
ŠPIČKOVÁ 
BATERIOVÁ ŘEŠENÍ

příležitost ve 
vlastních rukou
ŘADA NEXSYS®



BATERIE PRO MĚNÍCÍ SE TRH 

Uživatelé elektrických manipulačních vozíků stále častěji využívají 
možnost dlouhodobých nájemních a leasingových smluv, namísto 
přímého nákupu. To znamená, že baterie pro trakční aplikace musí 
vydržet po celou dobu pronájmu. Cílem provozovatelů manipulačních 
vozíků je současně eliminovat nutnost údržby a zvýšit provozní flexibilitu, 
což vyžaduje spolehlivou dodávku energie při vícesměnném provozu.
 

Dobrou zprávou je, že s bateriemi NexSys®,  
navrženými společností EnerSys®,  
je to nyní možné. 

BATERIE NEXSYS® MAJÍ ODPOVĚDI

Baterie NexSys® od společnosti EnerSys® nabízejí ne jedno, ale dvě 
řešení, která splňují požadavky trhu. Jsou zkonstruovány s použitím 
technologie Thin Plate Pure Lead (TPPL), která poskytuje bezkonkurenční 
výkon v široké škále aplikací. Díky technologii TPPL lze snadno využívat 
mezidobíjení pro zvýšení provozní flexibility, nemusí se dolévat voda 
a minimalizuje se potřeba výměny baterií. 

Společnost EnerSys® se specializuje na technologii TPPL již více 
než 40 let. Z těchto zkušeností a odborných znalostí vzešla dvě řešení, 
která pokrývají veškeré použití manipulační techniky:

ŠPIČKOVÁ 
BATERIOVÁ ŘEŠENÍ

Vysoce výkonná alternativa 
k tradičním olověným bateriím  
s tekutým, nebo gelovým elektrolytem, 
optimalizovaná pro nízké 
a střední zatížení.

Efektivní alternativa k Li-ion bateriím, 
založená na technologii TPPL, vylepšená 
přidáním uhlíku do složení aktivní hmoty 
a optimalizovaná pro aplikace se středním 
až vysokým zatížením.

BATERIE NEXSYS® CORE BATERIE NEXSYS® PURE



PŘÍNOSY PRO PROVOZOVATELE V OBLASTI  
MANIPULACE S MATERIÁLEM

Díky technologii baterií NexSys® se provozovatelé  
mohou vyhnout:

•  úplnému cyklu nabíjení během směny nebo po jejím skončení – 
na rozdíl od standardních olověných baterií lze baterie NexSys® 
mezidobíjet, například během přestávek, aniž by bylo 
nutné dosáhnout úplného nabití

•  potřebě manipulačních prostředků, náhradních baterií  
a patřičných skladovacích prostor

•  nutnosti zajistit nabíjecí místnost s ventilačním zařízením

• doplňování baterií demineralizovanou vodou
 
• vysokým nákladům na energii při přebíjení baterií 

PŘÍNOSY PRO VÁS 

S technologií baterií NexSys®  
můžete očekávat:

• prakticky bezúdržbový provoz baterií

•  maximální flexibilitu s ultrarychlým nabíjením  
a možností mezidobíjení

•  vysokou denní dodávku energie – až 160 % C
5
 za 24 hodin

•  vyšší odolnost vůči korozi díky velmi jemné struktuře materiálu

•  vysokou míru recyklovatelnosti 

•  minimální vývin plynů – ideální pro použití v obchodech,  
na veřejných místech a v citlivých výrobních prostorech

• bezpečnou a osvědčenou technologii

• rychlou návratnost investic

•  delší životnost a nižší celkové náklady na vlastnictví –  
provozovatelé v oblasti manipulace s materiály mohou 
namísto nákupu zvolit možnost dlouhodobého pronájmu

Minimální údržba / 
žádné výměny baterií

Maximální flexibilita

Velmi rychlé nabíjení

Možnost mezidobíjení, 
které konkuruje 
technologiím Li-ion

Delší provozní životnost

Nižší celkové náklady 
na vlastnictví

Podpora

PŘÍNOSY PRO VAŠE PODNIKÁNÍ



PROČ SI ZVOLIT BATERIE NEXSYS®?

Výhody baterií NexSys® CORE: Výhody baterií NexSys® PURE:

Více energie
-  O 10 % více energie a výkonu než u standardních baterií 

s tekutým elektrolytem a o 15 % více než u standardních 
gelových baterií. Baterie NexSys® CORE má mimořádně 
vysokou hustotu energie, a to díky tloušťce desek 0,8 mm, která 
umožňuje zvýšení počtu desek (třikrát více desek než u gelových 
baterií a baterií s tekutým elektrolytem stejného objemu).

Částečné nabíjení
-  Umožňuje používat manipulační vozík ve stavu částečného 

nabití s velmi vysokou hustotou energie a výkonu, spolu 
se sníženou citlivostí na vysoké vybíjecí proudy.

Životnost
-  Dlouhá životnost – až 1 500 cyklů při 60 % hloubce vybití. 

