
BEDRIJFSPRESENTATIE



2

OVER ONS 

Alessandro Volta, Luigi Galvani, Gaston Planté, Thomas Edison, Henri Tudor (Belg)… dankzij deze mensen die aan de 
bakermat van de uitvinding van de batterij stonden, hebben wij van batterijen ons beroep kunnen maken. Zoals de naam 
reeds laat vermoeden, levert Battery Supplies alles dat van ver of van dichtbij met batterijen te maken heeft.

In het gamma zitten onder meer startbatterijen voor auto’s, vrachtwagens, batterijen voor industriële reinigingsmachines, 
schaarliften, hoogwerkers, golfwagens, heftrucks UPS, elektrisch handgereedschap....

Daar komen ook nog alle accessoires bij zoals onder andere batterijladers, vulsystemen en onderhoudssystemen... 

Tevens behoren ook het onderhoud en de herstelling van batterijen & laders tot onze troeven! Indien u echter in dit 
uitgebreid productengamma iets niet terugvindt, aarzel dan niet ons te contacteren, zodoende kunnen onze specialisten 
ter zake kijken of wij het desbetreffende product voor u kunnen aanbieden.

Zaakvoerders,
Alexander De Soete & Hans Weyme

BEKIJK ONZE BEDRIJFSVIDEO > 

https://batterysupplies.be/nieuws/de-nieuwe-battery-supplies-bedrijfsvideo-is-er/
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogNED_web.pdf
https://batterysupplies.be/nieuws/de-nieuwe-battery-supplies-bedrijfsvideo-is-er/
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BATTERY SUPPLIES

1999

2009

2010

2011 2019

2018

 Auto-onderdelen winkels, heftruck 
handelaars, industrie, distributeurs van 
golfkarretjes, importeurs van industriële 

reinigingsmachines, ziekenhuizen,...
België

France
Battery Supplies France  
Resellers

Export
Batterij handelaars

90 werknemers Wereldwijde verkoop

Bediendes

Technology

Vertegenwoordigers

Magazijn

€
Opgericht in:

Nieuw SAP-systeem voor een meer 
efficiënte werking dankzij barcode 
scannen en voorraad optimalisatie.

Start van ons Battery Street concept 
voor KMO’s en particulieren

Verhuis naar een nieuw gebouw met 
meer dan 10.000 m² aan magazijnen 
& kantoren op 12.000 m² oppervlakte.

20 jarig bestaan

39.000.000
 

omzet.

Overname van bedrijf ADRET in Lyon. 
Bedrijf actief in de verkoop, montage 
en reparatie van batterijen met een 
magazijn van > 1.500m².

35%

20

35%35

15

30%

20

https://batterysupplies.be/nieuws/de-nieuwe-battery-supplies-bedrijfsvideo-is-er/
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ONZE STERKTES
Ons voordeel is dat we zowel grote als kleine hoeveelheden van 
alle soorten batterijen kunnen leveren, naar onze dealers & klanten 
wereldwijd.

Dankzij deze strategie kunnen wij een nieuwe topkwaliteit aan 
batterijen leveren in een zeer korte tijd tegen scherpe prijzen.

One-stop shop voor 
onze klanten: 

1 leverancier voor een 
compleet assortiment 

en grote voorraad!

Leveranciers 
Europa, USA, 

China,...
Commercialisering 
onder merknaam of 

onder Battery 
Supplies-label

Battery Supplies:
Aankoop per container 

Dealers en klanten:
Aankoop in kleine 

hoeveelheden
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EXPORT NAAR MEER DAN 100 LANDEN

E-COMMERCE

Maak je geen zorgen over het transport: of het nu per 
vrachtwagen, per boot of met het vliegtuig is, wij regelen het!

En om al uw technische vragen over batterijen te 
beantwoorden bijv. welk type te gebruiken, hoe te 
onderhouden, nieuwe technologieën, afmetingen,... is er nog 
altijd ons technisch verkoop team dat per mail of telefonisch 
een antwoord geeft.

Bent u reeds vertrouwd met ons assortiment aan batterijen, laders & accessoires 
en wenst u uw bestelling zelf te plaatsen via ons nieuw e-commerce platform?
Vul het dit formulier in en we sturen u de nodige logingegevens en wat 
documentatie zodat u meteen kan beginnen.

