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Laat uw caddy u voor          de laatste hole in de steek ?
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BATTERIJEN

■	 Batterijen voor Golf Caddy’s 

■	 Batterijen voor Golf Cars

BATTERIJLADERS

■	 Batterijladers voor Golf Caddy’s 

■	 Batterijladers voor Golf Cars

TOEBEHOREN

■	 Pro-Fill

■	 Aansluitkabels en -adaptors 

■	 Golfbatterij draagtassen en -riemen

ADVIES & TRAINING

■	 De verschillen tussen gel en AGM batterijen

■	 Welke batterijen heb ik nodig? 

■	 Welke batterijlader neem ik?

Laat uw caddy u voor          de laatste hole in de steek ?
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GOLF

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC17-12 (F12)

12V
17Au/20u

L181 x B77 x H167
6.22 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

12V
24Au/20u

L167 x B175 x H125
9.20 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC35-12

12V
35Au/20u

L196 x B131x H167
11.50 kg

- Met afneembaar handvat
- Optioneel: 2 pooladaptors M6    AP

Fullriver batterijen zijn volledig onderhoudsvrij
Geavanceerde AGM-technologie
Levensduur: 500 cycli

Sonnenschein onderhoudsvrije GEL batterij
Levensduur: 450 cycli

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

12V
24Au/20u

L176 x B167 x H126
10 kg

DO GF12022YF

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

12V
28Au/20u

L197 x B132 x H184
10 kg

DO GF12025YG

Batterijen voor Golf Caddy’s
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TROJAN

Trojan Battery is de wereldleider van de deep cycle batterij technolo-
gie. Trojan is al sinds 1925 de pionier in de ontwikkeling van de deep 
cycle batterijen. Iedere batterij die van de produktieband rolt bevat 
de vruchten van tientallen jaren ervaring, voortdurende innovatie en 
toewijding. Conclusie? Op Trojan kan u rekenen voor betrouwbare, 
duurzame en waardevolle energie. En dat is het Trojan voordeel, voor u 
ter beschikking in iedere deep cycle batterij met de onderscheidende 
kastanjebruine kleur.

Trojan’s Alpha plus ® Loodpasta formule

Trojan’s Maxguard ® Geavanceerde 
Separator

Langere levensduur en betere prestaties

Meer cycli

Minder waterverbruik en lagere onderhoudskosten

Langer batterijleven

Trojan’s Deep Cycle ® Ventilatiesysteem.

Veiliger

Beter

Minder waterverbruik en lagere onderhoudskosten

Trojan’s Polyon™ Behuizing

Veiliger

Langer batterijleven

Trojan’s Flowbridge ® Neerslagruimte

Langer batterijleven

Batterijen voor Golf Cars
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GOLF
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Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK  T105Plus EHPT

6V
225Au/20u

L264 x B181 x H278
28 kg

■					In 1952 heeft Trojan de Golf Car Battery uitgevonden en nu meer dan 50 jaar later zijn ze nog steeds nummer 1! 

■					In Amerika worden deze batterijen op meer dan 98% van de golfbanen gebruikt en zijn eerste keuze bij ClubCar, EZGO en Yamaha.

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK  T875 LPT

8V
170Au/20u

L264 x B181 x H276
29 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC224-6

6V
224Au/20u

L260 x B180 x H251
29.8 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC180-8

8V
180Au/20u

L260 x B182 x H272
36.6 kg

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DO DC130-12

12V
130Au/20u

L344 x B172 x H280
43.1 kg
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- Met afneembare draagriem

- Met afneembare draagriem

- Met afneembare draagriem

■						Nieuw!  Volledig onderhoudsvrije batterijen (AGM technologie) van Fullriver voor golf cars in 6V, 8V en12V.

Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

DK  T1275Plus ELPT

12V
150Au/20u

L327 x B178 X H276 
37 kg

Batterijen voor Golf Cars

TROJAN

FULLRIVER
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Spanning:
Capaciteit:
Afmetingen:
Gewicht:

TO 6V-Gel 

6V
175Au/20u

L260 x B181 X H276 
31 kg

■						Nieuw!  Volledig onderhoudsvrij!
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Batterijladers voor Golf Caddy’s

C
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BL CTEK XS3600

BL MEC 12/4

BL MEC 12/2,7 PI

M
G
X

MEC
-  Kwalitatieve hoogfrequentlader

-  Compact, flexibel en universeel

-  Zowel geschikt als batterijlader en als 

 druppellader voor de winter

-  Aansluiting met behulp van pp45 stekker of 

 bijgeleverde klemmen

CTEK
-  Water- en stofdicht!