Při nižších úrovních hloubky vybití se životnost exponenciálně 
prodlužuje. A naopak, přípustná je maximálně 80 % 
hloubka vybití.

Nabíjení
-  Vozidla mohou dokončit celou směnu, nebo i více, a to bez 

nutnosti odstavení z provozu pro účely výměny nebo dobití 
baterie. Baterie NexSys® CORE lze nabíjet nebo mezidobíjet 
s použitím nabíječe NexSys nebo NexSys+ středním výkonem 
(0,2C

5
). Úplné nabití trvá přibližně 6 hodin. Baterie NexSys 

umožňují uložit o 15 % více energie než standardní gelové 
baterie, takže dosahují delší denní výdrže a celkové životnosti 
(menší hloubka vybití).

K dispozici v provedení DIN, BS a COMpact.

Core a více
-  Všechny výhody baterií NexSys® CORE a navíc 

velmi rychlé nabíjení a výjimečný výkon při cyklech 
s částečným nabíjením.

Vylepšení použitím uhlíku
-  Nejnovější provedení technologie Thin Plate Pure Lead je 

vylepšeno použitím uhlíku v aktivní hmotě záporné složky 
baterie. Tím se snižuje sulfatace záporné desky a zvyšuje 
plocha povrchu a pórovitost. Dále se snižuje vnitřní odpor 
a zlepšuje příjem náboje.

Částečné nabíjení
-  Ideální pro vícesměnný provoz s častým mezidobíjením 

pro zajištění zvládnutí každodenních úkolů, které 
mohou překračovat jmenovitou kapacitu baterie.

Životnost
-  Až o 50 % delší životnost než u baterií NexSys® CORE 

díky používání v rozsahu do 50 % hloubky vybití.

Velmi rychlé nabíjení
-  Možnost velmi rychlého nabíjení při poměru  

od 0,25 do 0,4 C5 s použitím nabíječe NexSys®+.

K dispozici v provedení DIN, BS a COMpact.



Nižší nároky na údržbu než u baterií s tekutým elektrolytem 
- žádné dolévání vody

Nedochází k rozlití elektrolytu 
- elektrolyt je absorbován v materiálu separátoru AGM

Kratší doba nabíjení než u gelových VRLA baterií a olověných baterií 
s tekutým elektrolytem 
- vyšší produktivita a nižší náklady

Delší životnost než u gelových VRLA baterií  

Baterie NexSys® ATEX jsou k dispozici téměř ve všech velikostech DIN

BATERIE NEXSYS® CORE V PROVEDENÍ ATEX

Baterie NexSys® CORE jsou k dispozici v provedení ATEX. 

Označení „ATEX“ se používá v souvislosti s prostředími s nebezpečím 
výbuchu z důvodu možné přítomnosti prachu, par nebo plynů, které se 
mohou vznítit nebo vybuchnout. 

Baterie jsou určeny speciálně pro použití v manipulačních vozících 
pracujících v nebezpečných prostředích. Baterie ATEX splňují příslušná 
ustanovení směrnice 94/9/ES ze dne 23. března 1994. Byla prokázána 
shoda s normami SIRA ATEX a SIRA IECEx.

Hlavními výhodami baterií NexSys® ATEX v porovnání se stávajícími 
řešeními ATEX (baterie s tekutým elektrolytem nebo gelové baterie) jsou:



BATERIE NEXSYS® COMPACT – SNAZŠÍ NABÍJENÍ PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU 

Za účelem uspokojení rostoucí poptávky flexibilnějších a integrovaných řešení navrhla 
a vyvinula společnost EnerSys® řadu 24V baterií pro manipulační techniku třídy III,  
které v sobě kombinují flexibilitu nabíjení a nejlepší technologie ve své třídě.

Baterie NexSys® CORE a NexSys® PURE se nabízí ve variantách 
COMpact s palubními nabíječi NexSys® a systémy monitorování baterií 
BMS. Toto řešení umožňuje provozovatelům nabíjet baterie doslova 
kdykoli s použitím nejbližší elektrické zásuvky a eliminuje tak jejich 
neproduktivní a nákladnou přepravu do vzdálených nabíjecích stanic. 

Řešení COMpact eliminuje potřebu dodatečných investic do nabíjecích 
místností, nakládacích ramp či parkovišť.

Jak to funguje?

Palubní nabíječ je fyzicky namontován na nosiči baterie, což 
urychluje a usnadňuje nabíjení. Pokročilé nabíjecí profily zaručují 
bezpečné, rychlé a účinné nabíjení, které zkracuje prostoje 
manipulační techniky. Baterie jsou vybaveny externím snímačem, 
který měří průměrný proud při vybíjení a nabíjení a komunikuje 
s integrovaným zařízením na monitorování baterií Wi-iQ®. 

Zařízení výstrahy při nízkém napětí LVA integrované do nabíječe 
a možnost komunikace Bluetooth BLE s mobilní aplikací ENS 
umožňují přesné sledování strojového parku.

