
  

The long journey  
battery

Een volledig 
programma accu’s 

voor marine  
toepassingen:

Engine start

Equipment supply

Dual supply

Geproduceerd in Europa 

door Exide Technologies

Eerste Montage  

Leverancier

Marine toepassingen
Accuprogramma
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Ga door de juiste keuze van de accu
langer en veiliger op reis 
De veiligheid en het comfort aan boord hangen sterk af van de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening van alle elektrische 

accessoires. Hiervoor worden meestal accu’s ingezet, die ervoor zorgen dat de boot gestart kan worden en de radio, het navigatiesysteem 

en de navigatielichten blijven werken.

Omdat een efficiënte stroomopslag cruciaal is heeft EXIDE het nieuwe MARINE programma ontwikkeld. In dit programma vindt zowel 

de professionele installateur als de privé-gebruiker de juiste accu om aan alle energie-eisen van zijn vaartuig te voldoen.

Door de juiste MARINE-accu te kiezen, wordt de stroomvoorziening verlengd, zodat het comfort en de veiligheid tijdens de reis altijd  

gegarandeerd blijven.

De nieuwe premium MARINE accu’s hebben de voorkeur van professionele boot-constructeurs. Omdat deze reeks accu’s gecertificeerd 

is door de scheepsclassificatiemaatschappij DNV, heeft u bij inbouw van de EXIDE MARINE accu’s de garantie dat de strengste 

veiligheidsnormen in de Europese scheepvaart gerespecteerd zijn.

. 

Bepaal de functie van de energie aan boord

Bepaal hoe de elektrische stroomkringen geconfigureerd 
zijn en kies zo de juiste accu-combinatie

Selecteer de beste technologie in functie van de 
bovenstaande vereisten

1

2

3

Hoe kiest u de juiste accu in 3 stappen?
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Stap

1/3  Bepaal de functie van de energie aan boord

Het starten van de motor
Voor het starten van een motor is er gedurende een korte tijd 

een zeer hoge stroom nodig. Nadien wordt de accu niet meer 

gebruikt en kan hij geladen worden. De essentiële factor hier is de 

koudstartstroom van de accu die uitgedrukt wordt in MCA*.

Dubbele functie: starten en 

stroomvoorziening 
Zowel het starten als de stroomvoorziening van elektrische 

gebruikers aan boord vereisen hier hoge stromen, maar na het starten 

is het elektrisch verbruik sterk variabel. De accu wordt gedurende de 

hele reis ontladen. De bepalende factor voor het kiezen van de accu is 

het aantal Watt/uur (Wh)*.

Het energieverbruik aan boord kan in principe in 3 functies 
onderverdeeld worden

Stroomvoorziening  
De accu wordt constant gebruikt om de elektrische toestellen aan 

boord, die het comfort en de veiligheid moeten verzekeren, van stroom 

te voorzien. De accu wordt hierbij diep ontladen. De bepalende factor is 

hier weer het aantal Watt/uur (Wh)*.

*MCA (Marine Cranking Amps): de koudstartstroom gemeten volgens de BCI norm bij 0°C, uitgedrukt in A.
*Wh: beschikbaar aantal Watt / uur bij een 20 uur ontlading van een accu, waarbij de aanbevolen maximale diepte van ontlading niet overschreden wordt.

Stroom-
behoefte

Reis-/Vaartijd

Stroom-
behoefte

Stroom-
behoefte

Reis-/Vaartijd

Reis-/Vaartijd
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Bepaal de elektrische configuratie van de boot 
en vind zo de juiste accu-combinatie

Stap

2/3  

De manier waarop de 
stroomvoorziening aan boord 
geregeld is, bepaalt ook de juiste 
accu-combinatie

Hier wordt de accu enkel voor het starten van de motor gebruikt. Als 

de motor niet draait, wordt er geen stroom geleverd aan de elektrische 

verbruikers aan boord via de accu.

A. Enkel het starten van de motor

B. Motor & elektrische uitrusting
In dit geval levert één accu-bank niet enkel de stroom voor het starten van 

de motor, maar ook voor de elektrische uitrusting aan boord.

C. Motor & elektrische uitrusting
Hier zijn er 2 accu-banken aan boord. Een levert de stroom voor het starten, 

de andere levert de stroom voor de elektrische accessoires. 

Hier zijn 2 verschillende accutechnologieën aangewezen.

