
 TIPS VOOR HET  
EFFICIËNT LADEN 12
van zelfs de zwaarste  
tractiebatterijen
Magazijniers staan voortdurend onder druk om de voorraad sneller te verwerken, 
met maximale energie-efficiëntie. Dit blijkt onder andere uit de groeiende trend om 
zware vorkheftrucks met interne verbrandingsmotor te vervangen door elektrisch 
aangedreven alternatieven. Deze grotere elektrische vorkheftrucks hebben niet alleen 
grotere batterijen nodig, maar ook laders om deze batterijen doeltreffend, snel en 
betrouwbaar op te laden.

Dit is een haalbare uitdaging voor de modulaire laders met High Frequency (HF)- 
technologie. Ze ondersteunen toepassingen van 96 V en 120 V met een vermogen  
tot 21 kW en kunnen de grootste elektrische goederenbehandelingstoestellen laden. 
Hierna volgt een overzicht van 12 belangrijke punten waaraan laders moeten voldoen 
om de productiviteit en het energieverbruik van allerlei soorten heftrucks te verbeteren.
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1. ONDERSTEUNING VAN  
GROTERE HEFTRUCKS

Uitdaging
Tot vandaag was er geen grote fabrikant 
van industriële laders die batterijen  
van 120V op 21 kW kon opladen. De 
wettelijke en technologische hinderpalen  
waren te groot.

Oplossing
De modulaire laders met de juiste 
HF-technologie overwinnen deze  
obstakels. Eigenaars kunnen hun  
voertuigen van elk formaat laden met één 
soort lader. Bovendien is het modulaire 
ontwerp van de laders afgestemd op een  
ruim aanbod aan batterijcapaciteiten, zodat 
het aantal laders op de site kan worden 
beperkt, er kostbare ruimte vrijkomt en 
de laadflexibiliteit toeneemt.

3. BEHOUD VAN ENERGIE- 
EFFICIËNTIE DOORHEEN DE  
HELE LAADCYCLUS

Uitdaging
Wanneer een batterij bijna volledig  
geladen is, gebruikt de lader de stroom 
minder doeltreffend. De klassieke laders 
gaan hierdoor minder efficiënt werken.

Oplossing
Bij modulaire laders kunnen maximaal  
6 modules de lading delen. De modules 
worden geleidelijk uitgeschakeld  
naarmate de lading vordert, zodat de  
resterende gekoppelde modules  
gedurende de hele laadcyclus opgeladen 
en efficiënt blijven.

2. MAXIMALE ENERGIE-EFFICIËNTIE

Uitdaging
Wanneer de werkdruk in de magazijnen 
toeneemt en voertuigen met een grotere 
capaciteit en een hoger energieverbruik 
worden ingezet, is een verbetering van  
de energie-efficiëntie essentieel.

Oplossing
Door hun hoogfrequent ontwerp en  
modulaire topologie liggen de operationele 
kosten veel lager bij de modulaire laders 
dan bij de traditionele 50 Hz-laders. Deze 
kunnen nog meer verminderen door het 
gebruik van moderne batterijen met een 
meer geavanceerde technologie en een 
lagere invoerimpedantie.
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6. HOGE  
BETROUWBAARHEID

Uitdaging
Magazijnen staan onder  
toenemende druk om de 
voorraad snel te laten  
roteren. Verlies van  
productiviteit door een  
onbruikbare lader is  
onaanvaardbaar.

Oplossing
Modulaire laders spreiden het 
laden over hun verschillende 
modules. Als een module 
uitvalt, blijven de andere  
modules met een lager 
vermogen verder werken, 
zonder dat het laadproces 
stilvalt. Voor belangrijke 
toepassingen kunnen extra 
modules worden toegevoegd 
als storingsbeveiliging.

5.
HET ENERGIE-
BESPARINGS- 
POTENTIEEL  
BIJHOUDEN

Uitdaging
Moderne modulaire batterijladers staan 
bekend om hun energiezuinigheid - maar 
wat zijn de mogelijkheden?

