
 Grupy produktów
 +     Akumulatory
 +    Prostowniki
 +    Monitorowanie i zarządzanie flotami
 +   Systemy energetyczne
 +   Serwis

 Unikatowe cechy produktów
 +    Wynalezienie i zastosowanie technologii TPPL w bateriach 
 +   Kompleksowe systemy enegetyczne

 Nasze powody do dumy
 +   Energia przyszłości — wszędzie dla każdego 
 +   Globalny lider rozwiązań energetycznych z 22% udziałem w rynku i ponad 10 000 klientami w ponad 100 krajach

 Our reasons to be proud of
 +   Powering the future: everywhere for everyone
 +   Global leader in Energy storage solutions: 22% market share with over 10 000 customers in more than 100 countries

 Inspirujące fakty / Inspiring facts

 Product groups
 +   Batteries
 +   Chargers
 +   Monitoring & fleet management
 +    Energy Systems
 +   Service

 Unique selling propositions
 +   TPPL technology applied to batteries 
 +    Complex energy system solutions

centrala:
/ world headquarters:

EnerSys Ltd  

2366 Bernville Road
Reading
PA 19605
USA

  

Enersys Sp. z o.o. 

43-300 Bielsko-Biała | ul. Leszczyńska 73
Tel. +48 33 822 53 91
info.reserve@pl.enersys.com 
www.enersys.comW
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POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
/ BACK TO MAIN PAGE

Prototyp stacji szybkiego ładowania 
wyposażonych w baterie litowo jonowe 

i z możliwością dostarcznia 285 kwH energii 

/ Prototype of fast Charge Station with lithium 
ion 285 kwH storage capability

Liczba pracowników 
/ Number of employees

>11 000

Światowy lider w dziedzinie rozwiązań energii zmagazynowanej
/ The global leader in stored energy solutions

!

Liczba pracowników 
/ Number of employees

Rok założenia 
/ Year of establishment

1991

Poznaj nas / Meet us:

Jedyny na rynku dostawca 
baterii NexSys, zbudowanych 

w technologii TPPL 

/ NexSys: superior maintenance 
free battery solution 
with 99% pure lead

Pionier na rynku transportowym 
z baterią Odyssey Battery w ofercie 

/ Premium transportation market opportunity 
with Odyssey Battery

Systemy zasilania i magazynowania energii 
do obsługi sieci 5G 

/ Power and energy storage systems to support 5G networks: 
from macro cells, smal cells and privite 5G networkst 

o mobile core and edge computing, we deliver

99% odzysk surowca 
z baterii 

kwasowo-ołowiowych 

/ Lead-Acid batteries have 
99% recycle rate

https://www.linkedin.com/company/enersys/mycompany/
https://www.youtube.com/c/EnerSysStoredEnergy
mailto:info.reserve@pl.enersys.com
https://www.enersys.com
https://swisschamber.pl/wp-content/uploads/2021/09/trako_2021_WEB_glowna.pdf

