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BATTERIJEN

■	 Trojan Deep-Cycle

■	 Duurzaam, betrouwbaar en krachtig gamma

■	 Maximale autonomie en levensduur

BATTERIJLADERS

■	 Volledig gamma traditioneel of hoogfrequent

■	 Intelligente laadcurves, dus minder energiekosten

■ Oerdegelijke inbouwladers

ELEKTRONICA

■	 Alfabat batterijtester

■		Ontlaadbegrenzers

SERVICE

■	 Uitstekende garantievoorwaarden

■	 Efficiënte en snelle servicedienst komt ter plaatse

TOEBEHOREN

■	 Stekkers, verbindingskabels, klemmen en vulsystemen, 

uitsluitend van gerenommeerde merken

ADVIES & TRAINING

■ Facts & Fiction

■ Welke lader is de beste? Klassiek of hoogfrequent?

Energie waar je helemaal
      ‘high’ van wordt

In een sector vol “up & downs” is duurzaamheid een absolute 
must. Niets zo vervelend als pannes of machines die op halve 
kracht functioneren. Leg daarom de lat hoog en opteer voor  
de beste producten van gerenommeerde merken.

Trojan Deep-Cycle batterijen zijn de 
absolute N°1 in de hoogwerker sector. Zelfs in de ruwste 
industriële omgevingen leveren deze kastanjebruine 
krachtpatsers steeds uitmuntende prestaties. Emrol is met 
trots hoofdinvoerder binnen de Benelux van dit prestigieuze 
merk.
Emrol beschikt over een volledig gamma batterijen zowel 
klassiek als onderhoudsvrij, maar ook startbatterijen voor 
machines met verbrandingsmotor.

Voor de zwaardere toepassingen kan u rekenen op EDrive 
tractiecellen. Het kwaliteitslabel is uw 
garantie dat de batterijen de strengste kwaliteitsproeven met 
succes hebben doorstaan. De cellen zijn verkrijgbaar in DIN 
én BS normering voor een maximum aan capaciteit.

Batterijen
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Batterijen

In deze branchefolder geven we u een overzicht van de meest populaire batterijen in de hoogwerker-sector. Voor meer 
gedetailleerde productinformatie verwijzen we graag naar onze folders “HK DK TK” (klassieke batterijen), ‘‘HO DO TO SO” 
(onderhoudsvrije batterijen) en ‘‘EDrive RM LM ZM” (tractiecellen).



Klassieke batterijen

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

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 drie uitvoeringen (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 of plastic koffer.
Inzet: Als een bepaald model beschikbaar is binnen meerdere productgroepen (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%

CK levensduurverwachting (RM+LM)

aantal jaren 

dagen per week

40%

60%

80%

100%

Ontladingsdiepte vOlgens ieC254-1
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TROJAN DEEP-CYCLE

Klassieke batterijen (DK)
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ACCESS

Trojan Battery Company is wereldleider op het vlak van Deep-Cycle 
batterijtechnologie. Sinds 1925 is Trojan pionier in de ontwikkeling van de 
duurzame batterijen. Iedere batterij die van de productieband rolt bevat de vruchten van decennia aan ervaring, voortdurende 
innovatie en toegewijdheid. Conclusie? Op Trojan kan u altijd rekenen voor betrouwbare, duurzame, constante en waardevolle 
energie. Dat is waarom Trojan al meer dan 80 jaar met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt.

Trojan’s Deep Cycle ® Ventilatiesysteem.

Veiliger en beter

Minder waterverbruik en lagere 
onderhoudskosten

Langer 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



Klassieke batterijen (DK)
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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 DEEP-CYCLE

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK  T105 EHPT

6V
185Au/5u

L264 x B181 x H278
28 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK  TE35 AP

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK  T145 EHPT

6V
200Au/5u

L245 x B190 x H276
31 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK  J305P-AC DT

6V
271Au/5u

L295 x B178 x H365
44 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK  L16P-AC DT

6V
344Au/5u

L295 x B178 x H424
52 kg

6V
215Au/5u

L264 x B181 x H298
33 kg



Klassieke batterijen (TK)

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
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ACCESS

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TK 6 PzS 195

6V
195Au/5u

L245 x B190 x H285
29 kg

TK 6 PzB 260

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

6V
200Au/5u

L260 x B180 x H275
30 kg

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, volgens IEC254-1

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

Mogelijkheid tot zuurcirculatie

De specialiteit van NBA is de productie van speciale batterijen voor elektrische aandrijving 
met als belangrijkste eigenschappen een hoge capaciteit bij een maximale levensduur. Enkel de grondstoffen van de hoogste 
kwaliteit komen in aanmerking en verzekeren hierdoor betrouwbare en duurzame energie.

EDrive cellen zijn van de beste kwaliteit. De toegepaste productieprocessen zijn 
gebaseerd op een jarenlange ervaring. De continue kwaliteit wordt bereikt door de beste grondstoffen en de nieuwste 
machines met geïntegreerde kwaliteitscontrole. Deze robuuste batterijen zijn ontworpen voor zware belastingen!



