Trojan Reliant

De premium Deep-cycle AGM batterij.

Onderhoudsvrij
Maximale levensduur

Toepassingen:
Hoogwerkers
Golf
Schoonmaakmachines
Horticultuur
Vrijetijdsvoertuigen
Scheepvaart

De Trojan Reliant AGM is de meest recente ontwikkeling van de Amerikaanse wereldleider in Deepcycle batterijen. De Trojan Reliant maakt gebruik van de geavanceerde C-Max technologie, uniek
in deze klasse. Die technologie zorgt voor een verhoging van de totale energie, een verbeterde
algemene kwaliteit en bovenal een langere levensduur dan een vergelijkbare traditionele AGM batterij.
Wanneer je op zoek bent naar een premium Deep-cycle batterij zonder onderhoud dan is de Reliant
wellicht de beste keuze.
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•
•
•
•
•
•
•

Onderhoudsvrije, propere en veilige energie
AGM technologie
1000 cycli bij een 80% ontlading
Beschikbaar in 6, 8 en 12V
Ideaal voor intensief gebruik
C-Max technologie biedt tal van voordelen zoals: verhoogde
totale energie, maximale duurzaamheid, consistente kwaliteit
Dé referentie in zijn klasse, premium merk
Zeer betrouwbaar en kwalitatief
Amerikaanse productie
Standaard 18 maanden garantie

Trojan C-Max Technologie
De unieke C-Max technologie van Trojan Reliant omvat een breed scala van functies die men niet vaak aantreft in het
hedendaagse AGM-batterijaanbod. De combinatie van deze eigenschappen zorgt voor een verhoogde totale energie
uitvoer, maximale duurzame prestaties, consistente kwaliteit en een verbeterde duurzaamheid.
• Specifieke Trojan loodpasta zorgt voor duurzame
prestaties en verhoogt de totale energie
• De unieke separator beschermt tegen stratificatie en
zorgt voor een verhoging van de duurzaamheid
• De plastic polymeer case verhoogt de duurzaamheid en

biedt een hogere batterij celcompressie om betrouwbare
prestaties te garanderen
• Extra voorzieningen voor brandbeveiliging bieden
maximale veiligheid

Maximale levensduur

Aantal cycli

Trojan AGM focust op
duurzame prestaties.

Ontladingsdiepte

Technische specificaties
Type

Spanning (V)

Capaciteit C5

Capaciteit C20

Terminal type

Lengte (mm)

Breedte (mm)

Hoogte (mm)

Gewicht (kg)

T105-AGM

6

171

217

5, 8, 15

262

179

273

31

J305-AGM

6

250

310

5, 6, 15

296

176

358

43

L16-AGM

6

290

370

5, 6, 15

296

176

417

52

T875-AGM

8

130

160

5, 8, 15

262

179

273

32

J185-AGM

12

157

200

5, 6, 15

380

176

367

59

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