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50/60 Hz  
Laddning

EFFICACE / 
RMS

MOYEN / AVERGAE 
kg


mmReg 1 Reg 2 Reg 3

6 / 12 / 24 V 230 V 1150 W 35<350 Ah 3 37 A 7 A 15 A 25 A 13,4 280 x 420 
x 230 - 2,5 m Automatic

>2V

TWEE 100% AUTOMATISCHE LAADCURVES

•   De twee laadcurves IUoU en IUIo (speciale laadmodule voor semi-tractie accu's) garanderen een complete 
laadprocedure zonder toezicht, die tevens de levensduur van uw accu verlengt en de prestaties ervan optimaliseert.

•   2 functies voor het herstellen van accu's :
- «SOS Recovery» : herstelt gesulfateerde accu's.
- «Geforceerd Laden» : herstelt diep ontladen accu's (vanaf 1 V).







I REGULATED

IUoU
FAST CHARGE 

IUIo

VOLTMETER FUNCTIE
De BATIUM 25.24X meet de spanning van de accu, de dynamo of de starter van het voertuig. Deze functie is perfect 
geschikt voor het controleren van het laadniveau van de accu.

ROBUUST EN VEILIG
•  Een robuuste lader, uitgerust met schok-absorberende hoekjes die de behuizing beschermen en schokken absorberen.
•  Beveiligt de boord-elektronica van het voertuig.
•  Beveiligd tegen kortsluiting en ompoling, en uitgerust met een anti-vonksysteem.

De BATIUM 25.24X is een krachtige automatische en multifunctionele accu-lader. De BATIUM 25.24X 
acculader is geschikt voor het onderhoud van alle soorten loodzuur accu's van 6V, 12V en 24V (vloeibaar, 
AGM, EFB, gel...) en semi-tractie accu's. De BATIUM 25.24X is 50% sneller dan een traditionele accu-lader, 
herstelt moeiteloos gesulfateerde accu's en laadt uw accu zonder toezicht veilig en tot 100% op. De BATIUM 
25.24X is uw betrouwbare bondgenoot tijdens het repareren van personenauto's, landbouwvoertuigen of 
vrachtauto's.   

           
 
  
35 › 350 Ah

IDEAAL VOOR ALLE SOORTEN VOERTUIGEN

•   De BATIUM 25.24X is geschikt voor het opladen van :
- Loodzuur accu's (gel, vloeibaar, AGM, EFB, Vria...) met een capaciteit van 35 Ah tot 350 Ah.
- semi-tractie accu's voor pallet trucks, schrobmachines of trans-pallets met een capaciteit van 35 Ah tot 180 Ah.

•  3 laadstroomsterktes : 7 A, 15A en 25A voor 6, 12 of 24V.
•   Optimaal druppelladen : de lader kan in de winter voor onbepaalde tijd op de accu aangesloten blijven.  

«Auto Restart» functie in geval van stroomonderbreking, met geheugen voor gebruikte instellingen.

 
35 › 180 Ah

BATIUM 25.24XAUTOMATISCHE
ACCULADER
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