EDrive Lithium

24V pallettruck battery.

Toepassingen:
Interne logistiek

Eenvoudige vervanging van uw lood-zuur batterij
De pallettruck batterij wordt steeds aangepast qua gewicht en maatvoering aan uw toestel. Er
zijn geen aanpassingen nodig. Er is een extra indicator en signaallamp voorzien om de correcte
ladingstoestand van uw batterij weer te geven. Op die manier vervangt u uw lood-zuur batterij
probleemloos door onze Lithium oplossing.
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Eenvoudig in gebruik
Onderhoudsvrij
Flexibel
Energiezuinig
Tussenladingen mogelijk
Inbouwlader met wegrijdbeveiliging
Op maat van uw toestel inclusief gewicht
Duidelijke indicator ladingstoestand
Voorzien van BMS systeem
Beveiligd tegen misbruik
Snel laden mogelijk
Meer dan 3000 cycli
Meerdere shiften per dag mogelijk
Geen aanpassingen aan de truck nodig

Lithium pallettruck batterij 24V 3,2kWh
Technische specificaties
Batterij
Nominale spanning

25,6V

Capaciteit

125Ah

Energie

3,2kWh

Interne weerstand

=<20mOhm

Max laadspanning

29,2V

Uitschakelspanning

18V

Afmetingen

aangepast aan uw toestel

gewicht

aangepast aan uw toestel

Technologie

Lithium LiFePO4

Aantal cycli

> 3000

Maximale constante ontlaadstroom

80A

Gebruikstemperatuur ontlading

-20 tot 60°C

Batterij indicatie
SOC indicatie
Standaard op de batterij, optie om deze
extern te plaatsen.

Diepte ontlading met
waarschuwingslamp		
De batterij dient nu onmiddellijk geladen te
worden.

Laadopties
Optie 1: Inbouwlader

Optie 2: Externe snellader

Type lader

Hoogfrequent

Type lader

Hoogfrequent

laadstroom

20A

laadstroom

80A

laadtijd 80% SOC

< 4 uur

laadtijd 80% SOC

< 1 uur

laadtijd 100% SOC

5 uur

laadtijd 100% SOC

1u20

laadprofiel

IU, Lithium

laadprofiel

IU, Lithium

wegrijdbeveiliging

standaard voorzien

wegrijdbeveiliging

optie

batterij temperatuur lading

0 tot 45°C

batterij temperatuur lading

0 tot 45°C

Meer laadmogelijkheden eenvoudig mogelijk op aanvraag.

Voorbeeldgebruik
In tegenstelling tot een loodzuurbatterij hoeft deze batterij niet steeds volledig geladen te worden. De batterij functioneert
uitstekend bij korte tussenladingen en heeft een maximale levensduur bij korte ‘mini cycli’.
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