
EDrive Premium Traction
De tractiebatterij voor intensief gebruik.

Toepassingen:

Interne logistiek
Reinigingsmachines
Elektrische voertuigen
Scheepvaart

• Snelle levertijden, zeer ruime voorraad
• Langere levensduur 
• Cellen voor zeer intensief gebruik
• Kwalitatief, betrouwbaar, robuust
• Volledige range DIN & BS volgens EU normen
• Degelijke en solide opbouw
• Kan gebruikt worden in combinatie met iedere lader
• Mogelijkheid voorzien voor zuurcirculatie  
 (buis in buis systeem)
• Europese productie
• Juiste keuze enkel/dubbel pool
• Garantie: 2 jaar plus 2 jaar degressief, mogelijkheid  
 tot uitbreiding mits full service contract

De EDrive Premium Traction is een tractiebatterij ontwikkeld voor toepassingen met een 
zwaardere belasting. De cellen bevatten een hogere looddensiteit waardoor ze meer energie 
kunnen opnemen maar ook kunnen afgeven. Hierdoor is de batterij geschikt voor zeer zware 
inzet en heeft ze ook een langere levensduur dan standaard cellen. Bovendien zijn er veel meer 
mogelijkheden. Wenst u de batterij in meerdere shiften te gebruiken of te voorzien van een 
zuurcirculatiesysteem? Deze betrouwbare krachtpatser zal u niet in de steek laten!

Intensief gebruik
Meer mogelijkheden
Zeer zware inzet

Voordelen EDrive Premium Traction



Zuurcirculatie: wat zijn de voordelen? 
• Energiebesparing: kortere laadtijden
• Langere levensduur: doorgedreven ladingen worden  
 vermeden waardoor de batterijplaten minder belast worden
• Minder waterverbruik
• Tussenladingen: één van de problemen bij tussenladingen  
 is stratificatie en deze wordt door zuurcirculatie perfect  
 weggewerkt.

Zuurcirculatie (optie)

Buis met 
T-stuk Hoek-, T- en eindstuk

Watervulsysteem: wat en waarom?
Tijdens het laden van een batterij zal er door elektrolyse water 
omgezet worden in zuurstof en waterstof, hierdoor zal het 
vloeistofniveau in de batterij stelselmatig dalen. Onvoldoende 
vloeistof in een batterij is een belangrijke oorzaak van 
vroegtijdige defecten. 

Dankzij het BFS III batterij watervulsysteem wordt het 
proces van water bijvullen geautomatiseerd. Het BFS 
vulsysteem is gemaakt uit kwalitatief zeer degelijk materiaal en 
is zeer eenvoudig te installeren. Dit maakt van BFS III het meest 
flexibele en betrouwbare vulsysteem in zijn categorie.

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

Snel en eenvoudig onderhoud met een automatisch 
watervulsysteem (optie)

Wist je dat loodzuur batterijen voor 98% recycleerbaar zijn?  
Bovendien hebben klassieke lood-zuur batterijen het hoogste 
inzamelpercentage van alle type batterijen.  

Recyclage

98%
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