
compleet assortiment

MOTORFIETS ACCU’S
VMF Perfect Power

VARTA Powersport

Odyssey AGM

Skyrich Lithium Powersport

Deka Sports Power AGM

Powerline acculaders

Noco acculaders

Powerline acculaders
De meest betrouwbare partner op het gebied van acculaders

Uw dealer

PL-C001P

6V/12V

1a

1,2ah - 24ah

max 24W

ac 100 - 240V 50/60 Hz

ip65

100x71x73

1200 mm

1720 mm

0.35 kg

standaard/aGm/Gel

PL-C004P

6V/12V

4,5a

7ah - 120ah

max 75W

ac 100 - 240V 50/60 Hz

ip65

195x67x46

1200 mm

1720 mm

0.65 kg

standaard/aGm/Gel

PL-C007P

12V

7a

25ah - 210ah

max 126W

ac 200 - 240V 50/60 Hz

ip65

244x100x58

1200 mm

1720 mm

1,02 kg

standaard/aGm/Gel

MOdEL 

nominale accuspanninG

laaDstroom

accuGroote

totaal uitGanGsVermoGen

netspanninG

BescHerminG

afmetinG laDer mm

KaBellenGte laDer

KaBellenGte net 

GeWicHt

accu type

PL-C010P

12V

10a

20ah - 300ah

max 175W

ac 200 - 240V 50/60 Hz

ip65

244x100x58

1200 mm

1720 mm

1.02 kg

standaard/aGm/Gel

PL-C016P

12V

16a

20ah - 300ah

max 283W

ac 200 - 240V 50/60 Hz

ip65

281x138x77

1200 mm

1720 mm

1.65 kg

standaard/aGm/Gel

PL-C030P

12V/24V

30a/15a

20ah - 300ah

max 283W

ac 200 - 240V 50/60 Hz

ip65

281x138x77

1200 mm

1720 mm

1.65 kg

standaard/aGm/Gel

MOdEL 

nominale accuspanninG

laaDstroom

accuGroote

totaal uitGanGsVermoGen

netspanninG

BescHerminG

afmetinG laDer mm

KaBellenGte laDer

KaBellenGte net 

GeWicHt

accu type

R

NOCO acculaders en -boosters
Jump starting, completely reinvented

G750

6V/12V

0.75a

2ah - 30ah

ac100-240V 50/60Hz

ip60

142x69x38

1905

0,20 kg

standaard/

efB/aGm/Gel

G1100

6V/12V

1.1a

2ah-40ah

ac100-240V 50/60Hz

ip65

213x64x41

1422

1905

0,40 kg

standaard/

efB/aGm/Gel/lithium

G3500

6V/12V

3.5a

2ah-120ah

ac100-240V 50/60Hz

ip65

251x69x48

1422

1905

0,60 kg

standaard/

efB/aGm/Gel/lithium

ACCULAdERS

nominale accuspanninG

laaDstroom

accuGroote

netspanninG

BescHerminG

afmetinG laDer mm

KaBellenGte laDer mm

KaBellenGte net  mm

GeWicHt

accu type

G7200

12V/24V

7.2a

14ah-230ah

ac200-240V 50/60Hz

ip65

279x94x48

1422

1905

0,80 kg

standaard/

efB/aGm/Gel/lithium

G15000

12V/24V

15a/7.5a

50ah-400ah/25ah-200ah

ac200-240V 50/60Hz

ip44

358x122x71

1422

1905

1,80 kg

standaard/efB/aGm/

Gel/lithium

G26000

12V/24V

26a/13a

50ah-500ah/25ah-250ah

ac200-240V 50/60Hz

ip44

399x145x81

1422

1905

2,30 kg

standaard/efB/aGm/Gel/

lithium

ACCULAdERS

nominale accuspanninG

laaDstroom

accuGroote

netspanninG

BescHerminG

afmetinG laDer mm

KaBellenGte laDer mm

KaBellenGte net  mm

GeWicHt

accu type

R

GB20

12V 400a

Gas

moto sport & car

precision clamps

integrated eyelets

usB in & usB out

Dual led 100 lummen

GB40

12V 1000a

Gas/Diesel

car & trucK

HD clamps

integrated eyelets

usB in & usB out

Dual led 100 lummen

GB150

12V 4000a

Gas/Diesel

professional

integrated clamps

12V 15a out port

12V 5a fast recharge

Built-in voltmeter

usB in & usB out

10 led 500 lummen

GB70

12V 2000a

Gas/Diesel

HeaVy Duty

integrated clamps

12V 15a out port

12V 3a fast recharge

usB in & usB out

8 led 400 lummen

ACCUBOOSTERS

nominale accuspanninG

Gas en/of Diesel

toepassinG

features



VMF PowerSport HP
Dankzij de toepassing van een anti-sulfaatlegering 
zijn de drooggeladen accu’s uit de serie powersport 
High performance extra bestand tegen diepe ontla-
ding. 
Door de moderne constructie met glasmatsepera-
toren en versterkte doorverbindingen is de power-
sport Hp accu het traditionele werkpaard voor alle 
toepassingen. Dus niet alleen voor motoren, maar 
ook voor tuinbouwmachines en atV’s.