Heeft u reeds een login, ga dan naar ecommerce.batterysupplies.be.

Gebruiksvriendelijk
Overzicht stock en levertermijnen
Alle info: prijslijsten, datasheets
....

https://batterysupplies.be/e-commerce/
https://ecommerce.batterysupplies.be/
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OMDAT FOTO’S MEER ZEGGEN DAN 1000 WOORDEN:

TRACTIE BATTERIJEN SEMI-TRACTIE & 
MONOBLOC BATTERIJEN

DEEP CYCLE BATTERIJEN STARTBATTERIJEN BATTERY FIX GEL BATTERIJEN AGM BATTERIJEN

LEAD CARBON 
BATTERIJEN

OPSLAG HERNIEUWBARE
ENERGIE

STATIONAIRE BATTERIJEN

MARINE BATTERIJEN

MOTOBATTERIJEN

OPZS & OPZV

LI-ION BATTERIJEN

4R25

FIETSBATTERIJEN

SMARTPHONE 
BATTERIJEN

ALKALINE & HERLAAD-
BARE BATTERIJEN

LAPTOP BATTERIJEN

OPTIMA BATTERIJEN

PURE LEAD CARBON 
BATTERIJEN

DOWNLOAD BATTERIJ CATALOOG > 

https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogNED_web.pdf
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EEN BATTERIJ VOOR ELKE TOEPASSING

Heftruck
industriële reinigingsmachines
Hoogwerker
Auto’s
Vrachtwagens
Moto’s
Elektrische fiets
Golfwagen
Boot
Mobilhome
Rolstoel
Verkeerssignalisatie
Elektrische voertuigen
Kranen
Robotmaaier
Solar
Wndmolens
UPS
Alarmsystemen
Handgereedschappen
Tuingereedschap
RC speelgoed
Laptop
Barcode scanners
Smartphones
...
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LADERS EN BOOSTERS

ACCESSOIRES

Verschillende soorten batterijen betekent ook verschillende soorten laders, ieder type batterij heeft een specifieke type lader: Open loodzuur, gel, 
AGM, Li-Ion,.... Voor laders zijn er ook verschillende technologieën; traditionele laders, hoogfrequent laders, inbouw-laders, druppelladers,...

Ons assortiment:

Om aan al uw noden te voldoen hebben we 
een volledig assortiment van accessoires 
zoals: testers, schoonmaakmiddelen, veilig-
heidsvoorzieningen en ook alle onderdelen 
voor batterijen: connectoren, automatische 
vuldoppen, vlotters, kabels, bouten,...

Ons assortiment:

Startboosters
Druppelladers
Industriële batterijladers
Ingebouwde hoogfrequent laders
Industriële laders voor tractie batterijen
Snelladers
EV-laders
...

Batterijconnectoren en industriële stekkers
Ontladingsmeters en omvormers
Vuldoppen
Koppelingen
Kabelverbindingen en soldeerverbindingen
Meet- en testapparatuur
Vulpompen
Veiligheidssystemen
...

DOWNLOAD ACCESSOIRE CATALOOG > 

https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCatalogueChargersAndAccessoriesENG_web.pdf
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CROWN BATTERY USA

BATTERY SUPPLIES.BE BATTERY SUPPLIES.BE 17

Crown Deep Cycle

Deep cycle competitor

Semi-traction

CROWN, US-DEEPCYCLE BATTERIE CR235

CROWN  CR235

DUAL PURPOSE CYCLIC BATTERIES

CROWN US DEEP CYCLE
Crown Deep Cycle batteries are a necessity for applications which require deep discharges of the batteries, 

like electrical scissor lifts, aerial devices, industrial cleaning machines, …

Crown batteries uses high density oxide to create a firmer cohesion of the active material, which results 

in a longer battery life in spite of deep discharges!

Made in USA

CYCLIC BATTERIES 

Made in USA

181542CataloogENG2018.indd   17 31/08/18   10:08

Battery Supplies is de exclusieve importeur van Crown batterijen uit 
Fremont - Ohio, USA.

Crown Battery USA is een van de belangrijkste spelers in de batterij-
industrie. Hun rol in de markt blijft stijgen omdat ze steeds meer OEM’s 
als klant hebben.

