNENSCHEIN

Onderhoudsvrije batterijen (TO)

10

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TO TE35-GEL 
6V

180Au/5u
L244 x B190 x H276

31 kg
Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TO 5SHP-GEL 
12V

110Au/5u
L345 x B171x H283

39 kg
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Cellen (CO)
Binnen het EDrive gamma zijn er naast RM (Regular Maintenance) en LM (Low Maintenance) ook nog ZM (Zero Maintenance) 
cellen te verkrijgen. EDrive ZM zijn onderhoudsvrije tractiecellen van 2V met gegelificeerd elektrolyt. 
RM en LM behoren tot de CK productgroep, ZM tot de CO productgroep.

Gamma volgens DIN én BS norm met capaciteiten van 110 tot 720Au
Geschikt voor zware machines
Levensduur: tot 1000 cycli

EDRIVE ONDERHOUDSVRIJE TRACTIECELLEN

De koffers voor tractiebatterijen moeten natuurlijk ook 
betrouwbaar en kwalitatief zijn. Ze moeten stevig zijn om de 
loodzware batterijen te groeperen en ze moeten bestand zijn 
tegen het corrosieve batterijzuur. Onze koffers voldoen aan  al 
deze strenge eisen. Ze zijn zowel aan de binnen- als buitenzijde 
gecoat met een dikke polyester beschermlaag voor een goede 
bescherming van uw machine en batterij. 

Of misschien geeft u de voorkeur aan een plastic koffer? Voor 
sommige toepassingen kan dit een beter alternatief zijn: de 
koffers zijn lichter en kunnen nooit (door)roesten waardoor 
zuurlekken uitgesloten zijn.

EDrive ZM cellen zijn uitermate veilig voor toepassing 
in de farmaceutische en voedingsindustrie en zijn zelfs 
te gebruiken op plaatsen waar veel mensen komen. 
Doordat de cellen voldoen aan alle hygiënevoorschriften 
voor gezondheid en voeding, is zelfs het afdekken van 
voeding niet meer vereist vooraleer ze gemanipuleerd 
worden. 

11
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Onderhoudsvrije batterijen (DO & TO)

12

Klanten hebben steeds meer de behoefte om batterijen te gebruiken als benzinetanks, die afwisselend kunnen gebruikt of 
geladen worden, ook al is dat maar voor even. Dit was tot voor kort een moeilijke opdracht voor loodbatterijen, maar 
dankzij verbeterde batterijproductie en een nieuwe generatie van laderintelligentie wordt deze werkwijze toch mogelijk.
Emrol introduceert twee concepten: EDrive OFC en Enersys XFC

EDRIVE OFC
Gedocumenteerde laadcyclus van de volgende generatie
Zeer korte laadtijden vanaf 2 uur *
Levensduur: maximaal 500 cycli bij 80% DOD

 EDRIVE OFC

type
spanning 

(v)
C20

CapaCiteit

lengte 
(mm)

BReedte 
(mm)

tOtale 
HOOgte (mm)

gewiCHt

+/- kg

pOOltype &  
lay-Out

OFC40-12

12

40 250 97 206 14.9 M6 M

OFC44-12 44 198 166 170 15.1 M8

OFC65-12 65 261 171.5 186.5 20.8 M8

OFC75-12 75 300.5 182.9 188.7 26.3 AP

OFC100-12 100 307 169 237 32.2 DT

OFC105-12 105 330 172 220 34 M8

OFC110-12 110 330 173 237 34.2 M10 M

OFC120-12 120 284 268 209.5 38.7 M8

 XFC ENERSYS

type
spanning 

(v)
C5

CapaCiteit

lengte 
(mm)