VMF PowerSport MF
De accu’s uit de serie powersport mf worden ver-
vaardigd als volwaardige aGm accu’s, maar dan zon-
der bij te vullen. Het elektrolyt wordt bijgeleverd in 
een speciale combinatieflacon waarmee alle zes cel-
len in één keer kunnen worden gevuld met de juiste 
hoeveelheid elektrolyt. Door het vullen uit te stellen 
tot het moment van ingebruikname is een mf accu 
niet onderhevig aan zelfontlading tijdens transport 
en opslag. altijd vers dus!
 

Voor alle
toepassingen

         Volwaardige
aGm accu

Zonder bij te vullen

 minimale zelfontlading 

ODYSSEY
sommige gebruikers vragen om enorme start-
stromen. anderen kampen met diepe ontladingen. 
en weer anderen eisen vibratiebestendigheid, vei-
ligheid of een lange levensduur. al deze gebruikers 
vinden een oplossing in de odyssey productrange.
De eerste 5 seconden leveren odyssey accu’s start-
stromen van wel twee keer zo hoog als andere
accu’s van vergelijkbare afmetingen. en zelfs met 
een eenvoudige constante voltage lading zoals van 
een dynamo een odyssey binnen 4-6 uur herladen 
zijn. Dankzij het non-spillable ontwerp kan een 
odyssey accu in nagenoeg iedere positie worden 
gemonteerd zonder dat de prestaties worden aan-
getast.
Het ontwerp voldoet aan militaire specificaties en 
biedt de hoogste bescherming tegen schokken en 
mechanische vibraties.

aGm techniek

Hoog startvermogen

snellere herlading

meerdere posities
te monteren

SKYRICH Lithium Powersport
Deze accu’s zijn kleiner en lichter dan conventionele 
accu’s, maar ze bevatten verhoudingsgewijs een ge-
weldige hoeveelheid energie!
sKyricH lifepo4 accu’s zijn veilig en milieuvrien-
delijk. Ze bevatten geen milieuverontreinigende 
grondstoffen, maar slechts fosfaat, ijzer en lithium. 
Deze organische zouten zijn niet schadelijk voor 
het milieu en kunnen als kunstmest worden herge-
bruikt.

Klein en licht,
maar zeer krachtig

milieuvriendelijk

DEKA Sports Power AGM
Deka sports power aGm accu’s zijn ontworpen voor 
de meest veeleisende toepassingen in de motor-
sport en zijn daarom bijzonder geliefd bij de Harley 
Davidson liefhebber. ook voor atV, pWc en sneeuw-
scooters.
De serie Deka sports power is een absoluut toppro-
duct. niet voor niets zeggen ze bij Deka: ‘proudly 
made in the usa’.

       favoriet onder
Harley rijders

proudly made
in the usa

VARTA Powersport Freshpack
powersport freshpack: Groot vermogen, eenvoudig 
te installeren.
Het Varta powersport freshpack is een echte 2-in-1
verpakking, bestaande uit de batterij en een pakket 
met exact de vereiste hoeveelheid zuur.

VARTA Powersport AGM
optimale prestaties, ook onder extreme omstandig-
heden. De Varta powersport aGm lijkt wel gemaakt 
voor gebruik onder extreme omstandigheden. Deze 
batterij levert over een enorm lange tijd veel stroom, 
zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen.

VARTA Powersport Gel
De Varta powersport Gel is speciaal ontworpen 
voor de moeilijkste omstandigheden en het ruigste 
terrein. Deze onderhoudsvrije batterij is uitgevoerd 
met onze unieke lekvrije geltechnologie en daarom 
uitermate geschikt voor all terrain en utility terrain 
vehicles (atV’s en utV’s) en perfect geschikt voor 
toermotoren met veel extra’s, zoals aBs.

Groot vermogen

extreme
omstandigheden

uitermate  geschikt
voor atV’s en utV’s

lekvrije
geltechnologie


