
Baterie NexSys®

Pokročilá řešení od EnerSys®

  

®

Společnost EnerSys® se specializuje na vývoj 
technologií v oblasti baterií již více než 40 let.  
Díky těmto zkušenostem a odborným znalostem 
může společnost EnerSys® dodávat řešení 
pokrývající veškeré použití manipulační techniky.



www.enersys.com

POKROČILÁ LITHIUM-IONTOVÁ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE NOVÉ GENERACE TPPL 
(THIN PLATE PURE LEAD) 

Li-ion
TECHNOLOGY

Představujeme…
JEDNA ŠPIČKOVÁ ZKUŠENOST
S DVĚMI ŠPIČKOVÝMI TECHNOLOGIEMI

• Lehký/střední/normální provoz*

• Prakticky bezúdržbový provoz

• Příležitostné nabíjení

• Dobití za 2 hodiny**

• Bez výměny baterií

• Nevyžaduje zdlouhavé vyrovnávací nabíjení

• Optimalizovaná konstrukce bateriového bloku/
článků pro snadnou údržbu

• 99% recyklovatelné

• Náročný provoz

• Prakticky bezúdržbový provoz

• Příležitostné nabíjení

• Dobití za 1 hodinu***

• Bez výměny baterií

• Nepřetržitá dostupnost

• Optimalizovaná modulární konstrukce  
pro snadnou údržbu

• Odpovědná recyklovatelnost

Bateriová řešení NexSys® PURE s nízkými nároky 
na údržbu jsou optimalizována pro rychlé a příležitostné 
nabíjení, jsou ideální pro lehký až středně náročný 
provoz a jsou k dispozici v řadě kapacit a konfigurací. 
Zahrnují také inteligentní, integrované nástroje 
pro správu dat, které podporují vyšší spolehlivost 
a delší životnost baterií.

Baterie NexSys® iON s nízkými nároky na údržbu jsou 
vyrobeny dle nejvyšších bezpečnostních, konstrukčních 
a výrobních standardů, jsou ideální pro náročný 
provoz a jsou k dispozici ve škálovatelné řadě velikostí 
a konfigurací. Jsou také vybaveny plně integrovanými 
ovládacími prvky pro správu baterií, které podporují 
vyšší bezpečnost, spolehlivost a životnost baterií.

Baterie NexSys® iON –  
pokročilá lithium-iontová technologie

Baterie NexSys® PURE – Nová generace 
technologie TPPL (Thin Plate PURE Lead)

Bez ohledu na velikost vašeho strojového parku či zařízení 
baterie NexSys® sníží prostoje a náklady na vlastnictví baterií  
a v konečném důsledku také zvýší produktivitu a ziskovost provozu. 

***  Úplné dobití trvá přibližně 1,5 hodiny a není nutné.  
V závislosti na intenzitě nabíjení.

* Denní dodávka až 160 %
** Úplné nabití trvá přibližně 4 hodiny, jednou týdně. V závislosti na intenzitě nabíjení.
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