D. Motor & elektrische uitrusting & diversen
In deze configuratie is er naast de 2 accu-banken nog een derde reeks accu’s 

geïnstalleerd die stroom levert voor lieren, stuwmotoren of trolling motoren. 

Hier zijn 3 verschillende accu-types aangewezen.



START DUAL EQUIPMENT
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Elk soort energieverbruik 
heeft zijn ideale technologie

De stroomvoorziening
Het starten van de motor en de 

stroomvoorziening
Het starten van de motor

De accu’s uit het START-gamma 
werden ontworpen voor het 
leveren van hoge stroompieken 
bij boten met een beperkte 
elektrische uitrusting (geval A). 
Ze kunnen ook gebruikt worden 
indien voor de start-functie van 
grotere jachten speciale accu-
banken gebruikt worden (gevallen 
C&D). Normaal gezien worden de 
accu’s na de start meteen geladen 
door de dynamo. START-accu’s 
leveren hier uitstekende prestaties 
in combinatie met een lange 
levensduur, zowel bij het starten 
van kleine buitenboord- als van 
grote binnenboordmotoren. Ze 
bestaan in types van 500 tot 1400A.

Het DUAL-gamma kan gebruikt 
worden voor boten die 
slechts één accu-bank hebben 
voor zowel de start- als de 
stroomvoorzieningsfunctie (geval 
B), maar het is ook geschikt voor 
extra accu’s die rechtstreeks lieren 
en stuwmotoren aansturen (geval 
D). Deze DUAL accu’s worden 
permanent ontladen, zodat ze 
gecombineerd moeten worden met 
een goed herlaadsysteem om goede 
prestaties en een lange levensduur 
te bekomen. DUAL accu’s bestaan 
er in variaties van 350 tot 2100 Wh. 
Ze kunnen gebruikt worden bij de 
meest courante pleziervaartuigen.

Het EQUIPMENT gamma werd 
ontworpen voor boten waarbij 
een speciale accu-bank de stroom 
levert aan het navigatie- en 
veiligheidssyteem en de elektrische 
accessoires (geval C&D). Het 
constant stroomverbruik leidt er toe 
dat de accu’s permanent ontladen 
worden. Een goed laadsysteem 
in combinatie met het speciale 
ontwerp van de EQUIPMENT accu’s 
is een garantie voor duurzaamheid 
en betrouwbaarheid. EQUIPMENT 
accu’s bestaan in uitvoeringen van 
290 tot 2400 Wh. Ze kunnen gebruikt 
worden voor het leveren van stroom 
aan zowel kleine electronica als voor 
(nood-)stroomvoorziening in het 
algemeen.

*MCA (Marine Cranking Amps): de koudstartstroom gemeten volgens de BCI norm bij 0°C, uitgedrukt in A.
*Wh: beschikbaar aantal Watt / uur bij een 20 uur ontlading van een accu, waarbij de aanbevolen maximale diepte van ontlading niet overschreden wordt.



START START AGM

1500A

1000A

500A

START START AGM

12 24

13,0V

12,3V

START

START AGM

202 60

START

START AGM FLAT

START AGM ORBITAL
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Kies de beste technologie in functie van het gebruik 
van de accu

Stap

3/3  

Voor het louter starten van de motor zijn er 2 mogelijkheden

Voor het starten van de motor

 › Gering onderhoud

 ›  In te bouwen in een 
speciale container 

 ›  Verticale inbouw

 › Volledig onderhoudsvrij

 ›  Geschikt voor lange periodes van 
inactiviteit

 ›  Geen inbouwbeperkingen (veilig 
voor inbouw in de cabine)

 ›  Veilig en schoon (met vlamdover en 
lekdicht)

 ›  Geschikt voor zijdelingse 
inbouw

 ›  Sterk bestand tegen trillingen en 
schommelingen

 ›  Tot 50% besparing in 
herlaadtijd

Technologie:
Conventionele lood/zuur accu 
met ontgassing via de doppen

Technologie:
AGM vlakke platen of orbital spiraalcellen met 
veiligheidsventiel (VRLA)

90˚25˚

START & START AGM
Beschikbare marine-koudstartstroom  

bij 0°C*

MCA

*  Volgens BCI-norm voor de marine koudstartstroom  (MCA)

START & START AGM
Zelfontlading bij 20°C

Rustspanning

Maanden

START & START AGM
Trillingsbestendigheid (6g/35Hz*)

