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PRIJSLIJST KLANTEN    VOOR ONDERHOUDSVRIJE BATTERIJEN 
 
Om onze klanten zo zorgeloos mogelijk te laten genieten van elektrische energie kozen we voor u 
batterijen van de hoogste kwaliteit.  We zijn representatief met merken zoals onder andere PowerSafe, 
Genesis, Odyssey, allemaal reeksen uit de grote Enersys groep.  Enersys is trouwens de oudste en 
grootste batterij fabrikant ter wereld.  De zorgvuldig gekozen modellen zullen dan ook meestal 
standaard passen in uw kamper, boot of toepassing. En, zoals bij alle batterijen, hou ze geladen, 
daarvoor hebben we voor u ook passende zonnepanelen, zie andere prijslijst.   
 
Om tijd en kosten voor onderhoud zo laag mogelijk te houden staan we garant met de AGM types.  
Hier zit het elektrolyt tussen de positieve en negatieve platen in een glasvezelmat, vandaar de naam 
Absorbed-Glass-Mat.  Deze types batterijen zijn volledig gesloten, en mogen in eender welke positie 
gebruikt worden.  De TPPL-plaat-technologie (Thin-Plate-Pure-Lead) is zeer schokbestendig, geeft 
extreme extra energie karakteristieken, en een langere lifetime-cyclus tegenover andere 
batterijmerken, en dat bij normale ontlaaddiepte, de DOD (Depth-Of-Discharge). 
 

                                       
 

 
 

CORRECT LADEN VAN BATTERIJEN : 
Alle batterijen kunnen geladen worden door zonnepanelen, door batterijladers, druppelladers of 
alternatoren in de auto.  Deze laad-apparatuur kunnen wij u ook graag leveren en desgewenst voor u 
installeren.  Zie daarvoor onze afzonderlijke prijslijst [zonnepanelen]. 
 

 
STANDAARD-MAAT MODELLEN :  
De standaard modellen zullen mogelijks passen qua maat op de voorziene plaats in uw kamper of 
voertuig.  Zo kan je snel uw versleten of defecte batterij vervangen door een hoogwaardig exemplaar.  
Wij installeren die desgewenst ook graag voor u.  Deze batterijen zijn ideaal voor toepassing in 
lichtboeien, stallingen, winkelwagens, caravans, motorhomes, meetstations, signalisatiebakens, 
telecom, backup-systemen, ...   
Odyssey : Een feit, tweemaal krachtiger, en drie maal langere levensduur bij normaal gebruik ! 
 

                     
 
 
 
DHZ of laten monteren : uw keuze … 

DHZ Doe-het-zelvers genieten meeneem-korting op onderstaande batterijen -5 % 

INST-ACCU Plaatsing per accu, werktijd minder dan 1/2u   € 25.- 

KL-MAT Extra tijd en klein materiaal wordt aangerekend aan uurloontarief Mat-prijs 

REGIE Op installatie is geen korting, extra werk in regie, en steeds op afspraak !   Regie  
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PRIJS :       ODYSSEY-ODP & GENESIS - BATTERIJEN : 
 

MERK & type Ah L-mm B-mm H-mm kg € 

Very high quality :       

Odyssey – 34R-PC1500 61 275 172 199 22,4 281 

Odyssey – PC1350 94 315 175 190 27,4 349 

Odyssey – 31M-PC2150 100 330 173 239 35,3 542 

Odyssey – 629-DIN-B1300 170 518 223 218 53,3 646 

High quality :       

Genesis - NP75-12 75 260 168 227 26,5 223,5 

Genesis - NP90-12 90 305 168 229 30,5 264 

Genesis - NP100-12 100 330 172 221 34,1 266 

Genesis - NP120-12 120 407 173 235 41,3 283,5 

   
MATEN : 
Heel dikwijls zal u bij het vervangen van een defecte batterij rekening moeten houden met de maat die 
de constructeur van je kamper, boot, tiny-house, chalet, meetstation, kortom eender welke applicatie, 
heeft voorzien.  De standaard breedte van veel batterijen is ± 175mm, en de hoogte tussen de ± 200-
230mm.  De hoogte is ook belangrijk zodat de elektrische aansluitingen nog gemakkelijk en veilig 
kunnen gebeuren, en zonder kortsluiting.  Vertrouw daarom op ons vakwerk. 
 

