
*  Vraag naar de voorwaarden bij uw Cellpower-dealer

Duurzame, kwalitatief hoogstaande accu’s met een lange levensduur en een lage prijs. 
Voor aanbestedingen waar accuprestaties van belang zijn blijft de Cellpower CPX-serie de beste keuze.

• 2 jaar garantie *
• langere levensduur
• tot wel 30% meer laadcycli
• aanzienlijk minder vervangingen
• besparing op arbeidsloon en transportkosten

Met CPX accu’s de laagste kosten

Maximale prestaties, breed inzetbaar



Op zoek naar de beste accu voor de revalidatiebranche? Met Cellpower CPX 
cyclische accu’s rijden scootmobielen en elektrische rolstoelen niet alleen 
verder, maar ook langer. De accu’s bieden snellere acceleratie en hoeven 
minder vaak te worden vervangen.

Naast uitstekende prestaties biedt de CPX-serie ook zeer uitgebreide toepas-
singsmogelijkheden. Bij Cellpower vindt u voor iedere denkbare situatie altijd 
een accu die perfect aansluit bij uw wensen.

• De accu’s kunnen regelmatig diep worden ontladen.
• De hogere capaciteit biedt een grotere actieradius.
• CPX accu’s halen tot 30% meer cycli dan andere cyclische accu’s.
• Hoge stroomafgifte maakt snellere acceleratie mogelijk.

Cellpower CPX Cyclische
AGM accu’s

Een CPX accu voor
iedere toepassing

De unieke kenmerken
van CPX accu’s:

Models available
Model
CPX-serie

Voltage
(V nom.)

Capaciteit
(Ah/20h)

Afmetingen
(mm)

Gewicht
(kg)

CPX 20 – 12 12 20 181 x 76 x 166 6.45

CPX 26 – 12 12 26 175 x 166 x 125 9.60

CPX 33 – 12 12 33 195 x 129 x 166 11.50

CPX 50 – 12 12 50 197 x 165 x 171 16.50

CPX 80 – 12 12 80 261 x 173 x 207 26.00

CPX 90 – 12 12 90 306 x 173 x 216 29.80

CPX 110 – 12 12 110 330 x 173 x 218 34.30
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RECYCLEDe kwaliteit van iedere Cellpower CPX accu is natuurlijk gegarandeerd 
– Cellpower biedt 2 jaar volledige garantie op accu’s in deze serie*. Maar 
dat is niet het enige unieke voordeel. De accu’s zijn dankzij de duurzame 
productie ook gegarandeerd beter voor het milieu**, en vrijwel 100% 
recyclebaar.

Altijd het hoogste 
rendement uit uw 
aanbesteding!

Gegarandeerd milieuvriendelijk

*   Vraag naar de voorwaarden bij uw Cellpower-dealer
** Cellpower is bekroond met een prijs voor milieuvriendelijke, schone productie.

Wanneer u inschrijft op een aanbesteding van scootmobielen of 
elektrische rolstoelen wilt u de zekerheid dat uw onderhouds-
kosten tijdens de looptijd van het contract minimaal zullen zijn. 
Immers: hoe lager uw kosten, des te hoger het rendement dat 
u kunt behalen. 

Met de cyclische AGM-accu’s uit de Cellpower CPX-serie krijgt 
u deze zekerheid: de duurzaam ontwikkelde accu’s combineren 
de voordelen van AGM en gel accu technologie, en zijn daarmee 
uniek in hun soort.

Omdat een onderhoudsperiode van 3 tot 5 jaar gangbaar is voor 
aanbestedingen in de revalidatiebranche heeft de kwaliteit van de accu’s 
die u gebruikt veel invloed op uw rendement. Iedere accu die tijdens de 
contractperiode vervangen moet worden betekent een verhoging van de 
kosten. 

Wilt u deze kosten minimaliseren, dan is het verstandig om te kiezen 
voor Cellpower CPX accu’s. De cyclische CPX accu’s hebben een lange 
levensduur en zijn uitstekend geschikt voor zwaar cyclisch gebruik. De 
innovatieve AGM techniek zorgt daarbij voor tot wel 30% meer laadcycli – 
de accu’s hoeven hierdoor minder vaak vervangen te worden.

Kiezen voor langdurige kwaliteit



Cellpower investeert in de hoogste kwaliteit en in de schoonste technieken 
om onze planeet te sparen voor toekomstige generaties. Het milieu heeft bij de 
vervaardiging van Cellpower CPX accu’s  dan ook een centrale plaats gekregen. 

Dankzij de milieuvriendelijke aanpak die Cellpower binnen het productieproces 
hanteert is de fabriek gehonoreerd met een prijs voor milieutechnisch 
verantwoord ondernemen. Hiermee zijn de accu’s van Cellpower bewezen 
schoner, efficiënter en milieuvriendelijker dan die van andere fabrikanten. 
Bovendien zijn de loodaccu’s daarnaast bijna 100% recyclebaar, een eigenschap 
die perfect aansluit bij de noodzaak om duurzame producten te ontwikkelen.

Kiest u voor een Cellpower CPX accu, dan kiest u dus niet alleen voor 
betrouwbare kwaliteit – u kiest ook voor een beter milieu.

Deze folder is gemaakt van papier uit goed beheerde bossen.

Cellpower CPX, duurzame 
accu’s voor scootmobielen
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RECYCLE


