
Baterias NexSys®

Soluções Avançadas da EnerSys®

  

®

A EnerSys® tem se especializado no desenvolvimento 
de tecnologia de baterias ao longo de mais de 40 anos.  
Com base nessa experiência e especialização, 
a EnerSys® pode fornecer soluções que abrangem todas 
as aplicações de veículos de manuseio de materiais.



www.enersys.com

TECNOLOGIA AVANÇADA DE ÍON DE LÍTIO TECNOLOGIA DE PRÓXIMA GERAÇÃO  
DE PLACA FINA DE CHUMBO PURO (TPPL) 

Apresentando…
UMA EXPERIÊNCIA SUPERIOR

DUAS TECNOLOGIAS AVANÇADAS

• Operações leves/médias/normais de nível de serviço*
• Praticamente livre de manutenção
• Carregamento de oportunidade
• Recarga em 2 horas**
• Não necessita trocar a bateria
• Sem necessidade de carga de equalização 

prolongada
• Desenho otimizado de bloco/elemento 

para manutenção facilitada
• 99% reciclável

• Operações de serviço pesado
• Praticamente livres de manutenção
• Carregamento de oportunidade
• Recarrega em 1 hora***
• Não necessita trocar a bateria
• Disponibilidade 24 horas por dia,  

7 dias por semana
• Desenho modular otimizado 

para manutenção facilitada
• Reciclabilidade responsável

Li-ion
TECHNOLOGY

As baterias NexSys® iON de baixa manutenção 
são construídas tendo-se em mente os mais altos 
padrões de segurança, projeto e fabricação, são ideais 
para aplicações pesadas e estão disponíveis em uma 
variedade de tamanhos e configurações escalonáveis. 
Elas também têm controles de gerenciamento 
de bateria totalmente integrados, que proporcionam 
maior segurança, confiabilidade e vida útil da bateria.

Baterias NexSys® iON – Tecnologia Avançada 
de Íons de Lítio

Otimizadas para carregamento rápido e de oportunidade, 
as soluções de bateria NexSys® PURE de baixa manutenção 
são ideais para aplicações de serviço leve a médio e 
estão disponíveis em várias capacidades e configurações. 
Elas também incluem ferramentas integradas e inteligentes 
de gerenciamento de dados, que proporcionam maior 
confiabilidade e maior vida útil da bateria.

Baterias NexSys® PURE – Tecnologia de Placa 
Fina de Chumbo Puro (TPPL) de Última Geração

Seja qual for o tamanho de sua frota ou instalação, as baterias  
NexSys® reduzirão os custos de tempo de inatividade e de propriedade 
da bateria e, por fim, tornarão sua operação mais produtiva e lucrativa. 

*** A recarga completa leva cerca de 1,5 hora e não é obrigatória. 
Sujeita à taxa de carregamento.

*Produtividade diária de até 160%
** A recarga completa demorará aproximadamente 4 horas e deve ser feita 

uma vez por semana. Sujeita à taxa de carregamento.
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