
EDrive Aqualess
De tractiebatterij met de laagste 
onderhoudskost.

Voordelen EDrive Aqualess Standard

Voordelen EDrive Aqualess Airmatic

Toepassingen:

Interne logistiek
Reinigingsmachines
Elektrische voertuigen
Scheepvaart

EDrive Aqualess Airmatic.  Het ultieme pakket.
EDrive Aqualess Airmatic combineert de voordelen van een onderhoudsvrije batterij in een 
klassieke tractiebatterij.  Een intelligente aanpassing in de opbouw van de cellen zorgt voor een 
aanzienlijke daling van het waterverbruik.  Bij een normale 80% ontlading, gedurende 5 dagen per 
week, moet slechts om de 12 weken water bijgevuld worden.  Dit zorgt voor een sterke daling 
in onderhoudskosten en geeft je veel gebruiksgemak.  Met de bijkomende optie Airmatic kan je 
bovendien genieten van een lagere energiefactuur. Dankzij dit systeem komt er bijna geen gas vrij 
en kan er 30% sneller geladen worden.

• Interval van water bijvullen daalt sterk tot 8 weken (bij normaal  
 gebruik bij een 80% ontlading, 1 cycli per dag, 5 dagen per week)
• Minder onderhoudskosten

• Interval van water bijvullen daalt sterk tot 12 weken 
• Verminderde laadfactor 
• 50% tot 80% minder gasontsnapping 
• 20% tot 30% snellere laadtijden
• 10% tot 20% minder energieverbruik 
• Daling van de operationele temperatuur in werking

Buis in buis systeem

EDrive 
PACKAGE

Voor een optimale 
zuurcirculatie is 
er een buis in buis 
systeem voorzien.



Om de voordelen van EDrive Aqualess maximaal te benutten, adviseren wij de 
EDrive Flexis Pro. De laadcurve van deze hoogfrequent lader is namelijk perfect 
afgestemd op de EDrive Aqualess batterij. Hierdoor blijft de laadfactor bijzonder 
laag en is er zeer weinig waterverbruik en energieverlies.  

De sturing van de lader regelt de pomp zodanig dat de juiste druk en debiet 
bereikt wordt.  Hierdoor bekomen we een optimale werking van zuurcirculatie 
doorheen de batterij.  De werking en drukopbouw van het systeem wordt duidelijk 
weergegeven op een groot kleurenscherm.  Mocht er zich onverhoopt toch 
een storing bevinden in het Airmatic systeem, zoals bijvoorbeeld drukverlies 
door een beschadigde slang, dan zal de lader dit duidelijk weergeven op het 
kleurenscherm. De lading wordt echter niet onderbroken zodat stilstand van uw 
machine vermeden wordt. 

Kies daarom voor de  EDrive Flexis Pro, de meest intelligente en energiezuinige 
lader.  Bekijk onze aparte folder van de EDrive Flexis Pro voor meer informatie.

Automatisch watervulsysteem 

Overzicht EDrive Aqualess Airmatic pakket

EDrive Flexis Pro

Specificaties EDrive Aqualess Standard EDrive Aqualess Airmatic

Interval water bijvullen in weken 8 12

Lader Hoogfrequent Hoogfrequent met pomp

Laadfactor 1,10 - 1,11 1,07 - 1,08

Automatisch watervulsysteem Optioneel Optioneel

Zuurcirculatie - Inbegrepen

Het interval van water bijvullen is gebaseerd op een 80% ontlading, 1 cycli per dag, 5 dagen per week.

Ondanks een significante daling van het waterverbruik, moet 
de EDrive Aqualess batterij toch nog steeds bijgevuld worden. 
Dankzij het BFS III batterij watervulsysteem wordt dit proces 
van water bijvullen geautomatiseerd. Het BFS vulsysteem 
is gemaakt uit kwalitatief zeer degelijk materiaal en is heel 
eenvoudig te installeren. Dit maakt van BFS III het meest 
flexibele en betrouwbare vulsysteem in zijn categorie.

Voordelen:
• Snel proces en zeer eenvoudig te installeren
• Flexibele rubberen slangen
• Watervaten en deïonisatie toestellen beschikbaar
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