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Rokkantkocsi Akkumulátor 
 

A rokkantkocsi akkumulátor olyan újratölthető akkumulátor, amelyet kifejezetten elektromos 

kerekesszékek vagy motoros székek energiaellátására terveztek. Ezeknek az akkumulátoroknak 

tartósnak és megbízhatónak kell lenniük, és egyenletes mennyiségű energiát kell biztosítaniuk a 

rokkantkocsi zavartalan működéséhez. A rokkantkocsi akkumulátoroknak két fő típusa van: 

 

Ólomsavas akkumulátorok: Ezek az akkumulátorok a leggyakrabban használt típusok az 

rokkantkocsikban, mivel megfizethetőek és viszonylag hosszú élettartamúak. Az ólom-sav 

akkumulátorok kétféle formában léteznek: 

a. Zárt ólomakkumulátorok (SLA), amelyek karbantartásmentesek és kiömlésbiztosak. Más 

néven szelepvezérlésű ólom-sav akkumulátorok (VRLA). 

b. Gélcellás akkumulátorok, a VRLA akkumulátorok egy típusa, amelyek gélszerű elektrolitot 

tartalmaznak, amely ellenállóbbá teszi őket a rezgésekkel és a szivárgással szemben. 

Karbantartásmentesek is, és az SLA akkumulátorokhoz képest lassabb kisütési sebességgel 

rendelkeznek. 

 

Lítium-ion akkumulátorok: Ezek az akkumulátorok egyre népszerűbbek az elektromos 

kerekesszékekben könnyű kialakításuk, hosszabb élettartamuk és gyorsabb töltési idejük miatt. 

Azonban általában drágábbak, mint az ólom-sav akkumulátorok. 

 

A rokkantkocsi akkumulátor kiválasztásakor figyelembe kell venni a következő tényezőket: 

 

Kompatibilitás: Ellenőrizd a kerekesszék gyártójának ajánlásait az akkumulátor specifikációira, 

például a feszültségre, a kapacitásra és a fizikai méretekre vonatkozóan. Győződj meg arról, hogy a 

csereakkumulátor kompatibilis az adott kerekesszék modellel. 

Az akkumulátor típusa: Válaszd ki az akkumulátor típusát az preferenciáid és költségvetése alapján. 

Az ólom-savas akkumulátorok kedvezőbb árúak, míg a lítium-ion akkumulátorok hosszabb 

élettartamot és gyorsabb töltési időt kínálnak. 

Kapacitás: Egy nagyobb kapacitású akkumulátor hosszabb ideig képes energiát biztosítani, mielőtt 

újra töltésre lenne szükség. Fontos figyelembe venni a napi használati szokásokat, és válassz olyan 

akkumulátort, amelynek kapacitása elegendő az igényeink kielégítéséhez. 

Súly: A könnyebb akkumulátorok, mint például a lítium-ion akkumulátorok, segíthetnek csökkenteni 

a kerekesszék teljes súlyát, így könnyebben manőverezhető és szállítható. 

Töltési idő: A lítium-ion akkumulátorok töltési ideje általában gyorsabb, mint az ólom-sav 

akkumulátoroké, ami jelentős előnyt jelenthet, ha gyakran kell feltöltenie a kerekesszék 

akkumulátorát. 
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Ár és garancia: Hasonlítsd össze a különböző rokkantkocsi akkumulátorok árait és garanciális idejét. 

A hosszabb garanciaidő magasabb minőséget és megbízhatóságot jelezhet. 

Karbantartási követelmények: Az SLA, a Gel és a lítium-ion akkumulátorok mind 

karbantartásmentesek, így alkalmasak rokkantkocsi használatra. 

 

Ha figyelembe vesszük ezeket a tényezőket, kiválaszthatjuk egyedi igényeinknek megfelelő 

rokkantkocsi akkumulátort, és biztosíthatjuk elektromos kerekesszékünk optimális teljesítményét és 

hosszú élettartamát. 

 

Számos rokkantkocsi akkumulátor elérhető a piacon, azonban itt van néhány keresett kategória, 

amely segíthet a választásban. Ilyen például a Rokkantkocsi akkumulátor 12V 36Ah és a Rokkantkocsi 

akkumulátor 12V 50Ah. 
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