Met 90 jaar ervaring heeft Crown Battery zich ontwikkeld van een 
kleine, succesvolle batterij reparatiewerkplaats tot een snelgroeiend 
en winstgevend bedrijf met een 170.000 vierkante meter aan fabrieks-
ruimte. Gesteund door een grote en trouwe klantenbasis en 460 
toegewijde medewerkers produceren ze de batterijen met de beste 
kwaliteit vandaag op de markt. De naam “Crown” was echt een 
geschikte keuze.

Geweldige mensen, goede service en uitstekende producten zijn de 
belangrijkste ingrediënten in de Crown Battery geschiedenis

Producent loodzuur batterij

- Startbatterijen & industriële batterijen
- Moderne, volledig geïntegreerde fabrikant
- ISO 9001: 2008 gecertificeerd
- 625 Werknemers

Wereldwijde klant gemeenschap

- Noord-Amerika Vestiging & netwerk van verdeler
- OEM & Verdelers in 48 landen-markten
- Europees distributienetwerk via Battery Supplies
- Focus op markten Deep-Cycle & industriële batterijen

Belangrijke markten

- Schaarliften en hoogwerkers
- Vloeronderhoud
- Golf & recreatie uitrusting
- Materiaal verwerkingssystemen
- Hernieuwbare energiesystemen
- Commerciële elektrische wagens
- Transport & spoorwegsystemen
- Mijnbouw apparatuur
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VOORRAAD & FLEXIBILITEIT

Dankzij onze grote voorraad aan batterijcellen, containers en 
onderdelen kunnen we in zeer korte tijd kant-en-klare tractie-
batterijen assembleren.

Of u nu alleen de elementen wilt hebben of de complete batterij 
met een nieuwe container, automatisch vulsysteem & een zuur-
circulatiesysteem en de connector. Ons montageteam maakt dit 
mogelijk in de kortst mogelijke tijd.

Het enige wat we nodig hebben is het machinetype, spanning & 
capaciteit en/of afmetingen, zo eenvoudig als dat. De rest wordt 
door ons verzorgd.

De accu wordt zorgvuldig verpakt om bij u thuis te worden af-
geleverd: “klaar voor gebruik”, het enige wat u hoeft te doen is de 
batterij in uw vorkheftruck te installeren & te starten met rijden....

2 VOLT TRACTIECELLEN

- Gemaakt in europa
- Lange levensduur (1250 tot 1500 cycli)
- De meeste cellen zijn op voorraad
- Grote voorraad aan containers
- In-house installatie
- Automatische vulsystemen

ONS ASSORTIMENT: VERSCHILLENDE 
TECHNOLOGIEËN:

Batterij connectoren
Industriële stekkers
Batterijkabels
Batterij ontladingsmeter
Batterijklemmen
Kabelschoenen
Startkabels & batterijtangen
Batterij desulfatoren
Meet- & testapparatuur
Vulpompen
Demineralisatie
Batterij Transport
Onderhoud & veiligheidsproducten

Open Loodzuur : PzS – PzB
GEL : PzV
Low Maintenance
CSM : Copper Stretch Metal
Pure Lead Carbon
Li-Ion : LiFePo4
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VERSCHILLENDE 
TECHNOLOGIEËN:

LITHIUM-ION

CELLEN / PACKS

DROP-IN REPLACEMENT

M+ MODULES

LI-ION TRACTIE EN OP MAAT GEMAAKTE BATTERIJEN

AQ-LITH®

AQ-LITH®

Volledig assortiment Lithium producten.

We kunnen u ook speciaal op maat 
gemaakte batterijpacks aanbieden, 
volgens uw specificaties:
- Li-NMC-O2 of LiFePO4
- Cilindrische of pouch cellen
- Voltage < 48V
- Capaciteit tot 40Ah
- Verschillende C-rates (voor de opslag 
van energie of power toepassingen)
- Ingebouwde beschermende PCB, cel balancing
- Afmetingen volgens aanvraag
- Zachte PVC of aluminium behuizing

Onze Lithium-ion drop-in replacement 
batterijen kunnen direct uw huidige SLA 
batterijen vervangen in veel toepassingen. Ze 
hebben een uitstekende levensduur tot 2000 
cycli. Deze onderhoudsvrije batterijen hebben 
dezelfde afmetingen als SLA batterijen maar zijn veel 
lichter (tot 70%) en hebben veel betere prestaties en economische 
levensduur. De drop-in replacement batterijen zijn uiterst veilig: ze kunnen 
snel opladen zonder oververhitting en vergassing, ze zijn ook beschermd 
tegen  overbelasting en volledige ontlading dankzij de ingebouwde BMS.