BReedte 
(mm)

tOtale 
HOOgte (mm)

gewiCHt

+/- kg

pOOltype &  
lay-Out

12XFC25

12

25 250 97 147 10 0 M6

12XFC35 35 250 97 197 13 0 M6

12XFC48 48 220 121 252 19 0 M6

12XFC58 58 280 97 264 19 4 M8

12XFC60 60 329 166 174 25 0 M6

12XFC82 82 395 105 264 28 4 M8

12XFC158 158 561 125 283 51 4 M8

12XFC177 177 561 125 317 58 4 M8

Meerdere cycli per dag mogelijk dankzij puur lood, ultra lage weerstand en recombinatie AGM technologie
Tractie batterijen: geschikt voor zware inzet zoals dagelijkse diepe ontladingen
Multi-shift gebruik en “altijd beschikbaar”
Eenvoudig voor de klant: gebruiken en laden
Volledig onderhoudsvrij en veilig

Meerdere en dunnere platen
Zeer korte laadtijden vanaf 1u15’ *
Levensduur: maximaal 700 cycli bij 80% DOD

ENERSYS XFC FLEX

* Hogere laadsnelheden zijn levensduur verkortend, maar minder uitgesproken als vroeger
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EDrive LiFe (Lithium)
Iedereen wil batterijen die langer meegaan, lichter, onderhoudsvrij en veilig zijn, veel meer capaciteit 
hebben en snel kunnen opgeladen worden, en dit tegen de laagste prijs per cyclus. 
Wel ... wij hebben ze! De EDrive LiFe batterijen, gemaakt door Fullriver in opdracht van Emrol 
beantwoorden aan alle bovenstaande wensen.

De EDrive LiFe batterijen bestaan uit hoogstaande 
cellen met een lithiumijzerfosfaat legering. Deze 
technologie haalt bij de meest intensieve toepassingen 
van 80% ontlading nog meer dan 3000 cycli, en dat met 
een werktijd die tot drie keer hoger is. De intelligente 
batterijbewaking en -balancering garandeert de 
levensduur en zit standaard in iedere batterij. En, we 
hebben ze in dezelfde behuizing gestopt als u gewend 
bent, dus er is geen lastig integratieproces. Deze 
technologie heeft alles in huis om de toekomst van 
elektrische voertuigen en de manier waarmee u ermee 
werkt drastisch te veranderen.

13

Vergelijking levensduur LiFe vs Loodzuur

 EDRIVE LiFe

type
spanning 

(v)
C

CapaCiteit

lengte 
(mm)

BReedte 
(mm)

tOtale 
HOOgte (mm)

pOOltype &  
lay-Out

LiFe60-24
24

60 335 175 240 1 AP

LiFe105-24 105 344 172 283 1 AP

  

EDRIVE LIFE

Meerdere cycli per dag mogelijk dankzij ultra lage weerstand van lithium
Tractie batterijen: geschikt voor zware inzet zoals dagelijkse diepe ontladingen
Multi-shift gebruik en “altijd” beschikbaar
Laadtijden mogelijk vanaf 1u30’
Typisch 250% meer capaciteit beschikbaar in vergelijking met lood
Levensduur 3250 cycli bij 80% DOD
Laagste prijs per cyclus
Beschikbaar voor verkoop en verhuur vanaf Q4 2010
Verkoop met 4 jaar garantie, verhuur tot 8 jaar inclusief xMS telemetrie

x.xD-y.yC:
x.x = maximale continue ontlaadstroom t.o.v. capaciteit
y.y = maximale laadstroom t.o.v. capaciteit

Meerdere cycli per dag mogelijk dankzij puur lood, ultra lage weerstand en recombinatie AGM technologie
Tractie batterijen: geschikt voor zware inzet zoals dagelijkse diepe ontladingen
Multi-shift gebruik en “altijd beschikbaar”
Eenvoudig voor de klant: gebruiken en laden
Volledig onderhoudsvrij en veilig
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Traditionele Batterijladers
MORI
Mori is onze hofleverancier voor batterijladers. Sinds 1985 zijn ze gespecialiseerd in de ontwikkeling 
en productie van zowel traditionele als hoogfrequent laders en dit van klein tot groot formaat. Dankzij 
technologische ontwikkeling staan de Mori producten aan het voorfront van de batterijladertechniek.
Bijna alle onderdelen worden vervaardigd onder één dak, hierdoor kan er een doorgedreven 
kwaliteitscontrole gegarandeerd worden. Hogere betrouwbaarheid en efficiëntie zijn voor u het 
rechtstreekse gevolg.

