
Stop met geld te verliezen 
door de verkeerde lader te gebruiken

Kies voor een Delta-Q-lader 
en verdubbel de levensduur 
van je batterij

• De lader gaat tot 8 keer langer mee
• Besparing op elektriciteit en kortere laadtijden
• Past op meerdere toepassingen
• Eenvoudig te integreren
• Aanpasbare laadprofielen 

Dus waarom kiezen 
voor een Delta-Q-lader?



Het grote verschil tussen de Delta-Q-
lader en een standaard batterijlader 
is dat Delta-Q het specifieke 
batterijlaadprofiel gebruikt dat door de 
fabrikant werd gecreëerd. 

Wat betekent dit?
Met een standaard batterijlader houdt 
jouw batterij na ongeveer 130 cycli maar 
50% van zijn originele capaciteit over. 
Wanneer je een Delta-Q-batterijlader 
gebruikt, kun je het originele 
batterijlaadprofiel gebruiken. Dit zorgt 
ervoor dat je batterij pas na 300 cycli 
maar 50% van zijn capaciteit overhoudt.  

Conclusie: met Delta-Q haal je twee keer 
zoveel uit je batterij.

Haal meer uit jouw batterij dankzij 
de aanpasbare laadprofielen

Ontdek het volledige gamma van de IC-reeks
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IC650 IC900 IC1200

650 W
24 V / 27 A   REF 141TA7908
36 V / 18 A   REF 141TA7909
48 V / 13 A   REF 141TA7910

900 W
24 V / 37 A   REF 163TA7953
36 V / 25 A   REF 163TA7954
48 V / 20 A   REF 163TA7955

1200 W
24 V / 50 A   REF 163TA7958
36 V / 33 A   REF 163TA7959
48 V / 25 A   REF 163TA7960

• AC-ingangsspanningsbereik: 85 - 270 VAC
• AC-ingangsfrequentie: 50 / 60 Hz
• Gewicht: < 3 kg

• AC-ingangsconnector: IEC320/C14 met landenspecifieke kabel
• DC-uitvoerconnector: bevestigingen met M6-schroefdraad voor ringklemmen
• Beschermingsgraad: IP66 (NEMA4)

Bijkomende informatie:

Batterijcapaciteit:  
standaard batterijlader vs. Delta-Q-lader

Op welke machines kan ik de Delta-Q-lader gebruiken?
 Hoogwerkers

 Ground support equipment

 Material handling equipment

 Personen- & goederenvervoer

 Veeg- & schrobzuigmachines

 Terminaltrekkers

http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7953
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA7908
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7958
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7954
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA7909
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7959
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=141TA7910
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7955
http://mytotalsource.tvh.com/Ecommerce/index.html?tvhref=163TA7960

