Innovatieve accu’s
voor de revalidatiebranche
Revalidatie- en mobiliteitstoepassingen spelen een

ONZE PRODUCTLIJNEN

steeds grotere rol in onze samenleving. Toepassingen
zoals bijvoorbeeld elektrische rolstoelen en scoot-

• Nieuwe AGM technologie: Lead Carbon

mobielen stellen ons in staat een gezonder en
mobieler leven te leiden. Door het intensieve gebruik

• Betrouwbare AGM en gel accu’s

en veelvuldige laden van de accu’s worden hoge eisen
aan het product gesteld. Om mensen moeiteloos

• Lithium accu’s met superieure prestaties

gebruik te kunnen laten maken van elektrische

• Kwaliteitsladers voor al onze producten

rolstoelen en scootmobielen zijn eersteklas accu’s

• En overige accessoires

maken dat onze producten van hoog niveau zijn.
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Acculaders

Cyclische AGM accuserie

CPC

Naast het leveren van alle soorten

Tot 600 laadcycli bij 50% ontlading
Ontworpen voor cyclisch gebruik
Grote actieradius
Compact en eenvoudig te installeren

accu’s bieden wij ook alle gerelateerde
accu accessoires. Voor iedere accu
is een acculader leverbaar, altijd
gebruiksvriendelijk en eenvoudig
te bedienen. Onze acculaders zijn

Extreem cyclische AGM

CPX
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medisch gecertificeerd en goedgekeurd
voor revalidatie en medische zorg

800 tot 1000 laadcycli bij 50% ontlading
Speciaal ontworpen voor extreem cyclisch gebruik
Robuust en duurzaam
Maximale betrouwbaarheid onder de meest uitdagende omstandigheden
Bijzonder geschikt voor mobiele applicaties

toepassingen.

Duurzame accu’s
Intercel levert accuseries en maatwerk
accu’s voor zeer uiteenlopende

Cyclische Gel accuserie

CPG
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toepassingen. Duurzame accu’s die lang
meegaan zijn ons uitgangspunt, waarbij

Tot 1000 laadcycli bij 50% ontlading
Gel technologie voor uitdagende omstandigheden
Beter bestand tegen diepontlading dan AGM accu’s
Geheel onderhoud- en lekvrij.
Bestand tegen hoge temperaturen, trillingen en schokken

een groot deel van onze accu’s voor 99%
gerecycled kunnen worden.

Intercel
MORE THAN BATTERIES

Lead Carbon: innovatieve AGM technologie

CPXC
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batterijoplossingen op ieder denkbaar

Tot 3.500 laadcycli bij 50% ontlading
Tot 5x meer cycli dan de traditionele AGM accu
Hoge bestendigheid tegen korte en diepe ontladingen
Langere levensduur dan traditionele AGM accu
Minder kans op sulfatering
Zeer geschikt voor tussenladingen
Relatief lage prijs
2 jaar garantie!

gebied. De revalidatiebranche en
medische toepassingen zijn sinds
decennia een belangrijke specialisatie.
In de ruim 30 jaar van haar bestaan heeft
Intercel een niet meer weg te denken
positie op de markt ingenomen. Vanuit
Haarlem werken ruim 60 experts elke
dag met veel plezier aan het up-to-date

CLN

CLN
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Intercel levert accu- en

houden van hun kennis. Het directe

Bereikbare cylische Lithium accuserie

contact met onze klanten is daarbij
leidend. Met maar één doel: precies de

Tot 1800 laadcycli bij 50% ontlading
CLN accu’s halen tot wel 3 keer meer cycli dan vergelijkbaar AGM modellen
Hoge bestendigheid tegen korte en diepe ontladingen
Zeer compact en zeer licht, een derde van het gewicht van een loodaccu
Hoge temperatuurbestendigheid
Krachtige prestaties zonder noemenswaardig capaciteitsverlies
Dubbele actieradius ten opzichte van een loodaccu

accu’s leveren die kwaliteit van leven en
mobiliteit verbeteren.

Technologie

Aantal cycli

Capaciteit

Actieradius

Hoge
ontlaadstroom

Oplaad
snelheid

Diepontlading

Zelfontlading*

Temperatuur
bestendigheid

Aanschaf
prijs **

Kosten over
levensduur ***
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CPG

Gel

1000

CPXC

Lead
Carbon

3500
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CLN

Lithium

1800
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Een hogere score betekent
een lagere zelfontlading
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Een hogere score betekent
een lagere aanschafprijs
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Een hogere score betekent
lagere kosten over de levensduur
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