MGX LADERS
De MGX lader is een intelligente batterijlader voor zowel klassieke als onderhoudsvrije batterijen met een klein-medium 
capaciteit. De MGX is een compacte, veelzijdige en betrouwbare monofase 230VaC lader. En met een standaard 1/3/5-jaar 
garantie kan je onmogelijk voor verrassingen komen te staan!

EDM LADERS
De groep van EDM laders is een zeer uitgebreide familie van multifunctionele batterijladers.  Ze zijn zowel enkelfasig als 
driefasig verkrijgbaar met maximum laadtijden van 11 of 13 uur. EMD laders zijn enkel geschikt voor traditionele loodzuur 
batterijen.

voor laadstromen tot 200A
uitgangsspanning: 12V tot 80V
herlaadcapaciteit: van 50 Au/5u tot 1500 Au/5u
voorzien van onderhoudslading
servicegeheugen met informatie over de laatste 22 cycli, uitleesbaar 
met MPTOPII
detectie van incompatibele batterijspanning; defecte batterij/zekering
automatische compensatie van spanningsval op de laadkabels
mogelijkheid tot wandmontage (enkelfasige modellen)
mogelijkheid tot uitgestelde opstart om nachttarief te benutten
uitvoering als snellader beschikbaar

14

voor laadstromen tot 40A
uitgangsspanning: 12V, 24V, 36V en 48V
herlaadcapaciteit: van 30 Au/5u tot 485 Au/5u
voorzien van onderhoudslading
servicegeheugen met informatie over de laatste 22 cycli
eenvoudig omschakelbaar van loodzuur naar gel batterijen
automatische compensatie van netspanningsfluctuaties, dus geen 
calibratie nodig
eenvoudige bediening zonder schakelaar
instelbaar/uitleesbaar met MPTOPII

M
O
R
I
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Hoogfrequent Batterijladers

PSW LADERS
Powerswitch laders zijn de paradepaardjes van Mori en beschikken over de nieuwste technologie om uw batterijen op een 
zo efficiënt mogelijke manier te laden. De hoogfrequent PSW laders zijn zowel enkelfasig als driefasig te verkrijgen en zijn 
standaard voorzien van een beveiliging tegen vocht en stof d.m.v. indompeling in hars.

MULTIPROGRAMMER TOPII

Met de MULTIPROGRAMMER TOPII (MPTOPII) kan u Mori’s meest 
recente producten (zoals MGX, PSW en EX) zowel programmeren alsook 
uitlezen. Meerdere laadcurves zijn voorgeprogrammeerd zoals voor 
klassieke of onderhoudsvrije batterijen, verschillende laadtijden, enz... De 
MPTOPII heeft bovendien een diep geheugen om tot 100 ladergeheugens 
te stockeren. Nadien kan u ze via een USB aansluiting overdragen op PC, 
waardoor een perfecte gebruiks- of storingsdiagnose mogelijk is. Hij wordt 
geleverd in een stevig draagkoffertje met ruimte voor de bijgeleverde 
kabels en is inclusief PC software voor het visualiseren van de data. Externe 
batterijen als voeding zijn niet nodig, de interne batterij van de unit wordt 
geladen via de USB computeraansluiting.

RONDE 
INBOUWINDICATOR

(PSW External LED)
Deze paneelmeter geeft met 
behulp van 3 duidelijke LED’s 
de status aan van de lader: 
lading bezig, lading beëindigd, 
einde huurperiode. Geschikt 
voor PSW laders.

15

voor laadstromen tot 120A
uitgangsspanning: 12V, 24V, 36V, 48V, 72V en 80V
herlaadcapaciteit: van 30 Au/5u tot 1200 Au/5u
voorzien van onderhoudslading
geschikt als snellader
beschikt over een geheugen voor laadgegevens
eenvoudig omschakelbaar van loodzuur naar gel batterijen
voorzien van hulprelais voor netspanningsdetectie en te lage batterij-
spanning (begrenzing)
geschikt voor permanent “on-board” gebruik 
de electronische circuits zijn beschermd tegen oxidatie bij normaal 
gebruik
standaard voorzien van een contact waarop u opties zoals de ronde 
inbouwindicator en de wegrijbeveiliging kan aansluiten
instelbaar/uitleesbaar met MPTOPII

Voor een volledig overzicht van onze batterijladers en de 
herlaadcapaciteiten, verwijzen wij naar onze batterijlader- 
folder “BL”. 

