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Traktiebatterijen Nederland B.V. is een dynamisch en onafhankelijk batterijleverancier 
van accu’s. (traktie)batterijen en batterijopladers voor intern transportmateriaal zoals 
de heftruck.
Wij leveren A-klasse energiepakketten. Zo zijn we importeur van het batterijmerk 
FIAMM Motive Power, wat een onderdeel is van de wereldmarktleider Enersys. 
Deze producten zijn bestemd voor alle soorten gelijkstroom aandrijvingen.

Traktiebatterijen Nederland B.V. bestaat uit accuspecialisten, die zijn uitgekozen 
op basis van hun jarenlange ervaring en expertise op het gebied van accu’s, 
batterijen en opladers.

FIAMM Motive Power batterijen zijn 
áltijd krachtig in kwaliteit!

Altijd krachtig in kwaliteit.

Daag ons uit om uw elektrische voertuig 
te voorzien van de béste kwaliteit 

batterij die er is.
Traktiebatterijen Nederland B.V.
De Beverspijken 37
5221 EE   ’s-Hertogenbosch

073 - 633 07 50
info@traktiebatterijennederland.nl
www.traktiebatterijennederland.nl

Wereldmarktleider Enersys

Deskundig advies

BMWT-keuringen

Service (-contracten)

Reparaties

Verkoop van producten

Verhuur van producten

Snelle levertijden

Grote voorraad
Storingsdienst 24/7

Batterij-inspectie

Onderhoud (-contracten)
N e d e r l a n d
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Welke FIAMM Motive Power batterij past bij uw heftruck of andere elektrische toepassing?

?
maatwerk

Efficiëntie en betrouwbaarheid

Minder bijvullen-meer voordelen

Onderhoudsvrij

15% meer capaciteit

Laden wanneer u wilt

Meer informatie over de verschillende FIAMM Motive Power batterijen, kijk op www.traktiebatterijennederland.nl

  Energy Plus Waterless Energy Dry Ironclad Nexsys Uw ideale batterij

 

 Kenmerken Kenmerken Kenmerken Kenmerken Kenmerken Uw ideale batterij
 Energy Plus Waterless Energy Dry Ironclad Nexsys op maat

 Onderhoud vereist Minder kosten onderhoud Volledig onderhoudsvrij Minder onderhoud  Volledig onderhoudsvrij Gewenst onderhoud             en bedrijfskosten 
 
 Door optimale technologie Langer inzetbaar Geen gasvorming Maximale rijtijd en dus TPPL technologie Gewenste inzetbaarheid 
 een hogere capaciteit    meer capaciteit (Thin Plate Pure Lead technologie)  
     geeft optimale capaciteit
       
 Superieure pool-poolbruggen Minder stilstand veroorzaakt Geen bijvultijd Langere levensduur Uitzonderlijk korte laadtijd Gewenste laadtijd
  door het onderhoud
   Uitvoerbaar in alle Altijd een elektrolyt-sensor Uitvoerbaar in alle Innovatieve technologie Geen gasvorming
 DIN en BS celtypes aanwezig DIN en BS celtypes  
   Hoogwaardige verbinders Grotere waterkamer    Superieure en stabiele prestaties 

 Geschikt voor Geschikt voor Geschikt voor Geschikt voor Geschikt voor Geschikt voor u!
  Lichte inzet Lichte inzet Lichte inzet Lichte inzet Lichte inzet Optimale inzet

 Normale inzet Normale inzet Normale inzet Normale inzet Normale inzet

 Zware inzet Zware inzet Zware inzet Zware inzet Zware inzet
 
    Intensieve inzet Intensieve inzet 