-  Kwalitatief zeer degelijk materiaal

-  Eenvoudig om aan te sluiten met gepatenteerde   

  vonkbeveiligingstechnologie

-  Compact, flexibel en universeel

-  Zowel geschikt als batterijlader en als 

 druppellader voor de winter
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- Werkt wereldwijd op iedere spanning. 

- Beschikbaar als plug-in of als desktop.

Geschikt voor: 

DO GF12022YF
DO GF12025YG
DO DC17-12
DO DC24-12
DO DC30-12

L150 x B110 x H42 / 0,780 kg
12V / 4A

Geschikt voor de
intensieve golfer:

DO DC30-12

L165 x B61 x H38 / 0,5 kg
12V / 3.6A

Geschikt voor: 

DO GF12022YF
DO GF12025YG
DO DC24-12
DO DC30-12

L105 x B65 x H42 / 0,280 kg
12V / 2.7A



GOLF
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MGX 36/15

MGX 48/15

Afmetingen:
Gewicht:
Spanning:
Stroom: 

L385 x B200 x H147
14,5 kg

36V
15A

Afmetingen:
Gewicht:
Spanning:
Stroom: 

L385 x B200 x H147
19,5 kg

48V
15A

Batterijladers voor Golf Cars

Geschikt voor: 

6x DK  T105Plus EHPT
6x DO DC200-6

Geschikt voor: 

6x DK  T875 LPT
6x DO DC200-8
4x DK  T1275Plus ELPT
4x DO DC130-12

MORI
-  Compact en flexibel

-  Zowel geschikt als batterijlader en als druppellader voor de winter.
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PRO-FILL 
Het Pro-Fill centraal watervulsysteem van Flow-Rite is een product waardoor de lastige 
taak van het bijvullen van batterijen voor golf wagens en servicewagens eenvoudig wordt. 
Ter vervanging van de standaard doppen worden automatische ventielen geplaatst, één per 
batterijcel, verbonden met een slang. Een snelkoppeling op het einde van de slang wordt 
aangesloten op de watertoevoer. Het water loopt dan in iedere cel tot het correcte niveau 
bereikt wordt. Een stromingsindicator indiceert de operator wanneer alle cellen vol zijn. Het 
hele vulproces duurt hoogstens 30 seconden per voertuig.

De Pro-Fill voordelen!

1. Kostenbesparing
Bereken snel zelf uw besparing volgens dit voorbeeld, dat typisch is voor 
golfwagenbatterijen die correct onderhouden worden.

Manueel bijvullen Flow-Rite

Wekelijks onderhoud inclusief reinigen (minuten) 30 1

Loonkost per onderhoudsbeurt ( 20 € /uur ) 9.90 € 0.33 €

35 operationele weken per jaar 346.50 € 11.55 €

Brutoprijs van een 48V Flow-Rite systeem - 266 €

Kostprijsvergelijking op vijf jaar voor één voertuig 1732.50 € 323.75 €

2.  Veiligheid
Nu kan u batterijen bijvullen zonder de doppen te moeten openen.  Zo voorkomt u geknoei met batterijzuur, 
schade aan kledij en vervelende gassen. De Flow-Rite batterijdoppen hebben ingebouwde vlamdovers 
zodat laadgassen niet kunnen ontbranden.
3. Langere levensduur
Een batterij die correct wordt onderhouden gaat langer mee. Regelmatig laden met te weinig elektrolyt 
veroorzaakt namelijk een permanent verlies van batterijcapaciteit.

Pro-Fill detail
6x8V • 6x6V • 4x12V

Toebehoren
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GOLF

4. Prestaties
Verhoog het rendement van uw batterijen door het zuurniveau op het juiste 
peil te houden.
5.  Vermijdt corrosie
Voorkom overlopende batterijen. Corrosie kan dure schade toebrengen 
aan een voertuig.
6. Het plezier van tijdsbesparing
Batterijonderhoud wordt vaak vergeten. Door de ‘klik vast’ / ‘klik los’ koppelstukken 
en het snelle vullen wordt de taak eenvoudig en leuk. Hierdoor zal het 
batterijonderhoud dus wél regelmatig worden uitgevoerd.
7. Tevreden klanten
Laat de golfers voortaan genieten van stabiel werkende, goed 
onderhouden batterijen.
8. Hogere inruilwaarde
Voertuigen met een Pro-Fill batterijvulsysteem hebben een hogere 
doorverkoopwaarde.
9. Eenvoudige installatie
Een Pro-Fill watervulsysteem is installeerbaar op enkele minuten. Verwijder alle 
doppen en vervang ze door de unieke Pro-Fill assemblages. Draai iedere klep een 
kwartslag en verbind de assemblages door de slang op de slangpilaren te schuiven. 
Sluit de ongebruikte slangpilaren af en installeer de snelkoppeling. Het is zo 
eenvoudig dat iedereen het kan. Het waterreservoir dient 2 à 3 meter boven de 
batterijdeksels geplaatst te worden.
10. Waarborg
Het Pro-Fill batterijvulsysteem heeft 5 jaar garantie.  Alle gebruikte materialen 
zijn zuurbestendig en temperatuurbestendig. Ieder ventiel is gecodeerd met 
een productiedatum zodat u erop kan rekenen dat ze 5 jaar meegaan. Laat de  
gebruikers voortaan genieten van stabiel werkende, goed onderhouden batterijen.