M
O
R
I
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Hoogfrequent Batterijladers
POWERFINN
Powerfinn is een Fins bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van hoogfrequent batterijladers. Uitsluitend 
hoogfrequent technologie wordt aangewend in de ontwikkeling van hun producten. Dit resulteert in belangrijke voordelen in 
vergelijking met traditionele apparatuur: de voordelen van hoog vermogen en efficiëntie worden bereikt samen met laag gewicht 
en compacte behuizing.

PAC LADERS
Door hoogfrequent technologie te combineren met creatief ontwerp en SMD componenten worden de PAC laders 
gekenmerkt door een uitzonderlijke vermogen/volume verhouding. Als deze verhouding belangrijk is, dan is PAC een absolute 
aanrader! Naast deze hoge vermogen/volume relatie hebben PAC laders nog vele andere voordelen zoals bijvoorbeeld hun 
veelzijdigheid.

voor laadstromen tot 200A
uitgangsspanning: 12V, 24V, 36V, 48V, 72V en 80V
herlaadcapaciteit: van 35 Au/5u tot 2800 Au/5u
voorzien van een Peters Elpeguard coating voor optimale 
bescherming tegen vocht en stof
zeer licht en compact
elke Powerfinn lader heeft 16 laadcurves aan boord
PAC laders zijn microprocessor gestuurd en halen minimaal een 
rendement van 86% 

E
N
E
R
S

Y
S

P
O
W

E
R
F
IN

N

LIFETECH LADERS VOOR XFC FLEX BATTERIJEN
Het nieuwe Lifetech XFC FLEX gamma werd speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de vraag naar rendabele en efficiente 
laders. Het bijzondere laadprofiel, dat voor het opladen van de XFC FLEX batterijen werd ontwikkeld, maakt een snelle 
lading binnen 1u15’ bij 80% ontlading (DOD) mogelijk. Met deze nieuwe multi-capaciteits laders kan u ook genieten van alle 
belangrijke en kostbesparende voordelen van de hoogfrequent laadtechnologie.

voor laadstromen tot 240A
uitgangsspanning: 24V, 36V, 48V en 72V
herlaadcapaciteit: van 20 Au/5u tot 600 Au/5u
het hoge rendement en de efficiënte laadfactor zorgen voor een
verminderd energieverbruik
optimale laadfactor aangepast aan de ontlading van de batterij
licht en compact
laderbehuizing uit zelfdovende ABS kunststof
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Elektronica

ALFABAT
De Alfabat is de meest nauwkeurige capaciteitstester in zijn prijscategorie. Hij werkt door de batterij te ontladen en de spanning 
en stroom in de tijd te registreren. Tijdens het laadproces worden alle belangrijke parameters opgevolgd en gerapporteerd.
Onze Alfabat is daarom het perfecte instrument om u er van te verzekeren dat het produkt en de service die u biedt, voldoen 
aan de eisen van uw klant.

Waarom heb ik de Alfabat nodig?
 Bevestigt de kwaliteit van de batterijen (6V, 8V en 12V; zowel loodzuur  
 als onderhoudsvrij) en laders die u verkoopt
  Zal de service naar uw klant verhogen
  Uitsluiten van storingen te wijten aan de batterij of lader
  Betaalt uw investering terug doordat een lege batterij van een slechte 
 kan onderscheiden worden

