
Geeignet für alle Akkutypen!

BCS 5400

BCS 5401

BCS 5400 / BCS 5401
ZUKUNFTSSICHERES MEHRFACHLADEGERÄT 
ZUM GLEICHZEITIGEN LADEN 
VON BIS ZU VIER AKKUS

ZUKUNFTSSICHER UND FLEXIBEL

Das Gerät besteht aus einer Grundeinheit und Lade- 

adaptern. Ein flexibles Adaptersystem ermöglicht es Ihnen, 

Werkzeugakkus unterschiedlicher Hersteller (Bosch, Fein, 

Atlas-Copco, Makita etc.) und gleichzeitig verschiedener 

Akkutypen (NiCd/NiMh/Li-Ion oder SLA) zur selben Zeit 

zu laden.

Die moderne Bauform der Baureihe BCS garantiert Ihnen 

die flexible Erweiterung auch auf engstem Raum (z.B. 

beim Übereinanderstapeln in einem Systemschrank) und 

bietet Ihnen mit der integrierten Thermomanagement-

Funktion die notwendige Wärmeableitung, um die vorzei-

tige Alterung von Li-Ion-Akkus zu verhindern. Einzigartig 

ist die Schnittstelle an der Rückseite über die sowohl La-

deparameter erneuert, als auch der Status während der 

Ladung im Bedarfsfall überwacht werden können. Somit 

ist dieses Gerät in puncto Zukunftssicherheit neuer Ak-

kutechnologien sicherlich einzigartig am Markt. Durch ein 

Softwareupdate von Grundeinheit und Adaptern kann der 

Anwender heute noch unbekannte Akkutypen der nächs-

ten Generation „zukünftig“ aufladen.

PRZYSZŁOŚCIOWA ŁADOWARKA 
WIELOSTANOWISKOWA DO JEDNOCZESNEGO 
ŁADOWANIA MAKS. CZTERECH 
AKUMULATORÓW

Odpowiednia dla wszystkich typów akumulatorów!

PRZYSZŁOŚCIOWA I ELASTYCZNA

Urządzenie składa się z jednostki podstawowej i adapterów 

ładujących. Elastyczny system adapterów umożliwia 

jednoczesne ładowanie akumulatorów narzędziowych różnych 

producentów (Bosch, Fein, Atlas-Copco, Makita itp.) oraz 

różnych typów (NiCd/NiMh/Li-Ion lub SLA).

Nowoczesna konstrukcja serii BCS zapewnia elastyczną 

rozbudowę w najmniejszej przestrzeni (np. ustawianie jednego 

urządzenia na drugim w szafie systemowej) i oferuje dzięki 

zintegrowanej funkcji zarządzania temperaturą niezbędne 

odprowadzanie ciepła, zapobiegając przedwczesnemu 

procesowi starzenia się akumulatorów Li-Ion. Unikalny interfejs 

z tyłu urządzenia umożliwia zmianę parametrów ładowania 

oraz ewentualne monitorowanie statusu podczas procesu 

ładowania. To wszystko sprawia, że urządzenie jest z pewnością 

unikatem na rynku w odniesieniu do przyszłościowych, nowych 

technologii akumulatorów. Dzięki aktualizacji oprogramowania 

jednostki podstawowej i adapterów użytkownik może już 

dziś naładować „na przyszłość” nieznane jeszcze typy 

akumulatorów następnej generacji.



•  im Mischbetrieb für viele Akkutypen einsetzbar, z. B. NiCd, NiMh, Li-Ion, SLA u.v.a.