Ook vanuit ecologisch standpunt zijn er alleen maar voordelen: deze 
batterijen bevatten geen zuur, geen lood en geen andere giftige stoffen.

- LIFEPO4
- MODULAIR
- SERIËLE EN PARALLELLE 
VERBINDING
- EENVOUDIGE INSTALLATIE
- FLEXIBEL BATTERIJ SYSTEEM

Met onze M-series kunnen seriële schakelingen gemaakt worde
en de M+-series kunnen zowel in seriële als parallelle schakelingen 
gemaakt worden. Elke blok wordt afzonderlijk gecontroleerd door een 
ingebouwde BMS, de volledige groep wordt daarenboven gecontroleerd 
door een externe BMU.

Als ons standaard gamma niet geschikt is voor uw toepassing, dan 
kunnen we een op maat gemaakte AQ-LITH® Lithium-batterij 
assembleren op basis van uw specificaties. 

Stuur ons de parameters zoals 
afmetingen, spanning, capaciteit en 
vereiste stroom en wij zullen samen 
met u naar een oplossing zoeken. 

Neem contact op met 
info@batterysupplies.be.
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OPSLAG HERNIEUWBARE ENERGIE AQ-LITH® ESS
AQ-LITH® ESSBattery Supplies onderzoekt al jaren de opties van lithium in vervolg-

markten. Dit heeft geleid tot een nieuw aanbod aan thuisbatterijen en 
industriële batterijen. Om deze laatste te optimaliseren is er ook een 
samenwerking met Yuso ontstaan. Yuso zorgt voor de uitwisseling van 
hernieuwbare energie tussen verschillende partijen.

Dankzij de gloednieuwe thuisbatterijen ‘AQ-LITH® Energybox’ van 3 – 5 
en 7 kWh, kan je meer gebruik maken van je eigen energie geprodu-
ceerd door zonnepanelen. Bovendien komen deze thuisbatterijen ook in 
aanmerking voor subsidies (in Vlaanderen, België).

Voor projecten op grotere schaal hebben we ook een antwoord. De 
robuuste industriële batterij voor opslag van hernieuwbare energie, 
AQ-LITH® ESS. De batterij ontworpen en geassembleerd door Battery 
Supplies slaat overtollige energie van de zonnepanelen en windmolens 
op en geeft deze later terug wanneer de productie deze nodig heeft. 
Yuso zorgt voor de intelligente aansturing van de batterij en omvormer. 
Yuso bepaalt wanneer en hoeveel de batterij wordt geladen en ontlad-
en en dit gebaseerd op huidige en toekomstige parameters zoals het 
energieverbruik, eigen productie, energieprijzen, weersvoorspellingen... 
Dankzij dit intelligent aansturen wordt de batterij optimaal ingezet en zal 
daardoor nog sneller terugbetaald worden. 

Industrieel

Residentieel

DOWNLOAD AQ-LITH BROCHURE > 

https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/Lithium-brochure-2019-NL.pdf
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SERVICE AFDELING
We hebben onze eigen servicedienst voor reparaties, dringende 
interventies & onderhoud van de batterijen en laders. 

Binnenkomende goederen worden hier steekproefgewijs aan testen 
onderworpen, batterijen worden bijgeladen, garantieaanvragen worden 
behandeld, herstellingen aan batterijen worden hier uitgevoerd alsook de 
regeneratie van bestaande batterijen (ongeacht het merk) ...

De elektronische afdeling is gespecialiseerd in het repareren van alle 
soorten laders: traditionele of hoge frequentie laders.

Onze techniekers staan voor u klaar!

Waarom beroep doen op onze techniekers?

Een goed onderhouden batterij heeft een langere levensduur
Het is voor u tijdbesparend
Een slecht onderhouden batterij kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties
Defecten en/of problemen worden sneller gedetecteerd
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BATTERY FIX®

1    3    

5    

2    

4    6

Openmaken van de behuizing Cellen verlijmen

Nieuwe BMS plaatsen
(Battery Management System)

Uithalen oude pack

Nieuwe pack plaatsen Behuizing dichtschroeven & 
vernieuwde pack opladen

Dankzij ons Battery fix® systeem geven wij de mogelijkheid om oude 
batterijen te vernieuwen.

