
Nie trać pieniędzy 
używając złej ładowarki 

Wybierz ładowarkę Delta-Q 
i zwiększ dwukrotnie 
trwałość Twojej baterii

• Ładowarka działa do 8 razy dłużej
• Oszczędność energii elektrycznej i krótszy czas ładowania
• Pasuje do wielu zastosowań
• Łatwa do wbudowania
• Możliwość dostosowania profili ładowania 

Dlaczego warto wybrać 
ładowarkę Delta-Q?



Największą różnicą pomiędzy ładowarką 
Delta-Q a standardową ładowarką jest to, 
że Delta-Q wykorzystuje specyficzny profil 
ładowania baterii stworzony przez producenta. 

Co to oznacza? 
Przy zastosowaniu standardowej ładowarki 
po około 130 cyklach ładowania akumulator 
będzie miał 50% swojej pierwotnej pojemności. 
Kiedy używasz ładowarki Delta-Q, możesz użyć 
oryginalnego profilu ładowania baterii. Dzięki 
temu bateria będzie miała pojemność 50% 
dopiero po 300 cyklach.  

Wniosek: z Delta-Q dwukrotnie zwiększysz 
wydajność baterii.

Uzyskaj więcej energii z baterii dzięki 
możliwość dostosowania profili ładowania

Odkryj pełną gamę produktów z serii IC.
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IC650 IC900 IC1200

650 W
24 V / 27 A   Nr kat.141TA7908
36 V / 18 A   Nr kat.141TA7909
48 V / 13 A   Nr kat.141TA7910

900 W
24 V / 37 A   Nr kat.163TA7953
36 V / 25 A   Nr kat.163TA7954
48 V / 20 A   Nr kat. 163TA7955

1200 W
24 V / 50 A   Nr kat.163TA7958
36 V / 33 A   Nr kat.163TA7959
48 V / 25 A   Nr kat.163TA7960

• Zakres napięcia wejściowego AC: 85 - 270 VAC 
• Częstotliwość wejściowa AC: 50 / 60 Hz
• Waga: < 3 kg

• Złącze wejściowe AC: IEC320/C14 z kablem specyficznym dla danego kraju
• Wyjście DC: Złącza gwintowane M6 do zacisków pierścieniowych
• Stopień ochrony przed uderzeniami: IP66 (NEMA4)

Informacje dodatkowe:

Pojemność baterii: standardowa ładowarka do 
baterii a ładowarka Delta-Q

Do jakich maszyn mogę używać ładowarki Delta-Q?
 Ruchome podesty robocze

 Sprzęt obsługi lotnisk

 Sprzęt magazynowy

 Pojazdy do przewozu ludzi i towarów

 Zamiatarki i szorowarki

 Ciągniki terminalowe
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