
EDrive Fortis/Flexis Pro
Dé energiezuinige keuze.

Wil je besparen op je energiefactuur? Stap over naar een hoogfrequent lader en verminder 
je energiekosten met 15% - 30%. Een traditionele lader met transformator op 50hz verbruikt 

immers veel meer energie dan een hoogfrequent lader. Maak je nog gebruik van traditionele 

laders dan raden wij je aan deze te vervangen.

Energie omzetting
De ene hoogfrequent lader is de andere niet. Dankzij de moderne modulaire 

opbouw, een goed ontwerp en intelligente laadcurves behoren de EDrive 
Fortis en EDrive Flexis Pro tot de meest energiezuinige laders op de 

hedendaagse markt.

Omdat het rendement van batterijladers sterk verschilt, heeft BMWT samen met 

DNV GL een efficiencylabel ontwikkeld. Dit label geeft de energiezuinigheid 
van batterijladers aan. De score van dit label loopt van I (zeer efficiënt) tot VI 

(zeer inefficiënt). Zowel de EDrive Fortis als de EDrive Flexis Pro behoren 

tot de Energie Klasse 1, de meest energiezuinige klasse binnen dit label. 

Hiermee staan deze laders op de lijst met ‘energiezuinige investeringen’ en kan 

je een Energie Investeringsaftrek aanvragen. Meer informatie hierover kan je 

terugvinden op de website van BMWT.
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Bespaar op je 
energiekosten met een 
intelligente lader. 
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1. Belang van de laadcurve

2. Dé intelligente laadcurve: 
EDrive Flexis Pro met ARB

Naast de energie overdracht is ook de manier van 

laden van groot belang. Hierin is nog steeds een groot 

onderscheid te maken tussen de huidige hoogfrequent 

laders op de markt.

De meeste laders maken gebruik van een “berekende” 
laadcurve. Hierbij wordt berekend hoe de lading moet 

verlopen om de batterij volledig te laden. Deze curves 

benaderen de praktijk. Omdat een loodbatterij niet 

onderladen mag worden, gaan ze wel steeds overladen 

om zeker te zijn. 

De intelligente laadtechnologie van de EDrive Fortis 

meet tijdens het laden het effect op de batterij. 

De lader zal dus vaststellen of de batterij vol is, meten 

is weten. Hiermee wordt het overladen tot een minimum 

beperkt en daalt naast het energieverbruik ook de 

temperatuur en waterverbruik wat resulteert in lagere 

onderhoudskosten en langere levensduur van de 

batterij.

Extra besparing: 5-7% energie t.o.v. standaard 
hoogfrequent lader.

Deze laadcurve meet eerst je batterij uit alvorens te gaan 

laden. Zo wordt de gehele curve afgestemd op de batterij. 

Je kan verschillende spanningen en capaciteiten laden 

met één lader zonder dat je deze moet instellen. 

De batterijspanning en capaciteit wordt automatisch 

herkend bij het begin van de lading. Vervolgens gaat de 

software van de lader de ideale laadcurve bepalen. Dit 

wordt de ARB laadcurve genoemd, Automatic Recognition  

Battery. Dankzij deze volledig aangepaste curve wordt je 

batterij met een minimum aan overlading geladen.

Extra besparing: 7-10% energie t.o.v. standaard 
hoogfrequent lader.
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