Beschikbare kits en opties
Afhankelijk van het aantal en type Trojan 
batterijen kiest u de juiste kit:
CW FLOWRITE KIT 2X6V
CW FLOWRITE KIT 4X6V
CW FLOWRITE KIT 6X6V
CW FLOWRITE KIT 4X12V
CW FLOWRITE KIT 6X8V
CW FLOWRITE KIT 8X6V

U heeft 1 reservoir nodig per voertuiglocatie.
CW RESERVOIR PACK 16L 
CW RESERVOIR PACK 30L

Wij bieden ook geschikt water aan voor het 
navullen van batterijen.
BT GEDEMINERALISEERD WATER 25L

Powakaddy Adaptor
De Powakaddy adaptor kan 
gemonteerd worden op de 
DO DC24-12. Ook verkrijgbaar 
voor DO DC30-12.

Kabel 5 Caddy
Aansluitkabel voor batterij met 
stekker en beschermkapje.
Deze kabel is geschikt voor 
zowel Fullriver batterijen als 
Sonnenschein. Golfbatterij draagtassen

Gesloten draagzakjes voor Fullriver 
batterij DO DC17-12, DO DC24-12 en 
DO DC30-12  waardoor  ze makkelijker 
verplaatst kunnen worden. Beschermt de 
batterij en houdt ze proper.

Golfbatterij draagriemen
Draagriemen voor Fullriver batterij DO DC17-12, 
DO DC24-12 en DO DC30-12 waardoor ze makkelijker 
verplaatst kunnen worden.
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DE VERSCHILLEN TUSSEN GEL & AGM.

Beide types:
■	 zijn voorzien van een klep en hebben verschillende voordelen 
 t.o.v. traditionele loodzuur batterijen met vloeibaar elektrolyt;
■	 zijn verzegeld met speciale drukventielen die nooit 
 geopend mogen worden;
■	 zijn volledig en levenslang onderhoudsvrij;
■	 maken gebruik van een recombinatie reactie 
 waardoor waterstof en zuurstof niet ontsnappen 
 in tegenstelling tot een traditionele loodzuur batterij 
 (in het bijzonder bij diepe ontlading).

Wat is een gel batterij?
Een gelbatterij is een loodzuur batterij die:
■	 gebruik maakt van thixotropisch gegelificeerd elektrolyt;
■	 niet kan lekken, en daarom bijna in iedere positie kan 
 gebruikt worden, uitgezonderd ondersteboven.

Wat is een AGM batterij?
Een AGM batterij is een loodzuur batterij die:
■	 al haar elektrolyt in een sponsachtige separator van glasvezels vasthoudt;
■	 niet kan lekken en kan gebruikt worden in iedere positie.

Rooster

De groep van klep-geregelde loodzuur (ook wel gasdichte) batterijen omvat zowel de batterijen met gegelificeerd zuur 
(gel) als ook de batterijen met glasmat technologie (AGM = absorbed glass microfiber). 

Positieve plaat

Positieve plaat

Positieve brug

Negatieve pool

Positieve pool

Dop met klep

Negatieve brug
Negatieve plaat

Negatieve plaat

Microporeuze separator

In onze laboratoria worden dag en nacht lange-termijn 
kwaliteitstesten uitgevoerd. Op deze grafiek ziet u hoe de Fullriver 
HGL70-12 haar capaciteit ontwikkelt tot een maximum en dan na 
een normale slijtage een levenduur haalt van meer dan 300 cycli. 
Deze test werd uitgevoerd volgens de specificaties van de norm 
IEC254-1. 