*Volgens EN50342

Uren

(brede accubak)

(smalle accubak)

GERING 
ONDERHOUD

GERINGE 
GASEMISSIE

BEPERKTE 
HELLINGSGRAAD

ONDERHOUDSVRIJ

INTERNE 
GASRECOMBINATIE

STERKE 
HELLINGSGRAAD

SNELLERE 
HERLADING



DUAL DUAL AGM

500250 750

100%

50%

DUAL

DUAL AGM

12 24

13,0V

12,3V

DUAL

DUAL AGM

202 60

DUAL 

DUAL AGM FLAT

DUAL AGM ORBITAL
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De manier waarop de accu  
gebruikt wordt bepaalt  

het juiste type

Voor dit soort toepassingen bestaan er 2 mogelijke technologieën

Voor het starten en de 
stroomvoorziening

Technologie:
Conventionele lood/zuur accu 
met centrale ontgassing

Technologie:
AGM vlakke platen of orbital spiraalcellen met 
veiligheidsventiel (VRLA)

 › Gering onderhoud

 ›  In te bouwen in een 
speciale container 

 ›  Vlamdover en centrale 
ontgassing

 ›  Verticale inbouw

 ›  Gemiddeld bestand 
tegen trillingen en 
schommelingen 

 ›  Ladingscontrole: met 
‘magic eye’ voor een 
snelle controle van 
lading en elektrolyt-
niveau

 › Volledig onderhoudsvrij

 ›  Geschikt voor lange periodes 
van inactiviteit

 ›   Geen inbouwbeperkingen 
(veilig voor inbouw in de cabine)

 ›   Veilig en schoon (met vlamdover 
en lekdicht))

 ›  Geschikt voor zijdelingse 
inbouw

 ›  Sterk bestand tegen trillingen 
en schommelingen

 ›  Tot 50% besparing in 
herlaadtijd

45˚ 90˚

DUAL & DUAL AGM
Diepte van ontlading (DOD) bij 20°C

DOD

Cycli

DUAL & DUAL AGM
Zelfontlading bij 20°C

Rustspanning

Maanden

DUAL & DUAL AGM
Trillingsbestendigheid (6g/35Hz*)

*Volgens EN50342
Uren

GERING  
ONDERHOUD

GERINGE  
GASEMISSIE

GEMIDDELDE 
HELLINGSGRAAD

LADINGSCONTROLE

ONDERHOUDSVRIJ

INTERNE 
GASRECOMBINATIE

STERKE 
HELLINGSGRAAD

SNELLERE 
HERLADING



EQUIPMENT EQUIPMENT GEL

500250 750

100%

50%

EQUIPMENT GEL

EQUIPMENT

EQUIPMENT GEL

EQUIPMENT

12 24

13,0V

12,3V

202 60

EQUIPMENT GEL

EQUIPMENT
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Voor de stroomvoorziening

Hier zijn er twee technologieën die dankzij hun specifieke kenmerken en voordelen 
uitermate geschikt zijn voor de stroomverzorging aan boord.

 › Gering onderhoud

 ›   In te bouwen in een 
speciale container 

 ›  Volledig onderhoudsvrij

 ›  Geschikt voor lange periodes van 
inactiviteit

 ›   Geen inbouwbeperkingen  
(veilig voor inbouw in de 
cabine)

 ›   Veilig en schoon (met vlamdover 
en lekdicht)

 ›  Hellingsgraad tot 45°

 ›  Matig bestand 
tegen trillingen en 
schommelingen

 ›  Geschikt voor zijdelingse 
inbouw

 ›  Sterk bestand tegen trillingen 
en schommelingen

 ›  Tot 30% ruimtebesparing

Technologie:
Conventionele lood-zuur technologie 
met separatoren voorzien van glas-
vezel , ontgassing via de doppen

Technologie:
Het zuur is tot een gel getransformeerd.  
Gesloten met doppen met veiligheidsventielen 
(VRLA) 

45˚ 90˚

EQUIPMENT & EQUIPMENT GEL
Diepte van ontlading (DOD) bij 20°C*

DOD

Cycli

EQUIPMENT & EQUIPMENT GEL
Zelfontlading bij 20°C

Rustspanning

Mois

EQUIPEMENT & EQUIPEMENT GEL
Trlllingsbestendigheid (6g/35Hz*)

*Volgens EN50342

Uren

ONDERHOUDSVRIJ

INTERNE 
GASRECOMBINATIE

STERKE 
HELLINGSGRAAD

COMPACTE 
UITVOERING

GERING 
ONDERHOUD

GERINGE 
GASEMISSIE

GEMIDDELDE 
HELLINGSGRAAD
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Testen Laden

Accu ok?

