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Servomobiel

Voor het snel en mobiel bijvullen  

van uw tractiebatterijen.

De nieuwe verrijdbare demi-waterinstallatie  
voor het onderhoud van uw tractiebatterijen.
De Servomobiel is uitgerust met een 60 liter 
watertank waardoor u bent verzekerd van een 
grote voorraad gedemineraliseerd water voor  
vele malen bijvullen. 

Het fraaie ontwerp kenmerkt zich door een 
robuuste, stabiele constructie voor jarenlang 
gebruiksgemak. De Servomobiel is uitgerust met 
een dompelpomp (voor een betrouwbare vuldruk) 
die voorzien wordt van stroom door een batterij en 
een ingebouwde snellader die deze batterij oplaadt. 
De Servomobiel is hierdoor overal inzetbaar. 

De Servomobiel is uitgerust met een vulpistool 
voor het handmatig bijvullen van tractiebatterijen  
of met een snelkoppeling en een stromings-
indicator voor het automatisch bijvullen van 
tractiebatterijen uitgerust met het Celectric 
Aquamatic vulsysteem. Een perfecte snelle service 
voor het bijvullen van uw tractiebatterijen.

De Servomobiel is uit voorraad leverbaar. 
Bespaar nog meer tijd en vraag naar het  
Celectric Aquamatic vulsysteem.

“ Wij lopen niet alleen voorop met 

ons productaanbod, maar ook 

met onze service.”



Celectric Secure

Vanuit onze langdurige ervaring met het onderhoud 
van tractiebatterijen en gelijkrichters hebben wij  
het Celectric Secure programma ontwikkeld.  
Een compleet dienstenpakket dat u, in tegenstelling 
tot wat doorgaans gebruikelijk is, volledig inzicht 
biedt in de kosten en diensten van het onderhoud 
aan de energievoorziening van uw intern transport 
materieel. Celectric Secure biedt hiermee een 
onmiskenbare bijdrage aan de inzetmaximalisering 
en aan een effectief kostenbeheer van uw 
elektrische intern transportmiddelen.

Transparant dienstenpakket

De opbouw van het Celectric Secure programma 
biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor een 
dienstenpakket dat naadloos aansluit bij uw 
specifieke situatie. 
Met Celectric Secure kunnen alle onderhoudszorgen, 
-werkzaamheden en -kosten uit handen worden 
gegeven tegen vaste, duidelijke tarieven.
Binnen het Celectric Secure contract is voorzien  
in alle gebruikelijke onderhoudscomponenten  
zoals de wettelijk verplichte veiligheidskeuringen,  
het reinigen en bijvullen van tractiebatterijen.
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Transparante tarieven

Als geen ander beseffen wij dat tarieven met 
onduidelijke uitgangspunten moeilijk zijn te 
hanteren. Dit maakt voor u het calculeren  
onnodig ingewikkeld, met bovendien de kans  
op tegenvallers achteraf. Het tariefsysteem van 
Celectric Secure is zodanig van opzet dat het  
ook volledig transparant is voor het management. 
Duidelijkheid dus, gedurende de gehele looptijd  
van het contract. Binnen het tariefsysteem is 
differentiatie aangebracht in werkzaamheden  
en rekening gehouden met de omvang van uw 
truckpark. Hierdoor kunnen de kosten beperkt 
blijven tot uitsluitend datgene wat u nodig acht.
 

Celectric, The Energy Co. Wij zijn met een heel specialistische vorm van energie bezig: 

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 Secure staat voor maximale 

klantgerichtheid.

Langdurige zekerheid

Het hoge kwaliteitsniveau van de Celectric 
producten maakt het mogelijk om uiterst scherpe, 
vaste tarieven te hanteren. Celectric Secure staat 
voor een volledige, all inclusive storingsafwikkeling 
tot zelfs 1500 laadcycli gedurende vijf jaar.  
Dit biedt u de zekerheid van maximale 
energielevering gedurende de gehele looptijd.

Flexibel contract

Gedurende de looptijd van een contract kunnen 
omstandigheden zich wijzigen.  
Alle contractmodules bieden de mogelijkheid tot 
tussentijdse wijziging. Dit, helder geformuleerd 
en met reële condities. Is een contractduur van 
5 jaar/5000 cycli voor u tekort? Ook daarin voorziet 
Celectric Secure op een effectieve wijze met een 
contractperiode van zes jaar of langer.

Operationele lease

De Celectric Secure tarieven zijn gebaseerd op 
koop of operationele lease van de batterijen en/of 
gelijkrichters. Vraagt u ons naar de aantrekkelijke 
opties voor een compleet operationeel 
leaseprogramma, waarbij u fixed price en zonder 
investeringen, exact weet waar u aan toe bent. 
Onze specialisten geven u graag advies op maat.

CELECTRIC SECURE BASIS

•  Volledige storingsafwikkeling over 
gecontracteerde termijn/max. aantal cycli  
op de tractiebatterij inclusief toebehoren,  
zoals aquamaticsysteem en stekker.

•  Volledige storingsafwikkeling van de  
daarbij aangeschafte gelijkrichter inclusief 
toebehoren, gedurende dezelfde termijn.

•  Volledige, jaarlijkse uitvoering van de  
wettelijk vereiste veiligheidskeuringen  
op batterij en gelijkrichter.

•  Het reinigen van het batterijoppervlak m.b.v. 
Celectric apparatuur en reinigingsmiddelen.

Schade door onheil van buitenaf (w.o. ook 
begrepen schade door onjuiste inzet/behandeling) 
valt buiten de dekking. Voertuig moet voorzien zijn 
van correct werkende accumeter met pompafslag.

CELECTRIC SECURE WATER

•   Het bijvullen van de batterijen met 
gedemineraliseerd water in de vereiste 
frequentie.

•   Klant draagt zorg voor de aanwezigheid van 
bijvulapparatuur en gedemineraliseerd water.

Mogelijk vanaf 2 batterijen op 1 locatie. Batterijen 
behoren zonder wachttijd te worden aangeboden.
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