Baterie 
NexSys® 
COMpact

NexSys® 
CORE nebo 

PURE

Systém 
monitorování 
baterií BMS

Nabíječ 
COMpact

Sestava baterie a nabíječe NexSys® COMpact zajišťuje optimalizované řízení napájení elektrických manipulačních vozíků prostřednictvím 
poskytování maximální ÚČINNOSTI (až 94 %), FLEXIBILITY a ÚSPORY NÁKLADŮ.



Znalost a pochopení využití baterie a vozíku může napomoci 
při optimalizaci účinnosti a výkonu.  
Za účelem získání detailního přehledu a poskytování hlášení jsou 
baterie NexSys® CORE a NexSys® PURE vybaveny novou generací 
zařízení na monitorování baterií Wi-iQ®, která komunikují 
s mobilní aplikací ENS Connect. 

S využitím programu XinxTM lze nastavit volitelný systém 
cloudové správy provozu baterií, umožňující načítat informace  
ze všech zařízení na monitorování baterií Wi-iQ® a přenášet  
je na cloudový server.

Doplňkový přístrojový displej baterie  
Truck-iQTM poskytuje řidičům manipulačních 
vozíků přehled o stavu baterie v reálném čase. 
Řidiči tak mohou snadno sledovat a pochopit stav 
baterie a související parametry – ze svého sedadla 
a v reálném čase. 
Mohou pak okamžitě reagovat a optimalizovat výkon 
a předcházet provozním prostojům.

Využitím kompletního monitorovacího systému spolu se 
servisní smlouvou EnerSys® lze dosáhnout efektivnějšího 
provozu elektrického vozíku a eliminace neplánovaných prostojů.

ROZŠÍŘENÁ KOMUNIKACE PRO OPTIMÁLNÍ VÝKON

VYNIKAJÍCÍ VÝKON,  
VYŠŠÍ EFEKTIVITA,  
NEJLEPŠÍ VOLBA

Baterie řady NexSys® nabízí na trhu požadovaný výkon a efektivitu, 
a jsou tak nejlepší volbou pro všechny uživatele používající 
manipulační techniku. 

Chcete-li získat podrobnější informace o bateriích řady NexSys® 
nebo kontaktovat společnost EnerSys®, navštivte webové stránky 
www.discovernexsys.com.
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Zařízení na monitorování baterií Wi-iQ® 
sbírají údaje o používání a nabíjení 
ze snímače baterie ve vozidle.

Data jsou automaticky sbírána a analyzována  
cloudovým systémem správy provozu baterií XinxTM.

Podrobné informace o činnosti jsou 
k dispozici v přehledných zprávách 
přístupných z počítače, tabletu 
nebo chytrého telefonu.Data lze v jednotlivých vozidlech bezdrátově odesílat do přístrojového 

displeje baterie Truck iQTM, což umožňuje řidičům v reálném čase 
sledovat stav baterie a reagovat na problémy.

Krok 2

Krok 1

Krok 4

Krok 3



AŤ SE VAŠE PROVOZY NACHÁZÍ KDEKOLI, 
SPOLEČNOST ENERSYS® VÁM DOKÁŽE 
ZAJISTIT TRAKČNÍ ENERGII.

O SPOLEČNOSTI ENERSYS

EnerSys®, globální lídr v oblasti řešení pro skladování energie 
pro průmyslové aplikace, vyrábí a distribuuje komplexní 
energetické systémy, trakční a speciální baterie, nabíječe 
baterií, elektrická zařízení, příslušenství baterií a řešení 
zastřešení venkovních zařízení pro zákazníky z celého světa.

Energetické systémy v sobě zahrnují přeměnu, distribuci 
a skladování energie a používají se převážně 
v telekomunikacích, v oblasti širokopásmového vysílání, 
v záložních zdrojích a mnoha dalších aplikacích.
Trakční baterie a nabíječe se používají v elektrických 
manipulačních vozících a dalších komerčních 
elektrických vozidlech.

Speciální baterie se využívají zejména v leteckém 
a obranném průmyslu, jsou vhodné pro speciální nákladní 
vozidla, prémiová vozidla, lékařské či bezpečnostní systémy.

Prostřednictvím svých prodejních a výrobních míst po celém 
světě poskytuje společnost EnerSys svým zákazníkům rovněž 
poprodejní a zákaznickou podporu ve více než 100 zemích.

Díky nedávné akvizici společnosti NorthStar si společnost 
EnerSys upevnila pozici lídra na trhu prémiových 
Thin Plate Pure Lead baterií, které se prodávají napříč 
všemi třemi oblastmi jejího podnikání.

www.enersys.com

EnerSys EMEA 
EH Europe GmbH
Baarerstrasse 18
6300 Zug
Švýcarsko

EnerSys, s.r.o.
Nádražní 555
267 24 Hostomice
Česká republika
Tel.: +420 311 715 111

Podrobné informace o nejbližším zastoupení společnosti EnerSys naleznete na webové adrese: www.enersys.com
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