ENGAGE II ONTLAADBEGRENZER
De Engage II van Curtis is een intelligente 

begrenzer én indicator die zal aanduiden 
hoeveel energie nog beschikbaar is, 
waardoor u uw batterij tijdig kan 
herladen. Indien gewenst kan u met 
deze indicatoren uw toestel volledig 
of gedeeltelijk uitschakelen. Bij deze 
instelling wordt een alarmsignaal gegeven 

zodat men het toestel tijdig naar de lader 
kan begeven. De levensduur van de batterij 

wordt gegarandeerd langer en u beschermt uw 
investering. U verlaagt de kans op pannes van uw batterij 

gevoed systeem, kortom u verhoogt de kwaliteit van uw apparatuur 
en het gebruiksgemak.
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Battery = 7Ah/20h
Customer = Stock
Mfr.Ref = NP 7-12
Reference = Cycle1+Discharge
Result = 118.54% - Passed
Test Duration = 62min
TimeStamp = 28/02/2002 1:10:34

Battery = 7Ah/20h
Customer = Stock
Mfr.Ref = NP 7-12
Reference = Cycle1-Charge
Result = 1.15 C.F.
Test Duration = 379 min.
TimeStamp = 28/02/2002 2:13:29
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Curve#=1 Curve#=2

Hiernaast een figuur van een rapport gemaakt met de bijgeleverde 
BITS software.
Vb. Het rapport toont aan dat:
 - de batterij 118% capaciteit heeft gehaald
 - de lader de batterij herlaadt met een laadfactor van 1.15

Vraag naar onze Alfabat folder voor meer informatie
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CENTRAAL WATERVULSYSTEEM
Tijdens de lading zal er door elektrolyse water omgezet worden in zuurstof en waterstof, hierdoor zal het vloeistofniveau 
in de batterij stelselmatig dalen.  Wij raden dan ook aan om het waterniveau minimum elke 10 laadbeurten na te kijken en 
eventueel bij te vullen. Onvoldoende vloeistof in een batterijcel is een belangrijke oorzaak van vroegtijdige defecten aan 
batterijen. Het is dan ook erg belangrijk om in iedere cel voldoende vloeistof aanwezig te hebben om de zeer schadelijke 
uitdroging van de platen te voorkomen.
Een centraal watervulsysteem neemt deze problemen uit uw handen en levert tevens een extra besparing in 
onderhoudskosten. 

Emrol kan u 2 verschillende watervulsystemen aanbieden:

BFS III
Het BFS vulsysteem is gemaakt uit kwalitatief zeer degelijk materiaal. Het systeem is eenvoudig 
te installeren en is toepasbaar op iedere batterij. Binnen het systeem bestaan 3 verschillende 
vuldoppen: Europush, M27 en Bajonet. BFS is het meest flexibele en betrouwbare vulsysteem 
in zijn categorie.

Legende
1.Stevige slangaansluiting
2.Duidelijke niveauindicator
3.Opening voor zuurweger
4.Rubberen afdichting
5.Europush 35mm, Bajonet of Geschroefde plug
6.Drijver (beschikbaar van 12...59mm)

1

23

4

5

6

Hydrolink
Het Hydrolink centraal watervulsysteem van Trojan is een innovatieve oplossing. Het legt de nadruk op snel-
ler, eenvoudiger en veiliger bijvullen van batterijen. Als wereldleider op vlak van Deep-Cycle batterijen weet 
Trojan als geen ander hoe groot het belang is van periodiek onderhoud en welke 
impact dit heeft op de levensduur van een batterij. Batterijonderhoud, en vooral 
het bijvullen van water, kan een tijdrovende, vuile, lastige en onveilige taak zijn. Met 
Hydrolink behoort dit alles tot het verleden. 

Omdat zowel batterij als vulsysteem van Trojan 
is, geeft de garantieregeling recht op een nieuwe 
batterij als het Hydrolink systeem zou falen! 
Uniek in de business!
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Advies en Training
DE VERSCHILLEN TUSSEN GEL & AGM.

Beide types:
■	 zijn voorzien van een klep en hebben verschillende voordelen 
 t.o.v. traditionele loodzuur batterijen met vloeibaar elektrolyt;
■	 zijn verzegeld met speciale drukventielen die nooit 
 geopend mogen worden;
■	 zijn volledig en levenslang onderhoudsvrij;
■	 maken gebruik van een recombinatie reactie 
 waardoor waterstof en zuurstof niet ontsnappen 
 in tegenstelling tot een traditionele loodzuur batterij 
 (in het bijzonder bij diepe ontlading).