Of het nu gaat om batterijen van boormachines, scheerapparaten, 
kruimeldieven, elektrische fietsen, oplaadbare tandenborstels, 
duiklampen, speelgoed, draagbare telefoons, laptops, gsm’s, 
camera’s, ...

Het principe :

Elk snoerloos toestel heeft zijn eigen model van batterij, in deze 
behuizing zitten allemaal gelaste oplaadbare batterijcellen.

Wij behouden de behuizing van de batterij, maken deze open & 
vervangen alle oude batterijcellen door nieuwe hoogwaardige 
batterijcellen.  We schroeven of lijmen de behuizing terug dicht en u 
heeft een nieuwe batterij in de bestaande behuizing !

Dit scheelt bijzonder veel in de prijs : soms tot 50% goedkoper t.o.v. 
de nieuwprijs & het is nog goed voor het milieu ook !

Laat uw accu-packs bij ons vernieuwen en bespaar 
tot 50% ALLE MERKEN!
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BATTERY STREET®

In 2010 ontwikkelden we Battery Street, een nieuw one stop shop-concept met alle soorten batterijen, batterijladers en accessoires, dit voor elke 
toepassing. Via dit concept kan het retailkanaal -eenvoudig en begeleid- een volledig, ongeëvenaard productaanbod aanbieden aan de 
professionele klant en aan de particuliere eindgebruiker. Dit met onderbouwd advies en een waaier aan mogelijkheden, zodat de eindklant 
steeds het juiste product voor de juiste toepassing gebruikt. Het spreekt voor zich dat dit een enorme troef is, zeker als dit gecombineerd wordt 
met een Battery Street Corner concept, waarbij in een bestaande zaak een “Corner” wordt gecreëerd, een shop-in-shop dus, waarbij beide ac-
tiviteiten elkaar versterken. Bovendien treedt u via het Battery Street concept ook toe tot onze webshop, waarbij uw winkel als afhaal- en servi-
cepunt wordt gebruikt. Een win-win dus.

Onze pilootwinkels zijn gestart eind 2010 en begin 2011. Hierbij waren we nooit verlegen om ons Battery Street concept bij te sleutelen. Dit 
resulteert intussen in 6 Battery Street Shops en 13 Battery Street Corners. 15 winkels bevinden zich in België, 4 winkels bevinden zich in het 
buitenland, waaronder Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Malta. Neem gerust een kijkje op onze website www.batterystreet.be en ontdek er de 
verschillende winkels, onze intelligente zoekrobot, de webshop en ons Battery Fix® service.

Interesse in het Battery Street Corner concept : neem met ons contact op.

mailto:info%40batterystreet.be?subject=Battery%20Street%20Corner%20Concept
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Nijverheidslaan +50/56, B-8540 Deerlijk, Belgium
Tel +32 56 617 977 - Fax +32 56 617 955

info@batterysupplies.be - www.batterysupplies.be

8 bis, Avenue du Docteur Schweitzer, 69330 MEYZIEU – France
Tél 04 78 31 66 66 Fax - 04 78 31 61 10

contact@batterysupplies.fr

Battery Supplies, uw leverancier voor alle batterijen, laders en accessoires sinds 1999. De meest uiteenlopende 
batterijen op voorraad in onze 10.000 m² state-of-the-art magazijnen en kantoren. 90 toegewijde collega’s 
zorgen voor de beste prijs, aanbiedingen & correcte levering. Battery Supplies is uw one-stop-shop voor al uw 
batterij behoeften, een partner waar u op kunt vertrouwen! 

DOWNLOAD ACCESSOIRE CATALOOG > 

DOWNLOAD BATTERIJ CATALOOG > 

mailto:info%40batterysupplies.be?subject=
https://batterysupplies.be
mailto:contact%40batterysupplies.fr?subject=
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCatalogueChargersAndAccessoriesENG_web.pdf
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogNED_web.pdf
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogNED_web.pdf
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogNED_web.pdf
https://batterysupplies.be/wp-content/uploads/docs/BSCataloogNED_web.pdf

