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Seja bem-vindo!Seja bem-vindo!Seja bem-vindo!

Trabalhamos com o Software COMAB: uma solução versátil para a gestão das operações. 
Os processos são em tempo real, possibilitando o monitoramento completo dos equipa-
mentos, o que inclui: cadastro de baterias, carregadores e veículos elétricos; indicadores de 
rendimento; relatórios e grá�cos de acompanhamento de ciclos de carga e descarga de 
baterias e informações necessárias ao planejamento de substituição de baterias.

Investir em conhecimento é fundamental para quem 
toma decisões e imprescindível para uma equipe de 
sucesso. Por isso, não perca tempo e contrate nossos 
treinamentos. Você terá acesso a informações como:

Ÿ Como fazer a manutenção periódica em baterias e 
carregadores.

Ÿ Segurança e meio ambiente.
Ÿ Sistemas de movimentação.
Ÿ Garantia e vida útil.

SERVIÇOS
COMAB:
DOBRANDO
A VIDA DE
SUA BATERIA

OTIMIZE
O TEMPO

EVITE RISCOS DE
ACIDENTES E EXPLOSÕES

REDUZA O
CUSTO
OPERACIONAL

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DE SALAS DE BATERIAS

GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PORQUE SUA EMPRESA NÃO PODE PARAR

TREINAMENTO DE PESSOAL

Através de equipe especializada, promovemos o 
aperfeiçoamento dos processos em salas de carga 
de baterias, realizando trabalhos preventivos e 
corretivos que proporcionam maior rendimento e 
vida útil dos equipamentos, além de maior 
agilidade e segurança na operação, gerando assim 
ganhos reais na cadeia produtiva de nossos 
clientes. Nossos serviços incluem:

BATERIAS

Ÿ Avaliação das condições elétricas e físicas das 
baterias.

Ÿ Veri�cação e correção do nível de solução.
Ÿ Veri�cação dos componentes externos, como 

cabos, terminais e conectores.
Ÿ Mão de obra de substituição de componentes 

externos, como elementos, cabos, terminais e 
conectores.

Ÿ Limpeza das partes externas das baterias 
(neutralização do ácido para evitar oxidação).

Ÿ Veri�cação do nível de oxidação nas caixas de 
ferro e componentes.

Ÿ Veri�cação da equalização entre elementos.
Ÿ Emissão de relatórios para controle.
Ÿ Leitura de densidade, tensão e temperatura de 

cada bateria.
Ÿ Aplicação de produtos antioxidantes nos 

pinos e terminais.
Ÿ Limpeza dos cabos e conectores das baterias.

CARREGADORES

Ÿ Veri�cação do sistema de carga (inicial e �nal).
Ÿ Limpeza dos contatos.
Ÿ Limpeza dos conectores.
Ÿ Reaperto dos terminais.

ANTES DEPOIS



As baterias tracionárias, ou acumuladores elétricos, 
exercem uma função extremamente importante 
nos trabalhos de movimentação de materiais e 
dependem de cuidados especí�cos e contínuos 
para seu bom funcionamento. Cargas irregulares, 
falta de repouso, aquecimento excessivo, derra-
mamentos de solução, entre outros, in�uenciam 
negativamente na segurança, na integridade de 
componentes e na durabilidade da bateria.

Nós da COMAB BATERIAS contamos com larga expe-
riência e propomos soluções de serviços para a recupera-
ção destes acumuladores tais como:

Ÿ Cargas de equalização.
Ÿ Reparos de elementos.
Ÿ Reparos de caixas de ferro com pintura 

eletrostática.
Ÿ Substituição de componentes.
Ÿ Reformas gerais.
Ÿ Testes elétricos.
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Ÿ Riscos de acidentes e explosão.
Ÿ Oxidação interna e externa dos componentes.
Ÿ Fuga de corrente.
Ÿ Variação de tensão e densidade.
Ÿ Curto-circuito.
Ÿ Baixo rendimento para trabalho.

Ÿ Aumento da vida útil.
Ÿ Maior rendimento de trabalho.
Ÿ Prevenção de danos às máquinas.
Ÿ Maior segurança.

ANTES DEPOIS

BATERIAS TRACIONÁRIAS

COMPONENTES E ACESSÓRIOS

A bateria produzida com elementos de placas 
planas no padrão BS, de tecnologia chumbo-
ácida, são reconhecidas mundialmente e foram 
projetadas para ter con�abilidade e uma longa 
vida, proporcionando ao usuário o máximo de 
energia acumulada dentro do espaço útil da 
bateria.