Wat is een gel batterij?
Een gelbatterij is een loodzuur batterij die:
■	 gebruik maakt van thixotropisch gegelificeerd elektrolyt;
■	 niet kan lekken, en daarom bijna in iedere positie kan 
 gebruikt worden, uitgezonderd ondersteboven.

Wat is een AGM batterij?
Een AGM batterij is een loodzuur batterij die:
■	 al haar elektrolyt in een sponsachtige separator van glasvezels vasthoudt;
■	 niet kan lekken en kan gebruikt worden in iedere positie.

Rooster

De groep van klep-geregelde loodzuur (ook wel gasdichte) batterijen omvat zowel de batterijen met gegelificeerd zuur 
(GEL) als ook de batterijen met glasmat technologie (AGM = absorbed glass microfiber). 

Positieve plaat

Positieve plaat

Positieve brug

Negatieve pool

Positieve pool

Dop met klep

Negatieve brug
Negatieve plaat

Negatieve plaat

Microporeuze separator

In onze laboratoria worden dag en nacht lange-termijn 
kwaliteitstesten uitgevoerd. Op deze grafiek ziet u hoe de Fullriver 
HGL70-12 haar capaciteit ontwikkelt tot een maximum en dan na 
een normale slijtage een levensduur haalt van meer dan 300 cycli. 
Deze test werd uitgevoerd volgens de specificaties van de norm 
IEC254-1. 

Wat zijn de verschillen tussen gelbatterijen en AGM 
batterijen?
Door de fysische eigenschappen van gegelificeerd elektrolyt, 
zal het elektrisch vermogen van een gelbatterij sneller 
afnemen wanneer de temperatuur onder de 0°C daalt. 
AGM batterijen presteren beter bij hoge stroombelasting, 
hoog-vermogen toepassingen en in uitzonderlijke koude 
omgevingen. Gelbatterijen zijn typisch beter voor herhaalde 
diepe ontladingen. Lood dat vrij aanwezig is tussen de platen 
kan een aanleiding geven tot kortsluitingen. Gelbatterijen 
met een plastic separator tussen de platen zullen daarom 
beter bestand zijn tegen stilstand en diepe ontladingen. 
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Onze laders hebben volgende eigenschappen:

■	 	 	zowel geschikt als batterijlader en als druppellader. Een druppellader voorkomt sulfatatie. Dit proces speelt zich af 
wanneer een batterij na enkele weken of maanden volledig ontladen is (door zelfontlading). Een perfect gezonde batterij is 
dan plotseling onherstelbaar beschadigd.

■			beschermd tegen polariteitsomkering

■			kortsluitbeveiligd

Indien u meer informatie wenst omtrent onze batterijladers, kan u de folder “BL” raadplegen.

WELKE LADER HEB IK NODIG?
Een eerste belangrijk gegeven is dat de batterijlader net zo belangrijk is als de batterij! Zorg steeds voor een kwalitatieve lader, 
want hij bepaalt mee de levensduur van de batterijen. Welke lader voor u het beste is hangt af van de toepassing, het budget en 
het gewenste rendement. 
Onderstaande tabel geeft u een overzicht van hoe verschillende types van laders scoren op bepaalde eigenschappen. “OK” staat 
voor “Ongeregeld Klassiek”. Een voorbeeld hiervan is onze EDM lader. “GK” staat voor “Geregeld Klassiek”, bijvoorbeeld onze 
MGX lader. “HF” staat voor “Hoogfrequent” laders zoals de PSW reeks. 

tOpOlOgie veRmOgensfaCtOR effiCiëntie
afmeting en 

gewiCHt
intelligentie

vOCHt- en stOf 
BestendigHeid

Budget

“OK” ++++ ++++ + +++ +++++ +++++

“GK” + +++ +++ ++++ ++++ ++++

“HF” +++++ +++++ +++++ +++++ +++ +++


