


Verkrijgbare modellen 

Artikel Spanning Laadstroom Afmetingen Gewicht 

12Vdc 10Amp. 

12Vdc 15Amp. 

LBC 51 2-1 OXTR 

LBC 512-15XTR 

LBC 51 2-20XTR 

LBC 524-5XTR 

LBC 524-1 OXTR 

12Vdc 20Amp. 

24Vdc 5Amp. 

24Vdc 10Amp. 

Tip 

Om een goede lading te waarborgen, is 

minimaal 1 0% van de accucapaciteit als 

laadstroom nodig. Is de laadstroom in verhou

ding te laag, dan kan de accu hier schade van 

oplopen. De stelling: "elke lader krijgt de accu 

wel vol, mits de tijd maar lang genoeg is", 

brengt dus zeker een risico met zich mee. 

Overigens is er ook een maximum aan de 

laadstroom verbonden. Dit hangt af van type 

en merk accu. Wordt een lader alleen gebruikt 

om de accu te onderhouden en dus niet om 

vol te laden, dan kan men volstaan met een 

geringere stroom. 

SmartUalue 

service label 

Smart Value label 

Op de laders uit de LBC 500XTR-serie is 

het Smart Value service label van toepas

sing. Dit label staat garant voor voordelen 

en zekerheden op gebied van service. 

Een unieke toegevoegde waarde voor de 

gebruikers van deze laders! 

Lees hierover meer op onze website. 

Uw dealer 

20,4x13,3x5,9 1,8kg 

23,3x13,3x5,9 2,2kg 

23,3x13,3x5,9 2,2kg 

20,4x13,3x5,9 1,8kg 

23,3x13,3x5,9 2,2kg 

Wis t u dat? 

Omdat de LBC 500XTR voor 100% een eigen product van Xenteq is, 

is het mogelijk om klant specifieke aanpassingen door te voeren, ook 

voor kleinere aantallen. Dit is een unieke service die voorval in de 

professionele markt gewaardeerd wordt. 

Tevens verkrijgbaar 

Wordt de acculader toch onder normale, droge 

omstandigheden gebruikt? 

Dan kunt u eventueel uitwijken naar de LBC 500S. 

Acces soires 

Temperatuu rsensor 

Af fabriek is het mogelijk om de LBC 500XTR lader te laten 

voorzien van een temperatuursensor. Bij aansluiting op de accu 

zal het laadproces worden aangepast op basis van de accutem

peratuur. 

PC 1 

De optionele montage set PC 1 bestaat uit 

een tweetal klemmen waar de LBC acculader 

simpel is in te klikken. Hierdoor krijgt de lader 

een vaste montage, maar kan toch eenvoudig 

uitgenomen en weer terug geplaatst worden. 

Dit zonder het verwijderen van schroeven. 

Dit is ideaal als u de lader op meerdere 

locaties wilt gebruiken. 

De kleine� maar robuuste 

krachtpatser 

Gedistribueerd door 
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