Kiezen...

QR Code

Nieuwsgierig naar meer? 
Scan de QR code op het label en 
krijg meteen toegang tot een 
berg extra informatie. 
U hoeft dus niet langer te wach-
ten tot u thuis bent.

Vervangen

* Kreeg in 2013 de Top Product award van het «Professional Motor Mechanic magazine».

Battery  

Replacement Tool

Deze Battery Replacement Tool* 
is uitgerust met de belangrijkste 
accucodes. Hij laat toe om na 
vervanging van de accu, de nieuwe 
accu in te lezen in het accu-mana-
gementsysteem en om foutcodes te 
verwijderen. 

Exide recyclet!

Weet u niet wat aan te vangen met oude 
accu’s? Vraag meer informatie over ons 
recycle-programma. Wij zorgen voor 
transport en u krijgt een uitstekende ver-
goeding. Daar wordt iedereen, en vooral 
het milieu, beter van!

Elektronische toepassingslijst 
Vind de juiste accu rechtstreeks op uw 
computer via onze elektronische online 
toepassingslijst, op basis van TecDoc op 
www.exide.com.

Battery Finder App
Zoek en vind de juiste accu via uw 
nummerplaat, het registratienum-
mer of gewoon via merk en model 
- waar u ook bent!

Accu-testers

Exide biedt een range van 
gemakkelijk te gebruiken 
accu-testers, geschikt voor alle 

technologieën (conv./AGM/Gel).

Laders

Exide laders kunnen gebruikt 
worden voor boten, maar 
eveneens voor auto’s en 
motorfietsen. Ze zijn ideaal 
voor zowel particulier als 
professioneel gebruik. In de 
garage worden ze gebruikt om 
ervoor te zorgen dat de klant 
steeds de garage verlaat met een 
volledig opgeladen accu.

Meer dan enkel accu’s
Omwille van het seizoensgebonden gebruik van marine-accu’s zijn toestellen zoals tester en laders essentieel voor zowel de 

professional als de liefhebber. Exide heeft een uitgebreid assortiment accessoires en ondersteuning. Wij helpen u accu’s testen, 

laden, selecteren, vervangen en recyclen.  We bieden alles wat de specialist nodig heeft om een volledige en kwalitatieve service 

te kunnen bieden en om zijn winstgevendheid te doen groeien.

Aangepast 
voor Marine-
toepassingen

Aangepast 
voor Marine-
toepassingen

Aangepast 
voor Marine-
toepassingen
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Programma overzicht

TYPE
TECHnoLogIE ELEKTRISCHE  

EIgEnSCHAPPEn AFMETIngEn (in mm) oVERIgE KEnMERKEn

gEL
AgM 
Vlak

AgM 
orbital

MCA*
A (BCI)

Cap.
Ah (20h)

A (En) Lengte Breedte Hoogte Schema Pooltype
gewicht 

(kg)
Bak-
type

EM900 • 900 42 700 230 173 206 1 Standaard +  
Schroefdraad 16 G86 •

EM1000 • 1000 50 800 260 173 206 1 Standaard +  
Schroefdraad 18 G34 •

EM1100 • 1100 100 925 330 173 240 9 Standaard +  
Schroefdraad 33 G31 •

EN500 500 50 450 210 175 190 0 Standaard 13 L01

EN600 600 62 540 242 175 190 0 Standaard 15 L02

EN750 750 74 680 278 175 190 0 Standaard 18 L03

EN800 1 800 90 720 353 175 190 0 Standaard 22 L05

EN850 850 110 750 350 175 235 1 Standaard 28 D02

EN900 900 140 800 513 189 223 3 Standaard 37 D04

EN1100 1100 180 1000 513 223 223 3 Standaard 45 D05

EN1400 1400 225 1300 518 279 240 3 Standaard 60 D06

TYPE
TECHnoLogIE ELEKTRISCHE  

EIgEnSCHAPPEn AFMETIngEn (in mm) oVERIgE KEnMERKEn

gEL
AgM 
Vlak

AgM 
orbital

Wh*
Cap.