É ideal para aplicações em empilhadeiras elétricas 
e demais equipamentos utilizados na movimen-
tação de materiais e transporte.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

Ÿ Tecnologia de placa plana.
Ÿ Longa vida útil (1.800 ciclos).
Ÿ Disponibilidade no padrão BS.
Ÿ Maior aproveitamento do espaço útil da bateria.
Ÿ Maior capacidade por área.
Ÿ Elementos selados em PP.
Ÿ Conexões soldadas entre elementos.
Ÿ Excelente resposta durante descarga.
Ÿ Produzida em acordo com os padrões de 

qualidade e gerenciamento ambiental ISO.
Ÿ Produto Reciclável.
Ÿ Bateria montada com elementos EXIDE 

produzidos nos USA.

LINHA PLANA MODELO BS

CONECTORES

CONEXÕES

ELEMENTOS

ENGATES RÁPIDOS

VÁLVULAS

KITS DE CABOS

TERMINAIS SOLUÇÕES EM
MOVIMENTAÇÃO

LINHA TUBULAR MODELO EPZS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

Ÿ Tecnologia tubular de alta resistência.
Ÿ Longa vida útil (1.500 ciclos).
Ÿ Excelente relação entre energia acumulada e 

volume.
Ÿ Disponibilidade no padrão DIN.
Ÿ Elementos selados em PP.

Ÿ Conexões aparafusadas entre elementos.
Ÿ Maior e�ciência de descarga.
Ÿ Produzida em acordo com os padrões de 

qualidade e gerenciamento ambiental ISO.
Ÿ Produto Reciclável.
Ÿ Bateria montada com elementos EXIDE 

produzidos na EUROPA.

A bateria tubular com elementos no padrão EPZS, com tecnologia chumbo-ácida, foi projetada para ter 
uma longa vida, proporcionando ao usuário maior autonomia e alto desempenho.

É ideal para aplicações em empilhadeiras elétricas e demais equipamentos utilizados na movimenta-
ção de materiais e transporte.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO EM BATERIAS TRACIONÁRIAS

Dispomos de pronto atendimento para avaliações técnicas e a execução de serviços de manutenção 
periódica, preventiva e corretiva de Baterias Tracionárias. Através de equipe de Assistência Técnica 
Especializada e todo aparato existente em nossas O�cinas Móveis, podemos realizar correções e 
reparos sem a necessidade de remoção das baterias da operação.

A manutenção periódica é fundamental para a vida útil das baterias, evitando investimentos 
inesperados, melhorando a produtividade e proporcionando o máximo de segurança.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

Segurança: Segurança: Seguro de Responsabilidade Civil | Seguro de Responsabilidade Civil | 
Responsabilidade Técnica Lei Federal 6496Responsabilidade Técnica Lei Federal 6496

Meio Ambiente: Meio Ambiente: Descarte de Resíduos Sólidos e Descarte de Descarte de Resíduos Sólidos e Descarte de 
Resíduos LíquidosResíduos Líquidos

Assessorias: Assessorias: Engenharia Ambiental (CETESB), Assessoria Engenharia Ambiental (CETESB), Assessoria 
Jurídica, Medicina e Segurança do Trabalho (PCMSO / LTCAT / Jurídica, Medicina e Segurança do Trabalho (PCMSO / LTCAT / 
PPP / PPRA / Mapa de Risco / CIPA)PPP / PPRA / Mapa de Risco / CIPA)

Segurança: Seguro de Responsabilidade Civil | 
Responsabilidade Técnica Lei Federal 6496

Meio Ambiente: Descarte de Resíduos Sólidos e Descarte de 
Resíduos Líquidos

Assessorias: Engenharia Ambiental (CETESB), Assessoria 
Jurídica, Medicina e Segurança do Trabalho (PCMSO / LTCAT / 
PPP / PPRA / Mapa de Risco / CIPA)
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NOSSA MISSÃO

Valorizar permanentemente os objetivos 
dos nossos clientes e parceiros, 
proporcionar segurança através de 
produtos e serviços de alta qualidade e 
tecnologia, buscar continuamente novas 
formas de comercialização para ser a 
melhor opção no mercado e promover o 
crescimento e satisfação pro�ssional e 
pessoal de nossos colaboradores.

NOSSO OBJETIVO

Ser e manter uma empresa especializada 
em acumuladores elétricos que ofereça 
produtos e serviços de alta qualidade, 
assegurando ao cliente um pronto 
atendimento.

NOSSA SATISFAÇÃO

Entregar os serviços e produtos da melhor 
forma aos nossos clientes e parceiros, 
respeitando prazos de entrega e 
garantindo a qualidade através da 
melhoria contínua de nossos métodos e 
processos de industrialização, 
manutenção e terceirização.

FORNECEMOS

CARREGADORES.

CONSULTE-NOS!

REPRESENTANTE DE
VENDAS E MONTADORA

EXCLUSIVA NO BRASIL

BATERIA 6V
MONOBLOCO

BATERIA 8V
ARRANQUE
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