
Voordelen EDrive Traction

Toepassingen:

Interne logistiek
Reinigingsmachines
Elektrische voertuigen
Scheepvaart

Kwalitatief, betrouwbaar en robuust. Het zijn slechts enkele trefwoorden die EDrive 
tractiebatterijen typeren. Kwaliteit die bereikt wordt door hoogtechnologische productieprocessen 
en jarenlange ervaring. Deze krachtige batterijen zijn ontwikkeld met het oog op zware 
belastingen. Hierdoor zijn ze overal inzetbaar voor alle toepassingen en voor alle soorten 
machines. Alle EDrive tractiebatterijen zijn standaard voorzien van 2 jaar volledige plus 2 jaar 
degressieve garantie.

Kwalitatief 
Betrouwbaar 
Zware inzet

• Snelle levertijden, zeer ruime voorraad
• Lange levensduur
• Cellen voor intensief gebruik
• Kwalitatief, betrouwbaar, robuust
• Volledige DIN range volgens EU normen
• Degelijke en solide opbouw
• Kan gebruikt worden in combinatie met iedere lader
• Europese productie
• Juiste keuze enkel/dubbel pool
• Garantie: 2 jaar plus 2 jaar degressief

EDrive Traction
De tractiebatterij voor ieder gebruik.



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

Automatisch watervulsysteem (optie)

Overzicht EDrive tractiebatterijen

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

Recyclage

EDrive Traction EDrive Premium Traction EDrive Endurance EDrive Power Square

Toepassing
zware inzet 

voor alle soorten machines

zeer zware inzet
ideaal als wisselbatterij 

in meerdere shiften 
hoger stroomverbruik 

kortere laadtijden 

extreme heavy duty

Opties watervulsysteem watervulsysteem  
zuurcirculatie

watervulsysteem  
zuurcirculatie 

opportunity charging

Batterijlader
werkt met iedere lader
advies: EDrive PSW,  

EDrive Fortis

werkt met iedere lader 
advies: EDrive Fortis,  

EDrive Flexis Pro
advies: EDrive Flexis Pro

98%
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