
Não perca dinheiro 
usando o carregador errado 

Opte por um carregador 
Delta-Q e duplique a vida 
útil da sua bateria

• O carregador dura até 8 vezes mais
• Economia de eletricidade e tempos de carga mais curtos
• Adapta-se a múltiplas aplicações
• Fácil de integrar
• Perfis de carga personalizados 

Então, porque optar por um 
carregador Delta-Q? 



A grande diferença entre o carregador 
Delta-Q e um carregador de bateria padrão 
é que o Delta-Q usa o perfil específico de 
carga da bateria criado pelo fabricante. 

O que significa isto? 
Com um carregador de bateria padrão, a sua 
bateria ainda terá 50% de sua capacidade 
original após cerca de 130 ciclos. Quando 
você usa um carregador de bateria Delta-Q, 
é possível usar o perfil de carregamento 
da bateria original. Isto faz com que a sua 
bateria fique apenas com capacidade de 50% 
após 300 ciclos.  

Conclusão: Com um Delta-Q, tirará duas 
vezes mais proveito da sua bateria.

Tire mais proveito da sua bateria graças aos  
perfis de carga personalizados

Descubra a gama completa da série IC 
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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

• Faixa de tensão de entrada AC: 85 - 270 VAC
• Frequência de entrada AC: 50 / 60 Hz
• Peso: < 3 kg

• Conector de entrada AC: IEC320 / C14 com cabo específico para o país
• Conector de saída DC: Fixadores roscados M6 para terminais de anel
• Classificação de proteção de ingresso: IP66 (NEMA4)

Informação adicional

Capacidade da bateria:   
carregador de bateria padrão vs carregador Delta-Q

Em que máquinas posso usar o carregador Delta-Q?
 Plataformas elevatórias

 Equipamentos de apoio no solo

 Equipamento de armazém

 Carrinhos de transporte de 
pessoas & cargas.

 Esfregadeiras & varredouras

 Tratores de terminais

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