•  nahezu für alle Industriewerkzeug-Akkus nutzbar (1,2-36V)

•  zukunftssicher – kostenlos updatefähig

•  Adapterwechsel in wenigen Sekunden

•  Sicherheitskonzept durch intelligente Adapter

•  einfache Handhabung & Wartung (auch Fernwartung möglich)

•  stapelbar – dadurch modular zu erweitern

•  Thermomanagement zum Schutz vorzeitiger Akkualterung

•  NEU: Entladungsschutz 
   bei aufgestecktem Akku 

•  Akku-Reaktivierung 
   bei „Deep-sleep“-Modus

•  mikroprozessorgesteuert

•  patentiertes Ladeverfahren

•  automatische Erhaltungsladung

•  optische Ladezustandsanzeige

•  Ladezeit- und Ladestromüberwachung

•  Ladung von tiefentladenen Akkus

•  automatische Abschaltung bei  
   Eintreten eines technischen Defekts

•  Fehleranzeige bei Akku-Kurzschluss

•  akustische Signalgebung für:
              •  Verpolung des Akkus
              •  Kontaktbruch im Akku
              •  Defekt des Akkutemperaturfühlers
              •  Ladezeitüberschreitung
              •  Abkühlphase des Akkus
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GEEIGNET UNTER ANDEREM FÜR AKKUS FOLGENDER HERSTELLER

TECHNIK SICHERHEIT

•  ABB
•  AEG
•  Atlas Copco
•  Bosch
•  Cleco
•  Datalogic

•  Desoutter
•  DeWalt
•  Fein
•  Gesipa
•  Hios
•  Hitachi

•  HST
•  IngersollRand
•  Kress
•  Makita
•  Makstar
•  Mannesmann

•  Metabo
•  Milwaukee
•  Panasonic
•  POP
•  TBB
•  Uryu

•  Weiler
•  Yokota

Mit BCS 5400/5401 
professionell und sicher Akkus laden

IHRE VORTEILE AUF EINEM BLICK

Schranksysteme optional. Sonderbau auf Anfrage.

Verfügbare Adapter 
siehe Adapterliste 2014.

Profesjonalne i bezpieczne 
ładowanie akumulatorów przy użyciu 
BCS 5400/5401

PRZEGLĄD ZALET

TECHNIKA

ODPOWIEDNI M.IN. DO AKUMULATORÓW PONIŻSZYCH PRODUCENTÓW

BEZPIECZEŃSTWO

Systemy szaf opcjonalnie. Specjalna konstrukcja 
na zamówienie.

• zastosowanie w trybie mieszanym dla różnych typów akumulatorów, np. NiCd, NiMh, Li-Ion, SLA i inne

• stosowany dla niemal wszystkich akumulatorów narzędzi przemysłowych (1,2-36V)

• przyszłościowy – bezpłatna możliwość aktualizacji

• wymiana adaptera w kilka sekund

• koncepcja bezpieczeństwa zapewniana przez inteligentne adaptery

• prosta obsługa i konserwacja (możliwa również konserwacja zdalna)

• możliwość układania jeden na drugim - rozbudowa modułowa

• zarządzanie termiczne w celu ochrony przed przedwczesnym procesem starzenia się akumulatorów

• NOWOŚĆ: ochrona przed rozładowaniem 
włożonego akumulatora

• automatyczne wyłączenie w przypadku 
wystąpienia usterki technicznej

• sygnał akustyczny dla: 
• zmiany biegunowości akumulatora
• przerwania styku w akumulatorze
• uszkodzenia czujnika temperatury akumulatora
• przekroczenie czasu ładowania
• fazy wychładzania akumulatora

Dostępne adaptery patrz 
Lista adapterów 2014.

• ABB
• AEG
• Atlas Copco
• Bosch
• Cleco
• Datalogic

• Desoutter
• DeWalt
• Fein
• Gesipa
• Hios
• Hitachi

• HST
• IngersollRand
• Kress
• Makita
• Makstar
• Mannesmann

• Metabo
• Milwaukee
• Panasonic
• POP
• TBB
• Uryu

• Weiler
• Yokota

• wyświetlenie błędu w przypadku zwarcia akumulatora• reaktywacja akumulatora w trybie  
„Deep-sleep”

• sterowanie mikroprocesorowe

• opatentowana metoda ładowania

• automatyczne ładowanie podtrzymujące

• optyczny wskaźnik stanu naładowania

• monitorowanie czasu i prądu ładowania

• ładowanie głęboko rozładowanych akumulatorów
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