
 

 

 

De accu, onze energiebron voor de scootmobiel, E. Rolstoel of E. Bike, we kunnen 
niet zonder en zijn van bedrijfszekere accu’s afhankelijk!  
 
Vroeg of laat zullen onze accu’s vervangen moeten worden, daar ontkomen we niet 
aan. Accu’s zijn aan slijtage onderhevig.  
  
Onze accu’s zijn cyclisch wat wil zeggen, ze kunnen velen malen ontladen en 
weer opgeladen worden. De levensduur is ook sterk afhankelijk van of we op de 
juiste wijze ontladen en weer opladen. Ook de oplader zelf speelt hierin een cruciale 
rol ! Er zijn twee typen accu’s, te weten, AGM accu en Gel accu. De Gel accu heeft 
meer cyclische ladingen en ontladingen. Voor de meerprijs GEL accu verdienen we 
op langere termijn terug!  
 
Accu’s zijn een kostbare investering waarvan we niet moeten vergeten dat we er 2 
stuks van 12 volt x Ampère moeten hebben. Het aantal Ampère is bepalend voor het 
type scootmobiel maar vooral de elektromotor. Kleine scootmobielen kunnen 
volstaan met een lage Ampère accu en de wat grotere scootmobielen zullen een 
zwaardere Ampère accu nodig hebben wat u gelijk in prijs zult bemerken. Accu’s 
gaan bij correct gebruik 2 a 3 jaar mee en soms bij zeer goed gebruik langer dan 3 
jaar! Hierin speelt ook de opslag van de accu een belangrijke rol. Temperatuur.  
 
Voor de E. Bike zijn er Lithium-ION accu’s in diverse Ampère en aantal Watt.  
Afhankelijk van u aandrijfmotor leveren fietsfabrikanten diverse Lithiumbatterijen.  
Het laden van een Lithium-ion duurt ongeveer 3 uur.  
 
Diepontladen van accu’s is altijd funest voor de levensduur van de accu!  
Laad na elke rit weer de accu zodat u voor de volgende rit weer een volle accu heeft.  
Onze accu’s zijn van het Amerikaanse merk MOVE en hierop durven wij bij correct 
gebruik 14 maanden garantie te geven in plaats van 6 maanden. 
  
Voor het monteren van en wisselen van accu’s heeft u een monteur nodig met kennis 

van zaken, onkundige monteurs kunnen u accu’s schade toebrengen. 


