
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss här; 

Kranvägen 2    Tel. 08-35 29 50    
S-194 54 Upplands Väsby  kundservice@batteriexpressen.se      
     www.batteriexpressen.se 

Hos oss kan Du verkligen finna det du söker. Kvalitet rätt igenom! Bra garantier! 
Vi är ett specialföretag för batterier och laddare för: 
  

• Bilar   • Entreprenad/Maskiner • Solceller/Vindkraft   • Larm- och backup        

• Truckar   • Båtar      • Liftar       • Scootrar                  • Verktyg 

Återförsäljare 
 

 

Deep-cycle batterier är ett tryggt och säkert 
val för byggliftar, båtar/fartyg samt elektriska fordon 

såsom golfbilar och elbilar.  Även för solceller och 
vindkraft.  

Köp riktiga Amerikanska deep-cycle batterier 
som du kan lita på. År efter år.  
Köp Crown batterier som tillverkats sedan 1926 
i Ohio, USA. Batterier som visat sig bäst i test 
av det oberoende testinstitutet JBI Corporation i 
Ohio, USA.  
 
 

Dessa sk. Deep-cycle batterierna har extra tjocka plattor och är gjorda för att 
tåla djupa urladdningar där plattorna i batteriet utsätts för ”bortfrätning”.  
För att lösa detta bortfrätningsproblem så har Crowns deep-cycle batterier en 
extra tät oxid för att skapa ett starkare sammanhängande förband mellan det 
aktiva materialet och separatorns armeringsribbor. Denna konstruktion ger 
bästa möjliga djupurladdningsegenskaper och bevisade rekordsiffror för 
batterier som djupurladdas. Crowns deep-cycle batterier skall absolut inte 
jämföras med enklare fritids– och sedvanliga kombinerade start– och 
förbrukningsbatterier som har tunna plattor och inte är särskilt tåliga mot 
djupurladdningar. Crown deep-cycle batterierna är därför ett tryggt och säkert 
val till byggliftar, golfbilar, båtar– och fartyg, städmaskiner, elbilar, mindre 
truckar m.m. 

Fördelar med Crown Deep-cycle batterier; 
 
♦ Tåliga mot djupurladdning 
♦ Marknadens tjockaste blyplattor, 10% tjockare än någon annan 
♦ X-TEND design av kärlet möjliggör mera elektrolyt ovanför cellplattorna 

vilket gör att batteriet kan användas längre förrän vattenpåfyllning behövs. 
♦ Kraftig konstruktion. Crown är batteri industrins verkliga tungviktare. Högre 

vikt betyder mera bly. Mera bly ger ett batteri som fungerar och håller 
längre. 

♦ Rejäla fästpunkter. Mycket kraftiga TTP, COS och polanslutningar levererar 
ström effektivt och med största pålitlighet.  

♦ Posi-Wrap ”kuvert” separatorer reducerar underhållet och förhindrar fel 
beroende på kortslutning, plattornas söndervittring och ger därför styrka 
och pålitlighet.  

♦ Heltätt kärl som gjutits i ett stycke och ett lock som värmts fast läcker 
aldrig och är mycket tåligt mot mekanisk åverkan. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vi är miljömedvetna  
och ber alla att följa 

miljöföreskrifter 

Återförsäljare 

Konisk     
rundpol 

Teknisk data Deep-Cycle; 

Art.nr  Spänning(V)     Kapacitet Ah  Mått lxbxh (mm)    Vikt      Polställning/  
                         20h/5h   Höjd inkl. polsko    (kg)           Poltyp  

6V 

FP1200        6       220/180  260x181x273         27,8     A/DT-pol   

FP1235        6       235/190   260x181x273  31  A/DT-pol  

FP1240             6       240/195  244x190x273   29,1      A/Konisk rundpol 

FP1245       6       260/215  260x183x295  33  A/DT-pol  

FP1250        6       250/215  298x183x286  33  A/DT-pol 

FP1275       6       275/225  430x183x286       34  A/DT-pol 

FP1305        6       305/255  301/310x183x359    42  A/DT-pol     

FP1325       6       325/270  301/310x183x359       45     A/DT-pol  

FP1350        6       350/290   301/314x183x410    51      A/DT-pol 

FP1395       6       395/310   301/314x183x410       54      A/DT-pol 

FP1430       6       430/350   301/314x183x410  55  A/DT-pol 

8V 

FP2165        8       165/146  262x181x283       29  A/DT-pol  

FP2190        8        190/155  262x181x283       30  A/DT-pol 

12V 

FP3085       12        85/70  276x171x238       20    B/DT-pol 

FP3095       12        95/75  276x171x238       23         B/DT-pol  

FP3105    12        105/78         321x171x238  23  B/DT-pol 

FP3115    12        115/90                321x171x238  27  B/DT-pol 

FP3130    12        130/105                330x171x238  30  B/DT-pol 

FP3155    12        155/130                328x179x268  40  B/Konisk rundpol 

FP3195    12        195/160                394x178x368  49  B/DT-pol  

FP3210    12        215/180                394x178x368  53  B/DT-pol 

Det perfekta Deep-Cycle batteriet med hög  
förmåga att leverera förbrukningsström.  

Hos oss finner du även laddare för alla behov.  

DT-pol 
 

ProffsMulti är en serie ekonomiska laddare där du själv kan ställa om 
spänning/ampere samt ställa om mellan våta/gel/AGM.  
 
Våra laddare ur ProffsMulti serien minskar Er lagerhållning av laddare. Dom är 
omställningsbara tex. kan LM1060 laddaren ställas om mellan 12, 24,36 och 48 
volt, 10 eller 30 ampere. 28 laddare i en och samma laddare! 
Detta innebär att man med endast EN laddare på hyllan klarar en mängd olika 
laddningsbehov.  

Kontakta oss här; 

Kranvägen 2    Tel. 08-35 29 50    
S-194 54 Upplands Väsby  kundservice@batteriexpressen.se  
      www.batteriexpressen.se 


