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VÆGT

2
KG

BATTERI NYHED!
MOVER OG FORBRUGTSBATTERI

GARANTI

5
ÅR



Hvad er dit 
batteribehov

X10 Det lille effektive Mover batteri

Nyheden, PowerXtreme X10; vejer kun 2.1 kg. En lille kraftfuld enhed, der ubesværet driver 
moveren, på en 1500 kg. campingvogn, i mere end 30 minutter. Det er mere end 2-4 gange 
så meget tid, der behøves for at bringe campingvognen på rette plads. Batteriet kan levere en 
strøm på op til 150A. Det er stærkere end de fleste store og tunge batterier på markedet. Bat-
teriet har endnu flere fordele:
 
X10 batteriet er udviklet til brug; i kombination, med en mover-motor. Ikke som alm. forbrugs-
batteri. Der er ingen grund til, at bruge et 25 kg. tungt blybatteri, eller et lidt lettere gel-batteri 
til kun at drive campingvognens mover. X10 vil gøre arbejdet, og det vil spare op til 90% af 
vægten. I modsætning til de andre batterityper, er dette LiFePO4 batteri helt vedligeholdelses-
frit. Hvis batteriet opbevares fuldt opladet, vil det kun tabe ca. 2 procent kapacitet om måne-
den. Selv hvis batteriet er helt afladet, sker der ingen skade, på batteriets celler. Ved det sikre 
Lithium (LiFePO4) er der ingen risiko, for udstrømning af væske eller gasarter og dermed ingen 
eksplosionsfare. Kapaciteten på 10 Ah vil gøre jobbet, til moverens motor perfekt. Ser man på 
batterier til dette formål, er det ikke kapaciteten der er alt-afgørende. Det er derimod kraften, 
der stilles til rådighed, fra batteriet. Det lille PowerXtreme X10 batteri, leverer denne kraft, der 
tidligere krævede, store tunge blybatterier.
En anden stor fordel er levetiden, på LiFePO4 batterier. Taget levetiden i betragtning, gør det til 
en rigtig fornuftig investering. I den tid du har glæde af X10 batteriet, vil du normalt have skiftet 
dit blybatteri, mellem 4-7 gange.
 
Batteristatus kan let aflæses, via din smartphone. Download gratis Appen til din Iphone, eller 
Android telefon.

X20 og X30 De kraftige Forbrugsbatterier

Hvis behovet i campingvognen er rigtig meget kapacitet til både mover og forbrug til andre 
formål, er X20 eller X30 det rigtige valg. Her er der tale om en powerbank som er traditionel-
le bly- eller gel-batterier langt overlegen. Det drejer sig både om vægt, holdbarhed men især 
kapaciteten og den lange levetid. Hvis du sammenligner kapaciteten på X30, vil det svarer til et 
traditionelt blybatteri på ca 110
Ah, som typisk vejer 25-30 kilo.
 
Batteriets indbyggede lader tilsluttes direkte til 230 volt og, batteriets indbyggede display 
holder dig ajour med tilstand af ladning. Enkel montering uden nødvendigt tilkøb af lader og 
andre installationer.
 
Med disse batterier har du et batteri som tages med fra vogn til vogn, 
igennem næsten hele dit campingliv.



Vælg 
det rigtige

batteri!

Sikkerhed generelt:
Strømbegrænsning, over/og under spæn-
dingsstyring, kortslutningssikring, tempera-
tur overvågning.

Ekstrem kraftHøj kapasitet Lang levetidMover-tid Lav vægt
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Elektriske støtteben til din campingvogn.
Spørg efter Elfoot hos din forhandler.

www.elfoot.dk