Oplossing
Interne tests hebben bijvoorbeeld  
aangetoond dat, afhankelijk van de lokale  
energiekosten, het laden van een batterij  
van 120V en 1.500 Ah standaard 50 euro 
kost met een 50 Hz-lader. Met een modulaire 
lader kost dit ongeveer 37 euro. Dit betekent 
dat, berekend over het volledige dagelijkse 
gebruik van de batterijvloot, aanzienlijke 
besparingen mogelijk zijn.

4.
ENERGIE-
VERSPILLING 
EN KORTERE  
LEVENSDUUR 
VAN DE  
BATTERIJ DOOR 
OVERLADEN

Uitdaging
Conventionele laders hebben de  
neiging hun aangesloten batterijen  
te overladen tot wel 20%. Dit leidt tot  
energieverspilling en kan de levensduur 
van de batterij verkorten.

Oplossing
Het gebruik van modulaire laders met 
zorgvuldig ontworpen laadprofielen  
vermijdt overladen, met een langere  
levensduur van de batterijen tot gevolg.
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9. HET EFFECT VAN EEN LAGE  
VERMOGENSFACTOR VERLICHTEN

Uitdaging
Bij gebruik van conventionele laders 
met een lage inputfactor zijn zwaardere 
stroomleidingen en schakelbeveiligingen 
vereist. Bovendien wordt de netvoeding 
verontreinigd (blindstroom en  
AC-verstoring).

Oplossing
Deze problemen kunnen vrij goed tot 
helemaal worden verholpen door het 
gebruik van moderne modulaire laders 
met een vermogensfactor dicht bij 1.

7. KORTERE LAADTIJD

Uitdaging
Door te lange oplaadtijden of door  
het uitvallen van laders, kunnen ze  
de productiviteit van het magazijn  
negatief beïnvloeden.

Oplossing
Door geoptimaliseerde laadprofielen te 
gebruiken, kunnen de laadtijden worden 
verminderd met één tot twee uur,  
afhankelijk van het type batterij.

8.
HOGERE  
ONDERHOUDSINTERVALLEN 

Uitdaging
Kortere onderhoudsintervallen leiden tot productiviteitsverlies. 
Tijdens het bijvullen van 60 liter water, wat 20 tot 30 minuten  
kan duren, is de batterij onbeschikbaar. Dit is dus een  
belangrijke overweging.

Oplossing
Intelligent laden kan de onderhoudsintervallen voor  
sommige batterijen verlengen tot maximum acht weken.  
Bij de conventionele batterijen is dit een week tot 10 dagen.
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KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE: POWERMANAGEMENT.ENERSYS.COM/NL.

11.
DE IMPACT BIJ 
UITVAL VAN  
EEN MODULE  
MINIMALISEREN

Uitdaging
Een modulair ontwerp houdt de lader 
operationeel, ook als een module uitvalt. 
Toch blijft het belangrijk de impact van 
een eventuele module-uitval tot een 
minimum te beperken.

Oplossing
Zelfdiagnosefuncties op modulaire laders 
brengen defecten onmiddellijk onder  
de aandacht, en een module vervangen  
kan eenvoudig door plug & play.  
Standaardmodules zijn steeds  
beschikbaar voor een snelle levering  
en vervanging. 

10. ZICHT HOUDEN OP DE GOEDE 
WERKING VAN DE LADER

Uitdaging
Het onderhoud van laders kan  
tijdrovend en arbeidsintensief zijn  
indien alle units in het hele magazijn 
nagekeken moeten worden. 

Oplossing
Met de juiste infrastructuur kunnen 
batterijladers worden uitgerust met 
draadloze systemen, om communicatie 
en zicht op de laadstatus vanop één 
centrale plek mogelijk te maken.

12.
ZORG VOOR 
EEN CORRECTE 
INSTELLING 
VAN DE LADER 
VOOR DE  
BATTERIJ  
DIE HIJ MOET 
OPLADEN

Uitdaging
Batterijen worden niet optimaal  
geladen als de lader er niet correct  
voor ingesteld is. 

Oplossing
De huidige modulaire laders bieden  
een automatische identificatie van  
de aangesloten batterijen en een  
automatische aanpassing aan deze  
batterijspanning (binnen de specificatie 
van de lader). Het controle-algoritme 
zorgt voor meer efficiëntie en  
vermogensfactorcontrole.
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