Ah (20h)
A (En) Lengte Breedte Hoogte Schema Pooltype

gewicht 
(kg)

Bak-
type

EP450 • 450 50 750 260 173 206 1 Standaard +  
Schroefdraad 19 G34 •

EP500 • 500 60 680 242 175 190 0 Standaard 18 L02 **

EP600 • 600 70 760 278 175 190 0 Standaard 21 L03 **

EP650 1 • 650 75 775 270 173 222 1 Standaard +  
Schroefdraad 23 D26 **

EP800 • 800 95 850 353 175 190 0 Standaard 27 L05 **

EP900 • 900 100 720 330 173 240 9 Standaard +  
Schroefdraad 32 G31 •

EP1200 • 1200 140 700 513 189 223 3 Standaard 45 D04 •

EP1500 • 1500 180 900 513 223 223 3 Standaard 55 D05 •

EP2100 • 2100 240 1200 518 279 240 3 Standaard 72 D06 •

ER350 350 80 510 260 175 225 1 Standaard 19 D26

ER450 450 95 650 310 175 225 1 Standaard 23 D31

ER550 550 115 760 350 175 235 1 Standaard 29 D02

ER650 650 142 850 350 175 290 1 Standaard 35 D03

ER660 1 660 140 750 513 189 223 3 Standaard 38 D04

START

START AgM

DUAL AgM

DUAL

Wist u dat? 

Om U te helpen bij uw aanbevelingen voor afmetingen en types, 
stellen we een CD ter beschikking met een programma dat toelaat 
het verbruik in Wh te berekenen en dat bepaalde accucombinaties 
in serie/parallel-schakelingen voorstelt.

U vindt een accu-toepassing voor Jet-Ski of scooters die als 
dienstvoertuig gebruikt worden in het EXIDE BIKE programma.



START AgM
START
DUAL AgM
DUAL
EQUIPMEnT gEL
EQUIPMEnT
VInTAgE

MCA*
MCA*
Wh*
Wh*
Wh*
Wh*
C20h

1000 A
1000 A
1000 Wh
1000 Wh
1000 Wh
1000 Wh
100 Ah/ 6V

E M 1000

E 1000
1000
1000
1000
1000
1000
100-6

M
n
P
R
S
T
U
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EQUIPMEnT gEL

EQUIPMEnT

TYPE
TECHnoLogIE ELEKTRISCHE  

EIgEnSCHAPPEn AFMETIngEn  (in mm) oVERIgE KEnMERKEn

gEL
AgM 
Vlak

AgM 
orbital

Wh*
Cap.

Ah (20h) A (En)
Lengte Breedte Hoogte Schema Pooltype

gewicht 
(kg)

Type 
bac

ES290 • 290 25 150 165 175 125 0 Vlakpool (M5) 10 P24 •

ES450 • 450 40 280 210 175 175 0 Vlakpool (19) 15 LB1 •

ES650 • 650 56 410 278 175 190 0 Standaard 21 L03 •

ES900 • 900 80 540 350 175 190 0 Standaard 27 L05 •

ES950 • 950 85 450 330 171 235 1 Standaard 30 D02 •

ES1000-6 • 1000 190 (6V) 750 245 190 275 0 Standaard 29 GC2 •

ES1100-6 • 1100 200 (6V) 850 245 190 275 0 Schroefopening 32 GC2 •

ES1200 • 1200 110 560 285 270 230 2 Standaard 39 D07 •

ES1300 • 1300 120 750 350 175 290 0 Standaard 39 D03 •

ES1350 • 1350 120 620 513 189 223 3 Standaard 40 D04 •

ES1600 • 1600 140 900 513 223 223 3 Standaard 47 D05 •

ES2400 • 2400 210 1030 518 279 240 3 Standaard 67 D06 •

ET550 2 550 80 600 278 175 190 0 Standaard 21 L03

ET650 650 100 800 350 175 190 0 Standaard 27 L05

ET700-6 700 195 (6V) 900 245 190 275 0 Standaard 30 GC2

ET950 950 135 700 513 189 223 3 Standard 40 D04

ET1300 1300 180 900 513 223 223 3 Standaard 50 D05

ET1600 1600 230 1100 518 279 240 3 Standaard 65 D06

Bijkomend programma voor oudere toepassingen met een beperkt aantal stroomverbruikers

