
EGO EFB Heavy Duty
De nieuwe generatie start stop batterijen  
voor zware bedrijfsvoertuigen

Voordelen EGO EFB Heavy Duty

Na de automotive sector heeft de start-stop technologie ook voluit zijn intrede gedaan bij vrachtwagens en 
zware bedrijfsvoertuigen. Dit systeem schakelt de motor automatisch uit bij stilstand en herstart die terug bij 
vertrek. Bij vrachtwagens moeten start-stop batterijen bovendien nog een bijkomende functie invullen. Naast 
het starten van de motor moeten ze ook stroom voorzien voor de vele digitale en elektrische toepassingen 
aan boord: van smartphone interfaces tot televisies en ijskasten.  
Zoek je een betrouwbare start-stop accu voor de nieuwe generatie vrachtwagens? De EGO EFB 
Heavy Duty blinkt zelfs uit in de meest veeleisende toepassingen. Dankzij de nieuwste technologieën zoals 
het Electrolyt Mixing System, verbeterde separatoren en een verhoogde capaciteit ben je klaar voor iedere rit!

• Direct leverbaar uit voorraad
• Beschikbaar in 12V
• Geschikt voor Euro 6 trucks
• Verhoogde capaciteit
• Vernieuwde en verbeterde separatoren
• Langere levensduur
• Voorzien van EMS (Electrolyte Mixing system), 
 dit zorgt voor een homogene menging van het zuur
• Volledig gamma voor vrachtwagens
• Zeer betrouwbaar en kwalitatief, Europese productie
• Zeer veilige batterij
• Standaard 3 jaar garantie

Toepassingen:

Vrachtwagens
Landbouwvoertuigen
Kranen, bulldozers
Hoogwerkers

MADE IN 
EUROPE.

Geschikt voor Euro 6 trucks
Verhoogde capaciteit
Betere separatoren



Hieronder vind je de technische specificaties van de EGO EFB Heavy Duty reeks. Om een overzicht te hebben van alle EGO 
startbatterijen verwijzen wij je graag naar onze volledige technische lijst.

Emrol  
Art. nr.

Korte 
bestelcode

Spanning (V)
Capaciteit  
(Ah) C20

Koudstartstroom 
(A EN)

L×B×H 
(mm)

Schakel- 
schema

Bodem-
bevestiging

Gewicht 
(Kg)

Aantal per 
pallet

690 522 110 FB11 12 190 1100 513 x 222 x 221 3 B0 45,3 21

740 527 125 FB10 12 240 1250 517 × 275 × 241 3 B0 59,6 18

Technische specificaties EGO EFB Heavy Duty

Schakelschema’s

0 1 2

3 5 7

Bodembevestiging

B 0    Geen bodembevestiging

B 3 B 11

B 9    

B 6 B 13

B 1    

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

Wat is EMS? 
EMS staat voor Electrolyte Mixing System.  Het is een systeem dat ontwikkeld is om zuurstratificatie tegen te gaan.  Bepaalde 
technische elementen in de batterij zorgen ervoor dat dankzij de natuurlijke bewegingen van het voertuig het zuur voortdurend 
circuleert.  Hierdoor ontstaat er een betere homogene menging en wordt de levensduur van de batterij verlengd.
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