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RECARGAS RÁPIDAS
Com corrente elétrica adequada, uma bateria 
Li-Ion pode absorver 50% de sua capacidade 
numa recarga de reforço, em apenas 30 
minutos, podendo atingir o status de carga 
total de 60 a 120 minutos.

Sem efeito de memória, uma recarga de 
oportunidade é muito valiosa, especialmente 
para condições de trabalho pesadas

Ao contrário da bateria de Pb-A, NÃO há 
necessidade de uma fase de absorção, carga 
de equalização, tempo de espera antes ou 
após a recarga



NOME OU LOGOTIPO

LIVRE DE MANUTENÇÃO
As baterias EUROTRAC LI-ÍON não 
necessitam de nenhuma manutenção por 
parte do usuário e baixas revisões periódicas.

Não há necessidade de verificação de nível 
de água
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LONGO CICLO DE 
VIDA ÚTIL

Os testes registram que, após 4.000 ciclos de 
carga/descarga, a capacidade das células da 
bateria LiFePO4 diminuem apenas 20%, 
enquanto a melhor bateria de Pb-A sobrevive 
de 1.000 a 1.500 ciclos.

As  LiFePO4 não têm os problemas de queda 
de tensão nem de sulfatação de placas, que 
as Pb-A sofrem.

Elas entregam a carga completa até sua 
exaustão e se mantém sempre limpas e em 
temperatura controlada.
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ALTA EFICIÊNCIA DE 
ENERGIA

A densidade de energia do pacote LiFePO4 
é de cerca de 140Wh/kg, 3 vezes mais que 
uma bateria Pb-A.

A rapidez de recarga consome menos 
energia elétrica na operação, mesmo que a 
absorção possa ser maior, pois as 8 horas 
de recarga em uma bateria Pb-A se 
transformam em 2 horas em uma Li-ION.

Além disso, durante o carregamento e 
descarregamento, a eficiência de conversão 
de energia de Li-ION é de cerca de 98%, 
enquanto as baterias de Pb-A só podem 
atingir o máximo de 85%.
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AMIGAVEL AO MEIO 
AMBIENTE

Li-ION representa a tecnologia de bateria 
mais avançada e  diferente das baterias de 
Pb-A NÃO levam à poluição por metais 
pesados

Durante o carregamento, Li-ION NÃO libera 
hidrogênio como a bateria de Pb-A

As baterias de LI-ION podem ser 
transportadas e manuseadas em qualquer 
posição SEM risco de vazamento de material 
nocivo ao meio ambiente. Não possui ácido 
ou qualquer outra substancia líquida
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SEGURANÇACada bateria EUROTRAC Li-ION,  está equipada 
com um sistema de gerenciamento eletrônico de 
bateria (BMS), com principais funções:

Proteção contra curto-circuito; 
Proteção contra sobretensão;
Proteção contra sobrecorrente;
Proteção contra superaquecimento;
Proteção contra sub tensão;

As baterias LiFePO4 EUROTRAC eliminam a 
necessidade de troca da baterias, após os 
turnos e os riscos de acidentes de trabalho

Baterias aprovadas nos mais rigorosos testes!
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MONITORAMENTO 
ONLINEAs bateria EUROTRAC Li-ION pode ser 

acessada e monitorada pela Internet.

Os clientes podem monitorar o status da 
bateria a qualquer hora e em qualquer lugar.

O Monitoramento da bateria permite ao 
usuário gerenciar o tempo de utilização do 
equipamento através dos registros de carga e 
descarga da bateria
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MELHOR CUSTO 
BENEFÍCIO

Vantagens das baterias EUROTRAC LI-ION 
refletem diretamente na redução de despesas e 
aumento do desempenho dos equipamentos na 
movimentação de materiais.

▪ Redução de 50% no consumo de energia. Cargas totais 
realizadas em até 2 horas

▪ Elimina a necessidade de compra de água desmineralizada

▪ Operadores não precisam realizar nenhuma manutenção ou 
inspeção diária

▪ Não há necessidade de reservar espaço para sala de baterias, 
suportes, kit de abastecimento. Área pode ser transformada 
em espaço útil produtivo

▪ Elimina a necessidade de realizar trocas de baterias. Zeram os 
riscos de acidentes, danos a ergonomia e tempo gasto nas 
substituições de bateria.
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