Onderhoudsvrije batterijen

Om een keuze te maken tussen onze DO, TO of CO producten zijn er een aantal relevante parameters. Deze parameters zijn 
dezelfde als bij de keuze tussen 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 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.

CO levensduurverwachting 
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Het woord ‘onderhoudsvrij’ zegt het natuurlijk zelf: deze batterijen hebben gedurende hun ganse leven geen onderhoud nodig. 
Geen onderhoud betekent natuurlijk ook geen verkeerd onderhoud (teveel of te weinig water). Hierdoor is de levensduur in 
feite gegarandeerd, en zo ook de betrouwbaarheid van de machine, met verhoogde klantentevredenheid tot gevolg.
Onderhoudsvrije batterijen vereisen een goed werkende ontlaadbegrenzer en mogen dan, net zoals hun klassieke equivalenten, 
tot 80% ontladen worden.



Onderhoudsvrije AGM batterijen
Deep-Cycle batterijen: ideaal voor medium inzet zoals wekelijkse diepe ontladingen of dagelijkse gemiddelde ontladingen
Levensduur: 400-500 cycli

FULLRIVER
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Onderhoudsvrije batterijen (DO)

Optioneel: 2 pooladapters M8     AP

ACCESS

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC224-6

6V
224Au/20u

L260 x B180 x H251
30 kg Spanning:

Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC335-6

6V
335Au/20u

L295 x B178 x H366
48 kg

Fullriver ontwikkelde zichzelf van een lokale onderneming naar een moderne 
internationale fabriek. Men ontwikkelt én produceert hier zowel de batterijplaten als 
de behuizingen. Ze hanteren een ver doorgedreven controlesysteem waar geen enkele (!) batterij aan ontsnapt. Het 
gamma is zeer uitgebreid en zoals u zal opmerken, bevat het ook de allerlaatste technologieën.

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC250-6

6V
250Au/20u

L262 x B181 x H272
34 kg Spanning:

Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC400-6

6V
415Au/20u

L295 x B178 x H424
56 kg



Cellen (CO)
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Vergroot de werktijd en betrouwbaarheid 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

Onderhoudsvrije batterijen (TO)

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 
Geschikt voor zware machines van 110 tot 720 Au/5u
Levensduur: tot 1000 cycli

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TO TE35-GEL
6V

190Au/5u
L244 x B190 x H275

Nog niet bekend
Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TO 5SHP-GEL
12V

110Au/5u
L345 x B172x H283

Nog niet bekend
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EDRIVE ONDERHOUDSVRIJE TRACTIECELLEN

Onze stalen koffers voor tractiebatterijen zijn 
zowel aan de binnen- als buitenzijde gecoat met 
een dikke polyester beschermlaag voor een goede 
bescherming van uw machine en batterij. 
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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 hoog-
frequent PSW laders zijn zowel enkelfasig als driefasig te verkrijgen.

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
instelbaar/uitleesbaar met MPTOPII

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. 

IP LADERS
De IP lader is een microprocessor gestuurde wide-input batterijlader. De lader maakt maximaal 
gebruik van de beschikbare netspanning en voorkomt overlading. Deze robuuste lader is water-
bestendig waardoor hij uitermate geschikt is voor gebruik in veeleisende omgevingen.

voor laadstromen tot 40A, afhankelijk van de batterijspanning
uitgangsspanning: 12V, 24V, 36V, 48V, 60V, 72V, 120V en 144V
wide-input 90-265 VAC  met PFC
IP66 bescherming
voorzien van onderhoudslading
kortsluitbeveiliging, beveiliging inverse polariteit en contact voor 
wegrijdbeveiliging

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

NIEUW

PSW laders zijn standaard voorzien 
van een beveiliging tegen vocht en stof 
d.m.v. indompeling in hars 

Waterdicht
Zonder ventilator
Budgetvriendelijk 



Elektronica
ALFABAT
De αBat 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 αBat 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 αBAT 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

Vraag naar onze Alfabat folder 
voor meer informatie

MULTIPAC
Met de MultiPac is het niet meer nodig om voor iedere batterij een afzonderlijke lader aan te schaffen. Met de MultiPac laadt 
u zo goed als elke batterij: 6, 12 en 24V batterijen. Met de MultiPac Pro kan u zelfs op 6, 8, 12, 24, 36 en 48V laden.  Bovendien 
kan men zowel onderhoudsvrije alsook klassieke batterijen laden. De MultiPac kenmerkt zich door een hoog rendement. Dit 
kan op langere termijn leiden tot aanzienlijke besparingen.  Hierdoor is het toestel nog uiterst milieuvriendelijk ook.

Waarom heb ik de Multipac nodig?
 Is een uiterst veelzijdige batterijlader
  Zeer licht, compact en betrouwbaar
  Rendement > 86%, tot 60% minder energieverbruik dan een   
 conventionele lader 
 De MultiPac is de ideale lader om te gebruiken in combinatie met de  
 αBat
 Kwalitatieve messing tangen inclusief 

Vraag naar onze MultiPac folder 
voor meer informatie
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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.

