
SCHEEPVAART & RECREATIE
ACCU ASSORTIMENT
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1 De deksels bevatten de nieuwste technieken: centraal  
ontgassingssysteem, vlamdovers, pluggen met o-ringen tegen lekken

Actieve massa van hoge dichtheid in extra sterke dikke roosters

Versterkte accubak met extra verstevigingsribben

2 Plaat fixatie door hotmelt en cel fixatie met drukstuk

3 Massief loden celverbinders

CENTURION BATTERY
MADE IN HOLLAND

4 Hoogwaardige separatie met glasmat; de loodpasta wordt 
hierdoor beter opgesloten in het rooster
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7 Zijdelingse opsluiting zorgt voor verhoogde trillingsbestendigheid  
en extra levensduur

Scheepvaart & Recreatie

Accu assortiment
Welke accu u nodig heeft is volledig afhankelijk van de toepassing waarvoor u de accu 
gebruikt. Dient de accu voor het starten van de motor, moet er enkel apparatuur binnen het 
vaartuig worden voorzien van stroom of dient de accu voor beide doeleinden? De kwalitatief 
hoogwaardige accu’s van Nederlands fabrikaat Centurion zijn uitermate geschikt voor inzet bij 
elke toepassing en beschikken tevens over een langere levensduur.

Kies het meest geschikte accutype op basis van het beoogde doeleinde:

1 Gericht op het starten 
van de motor

2 Starten motor in 
combinatie met aandrijven 
randapparatuur

3 Het langdurig aandrijven  
van randapparatuur
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Bestel snel en ervaar de premium 
kwaliteit van Centurion, nu tegen 
een aantrekkelijke actieprijs!

Neem contact met ons op:
sales@centurionbattery.nl



Starten van de motor
De 12 Volt startaccu’s van Centurion Battery worden op basis van de Internationale norm EN50342 ver-
vaardigd waarbij met name de constructieve eigenschappen aangepast worden aan de toepassing. Denk 
hierbij aan trillingsbestendigheid en fixatie in standaard, HD (Heavy Duty) en SHD (Super Heavy Duty) 
uitvoeringen. De Centurion startaccu’s, onderhoudsarm volgens EN50342, zijn verkrijgbaar in capaciteiten 
van 44 tot 225 Ah/20h en zijn gericht op het starten van motoren in schepen en boten.

Starten motor - Aandrijven randapparatuur
Centurion Battery voert nagenoeg het hele assortiment aan 12 Volt DIN semi-tractie accu’s met capaciteiten 
van 50 Ah tot 240 Ah/20h en een levensduur tot wel 300 cycli [EN 60254]. De semi-tractie accu’s van Centuri-
on vormen een zeer voordelig alternatief op basis van prijs performance. De uitstekende hoogstroomeigen-
schappen maken de onderhoudsarme semi-tractie en onderhoudsvrije EFB batterijen van Centurion uiter-
mate geschikt voor zowel het starten van motoren in vaartuigen als het aandrijven van randapparatuur.

Langdurig aandrijven randapparatuur
Centurion Battery blijft niet stilstaan en verbetert voortdurend haar assortiment. Na een intensieve periode 
van ontwikkelen, testen en uiteindelijk produceren, verwelkomen we met trots onze nieuwe lijn Tractie 
accu’s. In capaciteit variërend tussen 125 Ah en 250 ah/20h zijn deze 100% service-accu’s voortbestemd 
om de volledige elektriciteitsbehoefte van uw vaartuig over te nemen. Met deze nieuwe en veelzijdige lijn 
Tractie accu’s bieden we de oplossing waar u naar zoekt; stroom leveren wanneer u dit nodig heeft.

ETN nr. Capaciteit
Ah/20h

600044076 100

Koudstart 
EN/A

760

Gevuld 
gewicht/kg

26,4

Afmetingen in mm
L            B            H

353        175        190

640020076 140 760 39,6 513        189        223

Centurion Start

Volt

12

12

Centurion Semi-tractie

ETN nr. Capaciteit
Ah/20h

958003STR

961051EFB

100

140

Koudstart 
EN/A

660

640

Gevuld 
gewicht/kg

26,5

45,6

Afmetingen in mm
L            B            H

353        175        190

513        189        223

964051EFB 190 1050 51,7 513        223        223

Volt

12

12

12

Capaciteit
Ah/5h

80

115

145680032110 180 1100 49,1 513        223        223

725012125 225 1250 60,3 513        270        242

12

12 969003EFB 240 1200 65,8 513        270        24212 190

ETN nr. Capaciteit
Ah/20h

960004TRA 125

Capaciteit
Ah/5h

100

Gevuld 
gewicht/kg

30,2

Afmetingen in mm
L            B            H

344        172        235

962051TRA 150 125 47,2 513        189        223

Volt

12

12

965051TRA 200 155 55,7 513        223        223

970003TRA 250 200 68,3 513        270        242

12

12

Centurion Tractie

Centurion is een Nederlands fabrikaat van kwalitatief hoogwaardige accu’s met een langere levensduur.
Meer informatie en volledig assortiment op www.centurionbattery.nl
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