
De PowerXtreme X75 en X125 zijn de nieuwe accu’s in de bekende en 
door de media bekroonde lichtgewicht LiFePO4 PowerXtreme accuse-
rie. De LiFePO4 techniek kent vele voordelen in vergelijking met de ou-
derwetse lood- en AGM accu’s. PowerXtreme LiFePO4 accu’s kunnen 
verantwoord geheel ontladen worden, waardoor de maximale capaci-
teit van de accu benut kan worden. Dit in tegenstelling tot de 40 pro-
cent ontlading die mogelijk is bij loodaccu’s. De X75 en X125 zijn 
stukken lichter, vele malen krachtiger en geheel onderhoudsvrij. Thuis 
in de wintermaanden de accu op spanning houden is voor dit type niet 
nodig, zodat de accu, in theorie, nooit meer uit de camper gehaald 
hoeft te worden. De levensduur is wel 3 tot 4 keer de levensduur van 
een loodaccu. PowerXtreme accu’s worden standaard geleverd met 
alle montagebenodigdheden en zijn eenvoudig te plaatsen. De status 
en conditie van een PowerXtreme X75 en X125 zijn af te lezen door 
middel van een App op de smartphone. De PowerXtreme X75 heeft 
een capaciteit van 75 Ah en is te vergelijken met een 150 Ah loodac-
cu. De X125 heeft een capaciteit van 125Ah en is vergelijkbaar met 
een 250 Ah Loodaccu. De accu’s zijn te laden door zonnepanelen, via 
uw motor tijdens het rijden of aangesloten op 230V. 



 

 
 

 Ultra lichtgewicht 

 Vele malen krachtiger dan loodaccu 

 Hoge capaciteit; dubbel de capaciteit 

van een loodaccu 

 3 tot 4 keer langere levensduur dan 

loodaccu 

 LiFePO4 technologie 

 Zeer lage zelfontlading 

 

 Optimale veiligheid; geen gassen, lekken-

de vloeistoffen of explosiegevaar 

 Onderhoudsvrij 

 Milieuvriendelijk: volledig recyclebaar 

 Eenvoudige montage  

 Status afleesbaar via App 

 

 

Specificaties 
Model X75 X125 

Nominaal voltage 12.8V 
Capaciteit 75Ah 125Ah 

Interne weerstand ≤20mΩ 

Maximaal laad voltage 14.6V 

Begrenzing ontlaad voltage 9V 
Maximaal continu laadstroom 50A 100A 

Maximaal continu ontlaadstroom 100A 

Pulse ontlaadstroom 300A 

Type accupool M8 + standaard accupool 

Levensduur (cycli) >1500 

Materiaal behuizing ABS 

Laad temperatuur 0℃~ 45℃ 

Ontlaad temperatuur -20℃~ 55℃ 

Opslag temperatuur 5℃~ 30℃ 

Gewicht (kg) 9,6 14,8 

Afmetingen (mm) 330 x 172 x 217 330 x 172 x 217 