Elektronica

IP ONTLAADBEGRENZER

De IP ontlaadbegrenzer is een budgetvriendelijke en eenvoudig 
te installeren begrenzer én indicator. Dit solide stukje elektronica 
geeft, aan de hand van 10 LED lichtjes, een betrouwbaar en accuraat 
overzicht van de ladingstoestand van uw batterij. Wanneer de 
batterij een ontladingsdiepte van 70% bereikt, zal een knipperlicht 
de gebruiker signaleren dat de batterij bijna ontladen is. Bij 80% zal 
tevens een uitgang aangeven dat de batterij ontladen is en kunnen 
bepaalde functies van de machine worden uitgeschakeld. Zo worden 
de batterijen beschermd tegen te diepe ontlading, wat hun levensduur 
ten goede komt.

Gedetailleerde informatie kan u terug-
vinden in onze folder over indicatoren.

NIEUW



Service

INTERVENTIE EN LEVERINGEN
Een batterij is het “hart” van elk elektrisch voertuig. Wanneer een batterij dienst weigert, is tijd van essentieel belang. U of uw 
klant rekent immers op uw machine. Daarom staat onze technische dienst steeds klaar om u te helpen. Ons serviceapparaat 
komt bij u of uw klant ter plaatse om het probleem te verhelpen en dit binnen de 24u.  

Wanneer een batterij vervangen moet worden is leveringstermijn cruciaal. 
Stilstand van uw machine is immers een kostelijke zaak. Emrol werkt 
zowel met extern transport als met vervoer in eigen beheer. Hierdoor 
kunnen wij ons niet alleen zeer competitief opstellen, maar vooral zeer 
kort op de bal spelen bij dringende rechtstreekse leveringen.

GARANTIEVOORWAARDEN
Elk product dat wij verkopen, krijgt een dubbele kwaliteitscontrole: bij het binnenkomen én buitengaan van ons magazijn. Dit 
alles stelt ons in staat om onze klanten ijzersterke garantievoorwaarden aan te bieden. 
In onderstaande tabel kan u een overzicht terugvinden van de garantietermijnen van enkele van onze producten. Voor een 
volledig overzicht verwijzen wij graag naar onze Service & Garantie voorwaarden die u ook op onze website kan terugvinden.

Product
DK Deep-cycle monoblock
TK Tractie monoblock
DO Onderhoudsvrije batterijen
TO Onderhoudsvrije batterijen
CK Cellen
CO Onderhoudsvrije cellen
 
BL Hoogfrequentladers Mori
BL & EL IP
EL Indicator Engage II
EO AlfaBat - MultiPac

Garantieperiode
18 maanden

2 jaar
18 maanden

2 jaar
2 jaar volledig + 2 jaar degressief, per maand

1e jaar volledig, 2de jaar 75%,
3de jaar 50%, 4de jaar 25%

2 jaar
1 jaar
2 jaar
2 jaar

Emrol staat volledig achter de kwaliteit 
van haar producten. Wij investeren 
heel wat middelen in de zorgvuldige 
selectie van kwaliteitsproducten. Dit is 
dé garantie voor onze toekomst, en ook 
die van u. 
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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. 

STEKKERS
Wij beschikken over een volledig gamma stekkers van 
bekende fabrikanten als  Anderson, Rema, ... Zowel de 
klassieke vlakke stekkers alsook de modernere Euro-
stekkers kunnen wij u aanbieden. Voor meer informatie 
kan u steeds terecht bij één van onze productspecialisten.

VERBINDINGSKABELS
Of het nu gaat om een batterij met een “gewone” pool of één met 
een “geschroefde” pool, voor elk type batterij heeft Emrol een 
geschikte verbindingskabel. De dikte van de kabel kan variëren 
van 16 tot 35 mm², naargelang de capaciteit van de batterij. Voor 
elke verbindingskabel zijn ook beschermkapjes verkrijgbaar. Deze 
beschermen de polen tegen vocht en stof en voorkomen bovendien 
kortsluiting en elektrische schokken, conform de wetgeving.

Toebehoren

Hier ziet u het Hydrolink (L.) en BFS (R.) systeem naast elkaar
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ACCESS

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”. “GK” staat voor “Geregeld Klassiek”. “HF” staat voor “Hoogfrequent” laders zoals de PSW en IP 
reeks. 

tOpOlOgie vermOgensfaCtOr effiCiëntie
afmeting en 

gewiCht
intelligentie

vOCht- en stOf 
bestendigheid

budget

“OK” ++++ ++++ + +++ +++++ +++++

“GK” + +++ +++ ++++ ++++ ++++

“HF” +++++ +++++ +++++ +++++ +++ +++

Advies en Training

DE VERSCHILLEN TUSSEN GEL & AGM.

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). 

Voor een gedetailleerde uitleg over dit verschil verwijzen we naar onze folder Facts & Fiction.  


