
GROENE BLIKSEM© 320

Groene Bliksem©320, een On/Off-Grid batterij 
die altijd & overal energie kan leveren waar 
dit gevraagd wordt. Extreem veilig – Extreem 
duurzaam. De titanium batterijcellen zijn de 
allerveiligste in zijn klasse. De batterij kan 
maar liefst 20.000 keer ontladen worden en 
gaat daardoor 20 jaar mee!

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD!

Wilt u ook emmissieloos werkzaamheden uitvoeren, 
wilt u meer informatie of een gepaste prijsopgave? info@groenebouwkracht.nl  | T. +31 (0)88 542 4030

Bij veel projecten is slechts een kleine netaansluiting aanwezig,  
bij enkele projecten is er helemaal geen netstroom beschikbaar.  
Groene BouwKracht© heeft hiervoor de oplossing

GROENE BOUWKRACHT© ZET ZICH IN OM  
EEN BELANGRIJKE BIJDRAGE TE LEVEREN  
AAN DE ENERGIETRANSITIE.

Groene Bliksem©320: Een Off-Grid batterij die snel 
kan op en ontladen. Uitermate geschikt om het net te 
balanceren, op verschillende projecten energie te leveren 
waar de huidige capaciteit niet voldoende is, en energie 
op te slaan. 

De Groene Bliksem©320 is bij uitstek een van de meest 
veilige batterij door de LTO batterijcellen. De hogere 
ijzerwaarde in de cellen zorgen voor snelle ontlading 
en dat maakt de batterij geschikt voor het opladen van 
materieel en elektrische werktuigen. 



SPECIFICATIES

WIJ STAAN U GRAAG TE WOORD!

Wilt u ook emmissieloos werkzaamheden uitvoeren, 
wilt u meer informatie of een gepaste prijsopgave? info@groenebouwkracht.nl  | T. +31 (0)88 542 4030

Vermogen (kW) 92 kW (meerdere opties)

Temperatuur -40°C tot +60°C

Type On +Off-grid

Afmeting 299 x 244 x 259 cm 

Capaciteit 320 KWh netto 

Gewicht 9000 KG

Spanning 400VAC

Behuizing 10ft container

Soort Batterij SuperTitan LTO

• BOUW & INFRA
• (tijdelijke) VERZWARINGEN OP HET NET
• PEAKSHAVING
• STROOMOPSLAG

• OPLADEN MATERIEEL
• ON- EN OFF-GRID 
• SNELLADEN

EEN ONVERSTOORT EN 
ONAFHANKELIJK BOUWPROCES
De batterij Groene Bliksem© is inzetbaar voor verschillende 
toepassingen waaronder:

Volledige monitoring en  
24/7 inzicht in  

verbruik en capaciteit

Snel laden

Oplaadpoort  
voor zonne-energie

De veiligste 
batterijcellen 

20.000+ cycli Smart monitoring

Milieubewust