Wat zijn de verschillen tussen gelbatterijen en AGM 
batterijen?
Door de fysische eigenschappen van gegelificeerd elektrolyt, 
zal het elektrisch vermogen van een gelbatterij sneller 
afnemen wanneer de temperatuur onder de 0°C daalt. 
AGM batterijen presteren beter bij hoge stroombelasting, 
hoog-vermogen toepassingen en in uitzonderlijke koude 
omgevingen. Gelbatterijen zijn typisch beter voor herhaalde 
diepe ontladingen. Lood dat vrij aanwezig is tussen de platen 
kan een aanleiding geven tot kortsluitingen. Gelbatterijen 
met een plastic separator tussen de platen zullen daarom 
beter bestand zijn tegen stilstand en diepe ontladingen. 

Advies en Training
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Welke batterijen heb ik nodig ?
Niet iedere batterij is geschikt om gebruikt te worden voor 
golftoepassingen. Ideaal voor golfcaddy’s zijn onderhoudsvrije 
batterijen van Fullriver of Sonnenschein. U mag ze zelfs 
meenemen op het vliegtuig.
 
Door herhaaldelijke ontladingen en herladingen verslijten de 
platen van een batterij. Het aantal keer dat men een batterij 
kan herladen na een volledig gebruik noemt men het aantal 
cycli. Een batterij kan enkel de verwachte levensduur halen 
mits correct gebruik: de batterij mag niet te diep ontladen 
worden, en moet na gebruik meteen aan de lader.

Wat is capaciteit?
De capaciteit van een batterij geeft de hoeveelheid energie 
aan die ze kan stockeren. 

Om de levensduur van de batterij te garanderen dient de 
ontladingsgrens van 80% gerespecteerd te worden, dus als u 
merkt dat uw caddy langzamer rijdt, is het tijd om de lader 
aan te sluiten. 

Waarom is batterijcapaciteit belangrijk?
Indien een batterij niet voldoende capaciteit heeft, is het 
mogelijk dat ze een normaal dagelijks gebruik niet aankan. De 
capaciteit varieert volgens de ouderdom en de kwaliteit van 
de batterij.
Al onze specificaties zijn opgegeven volgens de norm IEC 
254-1.

Welke batterijlader neem ik ?
De batterijlader is net zo belangrijk als de batterij! 
Bespaar daarom nooit op uw lader, want hij bepaalt 
mee de levensduur van de batterijen. Onze laders 
hebben volgende eigenschappen:

■	 	 	zowel geschikt als batterijlader en als druppellader. Een 
druppellader voorkomt sulfatatie. Dit proces speelt zich af 
wanneer een batterij na enkele weken of maanden volledig 
ontladen is (door zelfontlading). Een perfect gezonde batterij 
is dan plotseling onherstelbaar beschadigd.

■			beschermd tegen polariteitsomkering

■			kortsluitbeveiligd

■				wereldwijd bruikbaar: 90-260 VAC (behalve MEC12/4A) 

De CTEK laders zijn ontwikkeld in Zweden en 
hebben de volgende extra eigenschappen:

■			voldoen aan de norm IP66. Dit houdt in dat de
 lader waterdicht, stevig,  en praktisch onverwoestbaar is.

■  vonkvrij

Voor de grotere Trojan batterijen adviseren wij 
de MGX lader van Mori. Deze laders zijn stevig, 
compact, en omschakelbaar van traditioneel naar 
onderhoudsvrij.

Positieve pool
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Omschrijving Prijzen

Powakaddy Adapter DC24-12

Powakaddy Adapter DC30-12B

Aansluitkabel Kabel 5 Caddy

Draagtas DC17-12

Draagtas DC24-12

Draagtas DC30-12

Draagriem DC17-12

Draagriem DC24-12

Draagriem DC30-12

Set pooladapters

CW FLOWRITE KIT 2X6V

CW FLOWRITE KIT 4X6V

CW FLOWRITE KIT 6X6V

CW FLOWRITE KIT 4X12V

CW FLOWRITE KIT 6X8V

CW FLOWRITE KIT 8X6V

CW RESERVOIR PACK 16L

CW RESERVOIR PACK 30L

BT GEDEMINERALISEERD WATER

Batterijen voor Golf Caddy’s

Type Prijzen

BL CTEK XS 800

BL CTEK XS 3600

BL MEC 12/2.7

BL MEC 12/2.7 PI

BL MEC 12/4

Batterijladers voor Golf Caddy’s

Toebehoren

Type Prijzen

DO DC17-12

DO DC24-12

DO DC30-12

DO GF12022YF

DO GF12025YG

Type Prijzen

DO DC224-6

DO DC180-8

DO DC130-12

DK T105Plus  EHPT

DK T875 LPT

DK T1275Plus ELPT

Batterijen voor Golf Cars

Type Prijzen

BL MGX 36/15

BL MGX 48/15

Batterijladers voor Golf Cars
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