


Vi hjælper vores kunder med at 
nå deres mål

Produkter

Velkommen til Nordens største 
leverandør af batterier. For mange af
vores kunder, er vi virksomheden som 
leverer alle batterier, ladere etc. 
Om du er producent eller forhandler, 
kan vi hjælpe dig med det rigtige 
produkt.

Kunde specifikke løsninger Hvorfor os ?

Hvis du har brug for en skræddersyet
batteriløsning, er vi klar til at hjælpe dig. 
Vi kan designe løsninger, der passer til 
unikke krav til enhver applikation - alt 
fra store strømforsyninger til batteri-
pakker og opladere.

De konstant stigende miljøregler 
påvirker vores branche. Derudover 
søger virksomheder at gøre deres 
produkter mindre, lettere, sikrere og 
mere kraftfulde. Det er her vi kommer 
ind i billedet...



Batteriet er det mest kritiske element i 
et elektroniske produkt - det kan også 
være et af de dyreste. Derfor er det så 
vigtigt, at vælge det rigtige første gang. 
Nogle gange er løsningen ligetil og et 
eksisterende produkt kan opfylde dine
behov - men hvis dit batteri eller 
applikation, har særlige begrænsninger,
kan vi hjælpe med at guide dig til den 
rigtige løsning.

Med mere end tre årtiers erfaring, bruges 
vores tilpassede batteriløsninger i 
tusindvis af applikationer.

Ved hjælp af professionelt maskinel og
dygtige medarbejdere, kan vi hjælpe dig
med at designe den løsning, der passer
dine unikke krav til enhver applikation.

Ved udvikling af skræddersyede 
løsninger, arbejder vi tæt sammen med
dig. Ved hjælp af en gennemprøvet 
udviklingsmodel, udfører vi en 
indledende behovsanalyse, og derefter
fører din løsning igennem konstruktion 
og prototype fase, efterfulgt af endelige 
produktion og levering.

Her er nogle af de parametre, vi ser på:
- Klima og betingelser (temperatur, 
  fugtighed, osv.)
- Elektricitet (strømme og spændinger)
- Elektronik
- Sikkerhed
- Generelle lovkrav
- etc.

Siden 1982 har vi leveret batterier 
og relaterede strøm produkter.

Sammen med vores kunder og partnere,
producerer og leverer vi nuværende og 
fremtidige batteriløsninger, til hele
Norden.  
Produktion og udvikling foregår
regionalt og i Celltech China.

Celltech-gruppen består af ni batteri-
virksomheder, placeret i Sverige, 
Finland, Norge og Danmark. Med 
standard- og kundespecifikke batteri-
løsninger samt tilhørende power 
produkter, dækkes det nordiske 
marked indenfor industri, forsvar, 
medico etc. Celltech-gruppen ejes af 
svenske ADDTECH under STORAGE 
& POWER.

Hjertet i din applikation Sådan gør vi Om Celltech



Vores partner rolle bliver mere vigtigt,
når kravene til batterier, opladere og 
elektronik stiger.

Celltech A/S www.celltech.dk Tlf.: +45 7025 2201