PRIJS :      LADERS ODYSSEY BATTERY CHARGER  
 
De Odyssey battery charger is niet ‘zomaar’ een lader, maar heeft een professionele passende laad-
karakteristiek, super belangrijk. Enersys ontwikkelde drie modellen die via laadprogramma de batterij 
kan opladen, en geladen houden. Ze mogen ook continu aan de batterij gekoppeld zijn.  Met kroko-
klemmen. 

 

                      
 

Type-bestelnr U-I L-mm B-mm H-mm kg € 

P0053020 (geen display) 12V-7A 155 80 43 1,1 162 

P0056020 (display) 12V-17A 198 98 47 1,7 280 

P0056021 (display) 12V-30A 198 98 47 1,7 365 
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BATTERIJEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN : 
Je weet maar nooit, voor sommige toepassingen zijn er KLEINERE BATTERIJ BLOKKEN nodig.  
Tegenwoordig veel terug te vinden in noodverlichting, alarm-systemen, speelgoed, UPS-voedingen, en 
zo meer.  Ook al deze batterijen kunnen geladen worden met netladers en zonnepanelen. Bvb voor 
trekkers, hebben we compacte volledig gesloten batterijen.  Deze kunnen in alle houdingen vervoerd 
worden, zelfs ondersteboven. 

 
PRIJS :     12V-GENESIS - kleine modellen : 

 
Type-bestelnr Ah Lengte-mm Breedte-mm Hoogte-mm Gewicht-kg € 

NP1.2-12 1,2 97 48 55 0,57 11 
NP2.3-12 2,3 178 35 64 0,94 14,5 
NP4-12 4 90 70 107 1,6 15 
NP5-12 5 90 70 107 1,8 16 
NP7-12 7 151 65 98 2,6 21,5 
NP12-12 12 151 98 98 4 36,5 
NP18-12 17 181 77 167 6,1 49 
NP24-12 25 166 175 125 8,8 74,5 
NP38-12 40 197 165 175 15 112 
NP65-12 65 350 166 175 22 188,5 
 
* Eventuele MONTAGE van deze accu-blokken kan in regie aan uurloontarief. 
* Deze batterijen zijn volledig gesloten, meenemen op trektochten en reizen is zeer goed mogelijk. 
 
 
 

           
 
 
 
 
Nog meer info nodig ?  Vraag het ons, we helpen u verder met raad en daad, over : 

- Batterijen voor mobiele (automotive) toepassingen 
- Laders voor batterijen 
- Vervangen van uw defecte batterijen 
- Zonnepanelen voor kampers en boten 
- Onderdelen en pakketten voor dhz-ers 
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HOGE KWALITEIT VAN DE ENERSYS BATTERIJEN 
 
De voorgestelde batterijen zijn maar een fractie van wat Enersys kan aanbieden.  De diverse merken 
onder de Enersys vleugels, zoals Hawker, Oldham, Exide, Genesis, Odyssey, PowerSafe,…  worden ook 
voor hoogtechnologische toepassingen gebruikt.   
 
Maar een selectie ervan is zeker een aanrader voor uw kamper, caravan, buitenhuisje, berghutten, 
meetstations, data-center-ups-systemen, telecom-masten, defensie, irrigatiesystemen, boten, kortom 
eender welk off-grid systeem. 
 
 

     
 

TOEPASSINGEN ZIJN HEEL DIVERS 
 

                  
 

      
 
 

ANDERE MODELLEN BATTERIJEN 
 
Heeft u als klant specifieke batterijen, en andere batterij-maten nodig, of een samenstelling van 
diverse accu-BLOKKEN tot een gehele BATTERIJ met andere capaciteit en mogelijks 12V, 24V, 48V 96V 
of meer, dat kan, en vraag het ons, dan ontwerpen we het gewenste concept. 
Ook kleinere modellen, of bepaalde types in grote aantallen, voor onder andere noodverlichtingen, 
kleine applicaties, dan maken we graag een speciale prijs.  Vraag het ! 