EU72 – 72 620 491 111 249 1 Standaard 16 3ET

EU77-6 – 77 (6V) 360 215 169 184 0 Standaard 18 H02

EU80-6 – 80 (6V) 600 158 165 220 0 Standaard 11 M02

EU140-6 – 140 (6V) 900 257 175 236 0 Standaard 19 M04

EU165-6 – 165 (6V) 900 330 174 234 0 Standaard 25 M05

EU200-6 – 200 (6V) 1150 398 174 234 0 Dubbel 28 M06

EU220 – 220 950 450 395 280 1 Standaard 55 W00

EU260-6 – 260 (6V) 1300 350 175 290 0 Standaard 40 M08

VInTAgE

1  In de Benelux, enkel beschikbaar op speciale aanvraag 2  In Frankrijk enkel beschikbaar op speciale aanvraag 
* MCA (Marine Cranking Amps): de koudstartstroom gemeten volgens de BCI norm bij 0°C, uitgedrukt in A.
* Wh: beschikbaar aantal Watt / uur bij een 20 uur ontlading van een accu, waarbij de aanbevolen maximale diepte van ontlading niet overschreden wordt.
**  Wordt momenteel gehomologeerd 

Wist u dat?
Exide produceert eveneens accu’s voor trucks, motorfietsen, boten 
en campers. Contacteer uw locale dealer of bezoek www.exide.com 
voor meer informatie.

STRUCTUUR VAn HET TYPEnR.

EXIDE

MERK SEgMEnT ELEKTRISCHE EEnH. PRESTATIES



Exide Technologies is met haar vestigingen in meer dan 80 landen en met meer dan 120 jaar ervaring in de sector 
een van ‘s werelds grootste producenten en recyclers van lood-zuur accu’s. Het bedrijf ontwikkelt state-of- the-art 
oplossingen voor mobiele energie-opslag voor de automobielsector en de industriële markt . Toonaangevende 
auto-, vrachtwagen- en heftruckfabrikanten kiezen voor Exide Technologies als leverancier voor hun eerste mon-
tage producten. Daarnaast belevert Exide eveneens de vervangingsmarkt met een portfolio van succesvolle en 
bekende merken .

Exide Transportation produceert en commercialiseert een volledig gamma accu’s voor personenwagens, 
trucks, landbouwmachines, marine en vrijetijdstoepassingen en motorfietsen. De afde-
ling GNB Industrial Power legt zich toe op de ontwikkeling van producten voor de 
efficiënte opslag van energie voor tractie-toepassingen zoals heftrucks , reinigings-
machines en andere commerciële elektrische voertuigen en netwerk- power toe-
passingen zoals telecommunicatie, hernieuwbare energiebronnen en Uninter-
ruptible Power Supply-systemen (UPS ) .

De ingenieurs van Exide hebben steeds een belangrijke rol gespeeld bij 
de ontwikkeling van  innovaties voor de industrie. De ISO/TS - gecertifi-
ceerde productiefaciliteiten van Exide zorgen ervoor dat de produc-
ten die Exide produceert, gemaakt worden met een maximale 
efficiëntie en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnor-
men , terwijl elke belasting van het milieu tot een 
minimum beperkt wordt. 

Het uitgebreide verkoop-en distributienetwerk 
van Exide biedt een maximale service en zorgt 
steeds voor een stipte levering aan haar klanten. 
Exide wil eveneens een positieve bijdrage aan 
het milieu leveren. In de recycling faciliteiten 
met wereldklasse van het bedrijf worden oude 
accu’s verwerkt tot bruikbare materialen voor 
de productie.

Naast accu’s levert Exide levert ook diensten ,  
accessoires en energy-consulting aan haar 
klanten.

Alle productie-eenheden zijn ISO 9001 gecertificeerd 
Alle productie-eenheden van de automotive afdeling zijn  

ISO/TS 16949 gehomologeerd
Alle productie-eenheden zijn ISO 14001 gecertificeerd

Productie-eenheden

Recycling centra

Additionele verdeelcentra

Europese hoofdzetel

Belangrijkste verkoopafdelingen

Exide Technologies bv

Groeneweg 21N

3981 CK Bunnik 

Nederland

Tel: +31 (0)30 241 63 39

Fax +31 (0)30 241 24 19

info@exide.nl

www.exide.com

Exide Technologies bvba

Rue de Florival 93

1390 Archennes

België

Tel: +32 (0)10 84 92 11

Fax +32 (0)10 84 25 38

sales.be@eu.exide.com

www.exide.com


