Trojan
De Deep-cycle batterij. State of the art.

Maximum
aan capaciteit

Toepassingen:
Hoogwerkers
Golf
Schoonmaakmachines
Horticultuur
Vrijetijdsvoertuigen
Scheepvaart

Trojan Battery Company is al sinds 1925 pionier in de ontwikkeling van premium Deep-cycle
batterijen met wereldfaam. Deze krachtpatsers in gekende kastanjebruine kleur bevatten unieke
gedeponeerde technologische ontwikkelingen die zorgen voor uitmuntende prestaties. Betrouwbare,
duurzame en constante energie typeert iedere Trojan batterij. Ecobat Battery is dan ook met trots
Master Distributor in de Benelux van dit prestigieuze merk.

Voordelen Trojan
• Direct leverbaar uit voorraad, grote rotatie
• Zeer lange levensduur door geavanceerde technologieën
zoals Trojan Maxguard® separator, Trojan Alpha Plus® loodpasta
• Hoge veiligheid en betrouwbaarheid door Trojan Deep-cycle
ventilatiesysteem
• 500 tot 900 cycli afhankelijk van het model
• Beschikbaar in 6, 8 en 12V
• Sterk uitgebreid gamma
• Dé referentie in zijn klasse, premium merk
• Track record in de access, golf – en cleaning wereld
• Optie Trojan HydroLink™ watervulsysteem
• Robuust design door Trojan PolyonTM behuizing
• Amerikaanse productie
• Standaard 18 maanden garantie

Unieke technologie. Uitmuntende prestaties.
1. Trojan Maxguard® separator

2. Trojan Alpha Plus® loodpasta

Alleen Trojan maakt gebruik van de geavanceerde
Maxguard® separator. Deze unieke technologie biedt een
aantal belangrijke voordelen:
Langere levensduur en betere prestaties
“S” vormige ribbels op de achterzijde van de separator
helpen om de negatieve plaat volledig nat te houden door
laadgassen sneller te evacueren. Ook aan de voorzijde van
de separator zorgen de dikke ribbels voor een optimale
doorstroming van het elektrolyt. Beide eigenschappen
zorgen voor een efficiënte inzet van het actieve materiaal.
Meer cycli
De rubber separatoren vertragen de migratie van antimoon
van de positieve naar de negatieve plaat. Een dikke
glasvezelfolie ondersteunt het actieve materiaal.
Minder waterverbruik en lagere onderhoudskosten
De behoefte aan laadstroom op het einde van de lading is
minder dan de helft dan voor sommige andere separatoren.

De Deep-cycle batterijen van Trojan zijn voorzien van de
exclusieve Alpha Plus® loodpasta met hoge densiteit
voor hogere prestaties.

3. Trojan Grid Technologie
De rastertechnologie van Trojan is een loodmengsel van
antimoonlegering dat speciaal ontwikkeld is voor het
gebruik met Trojan Alpha Plus® pasta. Deze combinatie
biedt een buitengewone sterke hechting tussen de Alpha
Plus® pasta en het rasterframe. Dit zorgt uiteindelijk voor
een aanzienlijke verbetering van de batterijprestaties en
een significante daling van de onderhoudskosten.

4. Trojan Polyon™ behuizing
De speciale polyolefine samenstelling zorgt voor een
uitzonderlijk sterke en lichte behuizing voor batterijen in
intensief gebruik zoals schoonmaakmachines, hoogwerkers
en systemen voor hernieuwbare energie.

5. Trojan Deep-cycle ventilatiesysteem

Het Maxguard® verschil.

Grotere ventilatiedoppen verkleinen het risico op
zuurlekkages in toepassingen met diepe ontladingen. Het
specifieke ventilatiesysteem van Trojan zorgt voor minder
waterverbruik, lagere onderhoudskosten en een
opmerkelijke verhoging van de veiligheid.

Optie watervulsysteem HydroLink™
Als wereldleider op vlak van Deep-cycle batterijen
weet Trojan als geen ander hoe groot het belang
is van periodiek onderhoud en welke impact
dit heeft op de levensduur van een batterij. Het
Hydrolink™ centraal watervulsysteem van Trojan
is een zeer innovatieve oplossing. Het legt de
nadruk op sneller, eenvoudiger en veiliger
bijvullen van batterijen.
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