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Vooruit kijken

Celectric is de grootste en meest betrouwbare partner in de energievoorziening 

van uw intern transport. Met een breed assortiment aan tractiebatterijen, startbatterijen, 

gelijkrichters en aanverwante artikelen, leveren wij altijd het beste product. Door

continu onderzoek en investering in nieuwe technologieën, voldoet ons aanbod aan 

de hoogste economische en ecologische normen. Hier voegen we een uitgebreid 

servicepakket aan toe, zodat uw energiepark altijd in topconditie verkeert.

Klantgerichte levering van energie

Celectric, The Energy Co. houdt zich bezig 
met een heel specialistische vorm van energie: 
elektrische energie verpakt in batterijen. 
Batterijen die motoren, machines en apparaten 
hun werk laten doen. State of the art 
energievoorziening. Gebundeld in een 
producten- en dienstenpakket dat zich 
continu vernieuwt, verbetert en garant staat 
voor maximale klantgerichtheid.



Advies en beheer

Advies dat resultaat oplevert

Een team van circa 75 vakmensen staat iedere 
dag klaar om te adviseren bij de aanschaf, het 
gebruik en onderhoud van onze producten. Het 
resultaat staat daarbij altijd centraal: betrouwbare 
energie tegen een zo gunstig mogelijke prijs/
prestatieverhouding. Reken 
op hoogwaardige adviezen voor specifieke 
toepassingen en op kostenbesparende plannen 
voor de gehele energievoorziening.

Zorgeloos energiebeheer met 
Energie Lease Totaal

Onze eigen leaseorganisatie biedt de 
mogelijkheid van financial of operational  
lease voor tractiebatterijen en gelijkrichters. 
Dit biedt het voordeel dat beheer en 
verantwoording van de energieproblematiek 
geheel bij Celectric belanden. Klanten zijn 
hierdoor verzekerd van maximaal werkend 
intern transport tegen een vast tarief. 
Dit bespaart, naast administratieve  
rompslomp, aanzienlijk wat zorgen. 

4
5

“ Van warehouse tot automotive,  

van logistiek tot recreatie,  

in alle branches zijn wij actief.”
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Geen verrassingen met 
Celectric Secure

Bij aanschaf of lease van tractiebatterijen kunt  
u een Celectric Secure contract afsluiten. 
Dat betekent - voor vijf jaar of langer - permanente 
energiegarantie, volledige storingsafwikkeling 
en jaarlijkse veiligheidskeuringen, eventueel 
aangevuld met water bijvullen. 

Celectric helpt op locatie

In de Benelux hebben we 25 servicemonteurs die 
7 dagen per week, 24 uur per dag paraat staan. 
Onze monteurs zijn snel ter plekke en doen hun 
werk efficiënt en professioneel. Zij voeren ook 
(preventief) periodiek onderhoud en technische 
inspecties uit en doen veiligheidskeuringen op 
zowel batterij als gelijkrichter. Ook adviseren  
zij over wenselijke reparaties om het energiepark 
in optimale conditie te houden.

Slimme systemen voor 
optimaal rendement

Naast menselijke ondersteuning heeft Celectric 
producten ontwikkeld die het werken met 
energiepakketten vergemakkelijken. Zo is er
een systeem dat batterijen automatisch bijvult, 
een systeem dat het laadproces versnelt en 
zijn er systemen die het effectief gebruik van 
batterijen monitoren. 

Zekerheid en kennis: 
extra voordeel

Om de kwaliteit van werkzaamheden en de 
veiligheid van medewerkers te garanderen, zijn 
Celectric en al haar technici VCA gecertificeerd. 
Celectric is bovendien een erkend gecertificeerd 
leerbedrijf, waardoor we jonge mensen zelf kunnen 
opleiden binnen ons vakgebied. We houden al 
onze medewerkers op de hoogte van de nieuwste 
technologieën. Energievraagstukken kunnen 
daardoor snel en adequaat worden opgelost.

“ Wij lopen niet alleen voorop  

met ons productaanbod,  

maar ook met onze service.”

Celectric Secure
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Projectinrichting

Het ontwerpen van een efficiënt ingericht 
laadstation is maatwerk. Omdat iedere situatie 
verschillend is, zal het advies toegespitst worden 
op uw bedrijfssituatie. De ruimte waarin batterijen 
geladen worden kan per bedrijf verschillen. De 
verschillen zitten in de grootte van de ruimte, de 
grootte van de batterijvloot, de frequentie van het 
laden etc. Het is eveneens van groot belang dat u 
zich goed laat informeren over de veiligheidseisen 
die gelden. Onze technici houden rekening met 
alle (wettelijke) eisen. Advisering, ontwerp en 
projectmanagement worden door Celectric 
uitgevoerd en gecoördineerd.

Instructies en trainingen

Kennis dragen we graag over. De werking van 
een tractiebatterij of een gelijkrichter is vrij 
complex en het onderhoud is niet eenvoudig. 
Daarom hebben wij instructeurs in dienst die 
daar trainingen in geven. Op locatie of bij ons. 
Door deze training te volgen en vervolgens het 
geleerde in de praktijk te brengen maakt dat 
een batterij of gelijkrichter gegarandeerd 
langer mee gaat.

EnergyGO klantenportal

Celectric zet zich in voor het delen van 
informatie en een transparante communicatie 
met haar klanten. Inzicht in uw batterijvloot en 
alle bijbehorende services die Celectric daarop 
verleent zijn van belang voor een goede 
bedrijfsvoering. Daarom heeft Celectric een 
online klantenportal ontwikkeld, EnergyGO.

EnergyGO
• Direct zicht in de actuele status 
 van uw batterijvloot;
• Overzicht van alle servicerapporten 
 per batterij en gelijkrichter;
• Meerdere locaties in beeld;
• Dagelijks update, dus altijd 
 real time informatie;
• Exclusief voor klanten van Celectric

Op maat
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“ Voor alle toepassingen heeft 

Celectric een oplossing.”

ENERGYGO
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Altijd een oplossing

Voor alle toepassingen heeft Celectric een oplossing. Als allround energieleverancier 
is ons assortiment nagenoeg onbeperkt:

Diensten

• Lease & Beheer
 – Financial en operational lease,  
  Energie Lease Totaal
 – Celectric Secure
• Service en onderhoud
 –  Technische inspecties, veiligheidskeuringen, 
 –  Reparatie en onderhoud
• Projectmanagement
 –  Inrichtingsprojecten laadstations, 

specifieke toepassingen
• Instructies en trainingen
• EnergyGO klantenportal

Producten

• Tractiebatterijen
• Lithium-Ion batterijen
• Gelijkrichters
• Batterij managementsystemen
• Startbatterijen
• Stationaire batterijen
• Monoblocs
• Gelbatterijen
• Semi-tractiebatterijen
• Service- en veiligheidsartikelen


