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WELKOM BIJ
RACA GROUP

Raca Group is specialist in brandveiligheid, verlichting en accu’s. Wij 
ondersteunen onze klanten met een servicegerichte benadering en een 

uitgebreid assortiment. Door kennis en ervaring te combineren met een 
A+ merkaanbod bieden wij praktische oplossingen voor de zakelijke 
projectmarkt.

30 JAAR SPECIALIST

Raca Group is van huis uit leverancier van krachtbronnen zoals accu’s 

en batterijen. Al ruim 30 jaar verkopen wij originele merken en op maat 
gemaakte accupacks. Inmiddels is Raca Group uitgegroeid tot specialist in 
meerdere technische vakgebieden.

OP MAAT GEMAAKT

Op maat gemaakte accu’s zijn verkrijgbaar via ons eigen huismerk  
Taurac. Met Taurac bieden we kwaliteitsproducten aan die aansluiten 

bij onze visie, kennis en ervaring. Met de Taurac productlijn zijn we in 
staat voor nagenoeg ieder ondergrondse afvalcontainersysteem een  
vervangende accu op maat te maken.  

DUURZAAM ONDERNEMEN

Als leverancier van o.a. ondergrondse afvalcontaineraccu’s vinden wij 
het belangrijk om onze ecologische voetafdruk te minimaliseren. Naast 
onze eigen stappen om te verduurzamen stimuleren wij leveranciers en  
klanten om hetzelfde te doen. Ons streven is om de energie neutrale 
maatschappij in 2050 mogelijk te maken.

Heeft u vragen over ons aanbod 
ondergrondse containeraccu’s? 
Laat het mij gerust weten!

Sebastiaan Bos
Accountmanager Raca Group
 

E: sebastiaan.bos@raca.nl
T: 0252 - 22 70 70
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Raca Group ondersteunt klanten met een 

servicegerichte benadering en een 

uitgebreid assortiment.

WAAR KUNNEN 

WE U MEE VAN 

DIENST ZIJN?

Wist u dat...

De Taurac accu’s van 
dezelfde hoge kwaliteit 
zijn als een originele 
accu? Ook qua cellen 
en afmetingen zijn de 
accu’s identiek aan het 
origineel.

Steeds meer bedrijven en gemeenten kiezen voor ondergrondse 
containers om afval te verzamelen. Hiermee is de vraag naar 
accu’s enorm toegenomen. Om aan de groeiende vraag te 
kunnen voldoen heeft Raca Group een eigen assortiment 
ontwikkeld. 

Er bestaan veel afvalcontainers met een eigen technologie. 
Daarom gaan we graag eerst een gesprek aan om te onderzoeken 
welke accu geschikt is. Past ons huidige assortiment niet? Met 
ruim 30 jaar ervaring ontwikkelen we graag een accu op maat.

Bij Raca Group staat service hoog in het vaandel. Daarom krijgen 
relaties een eigen accountmanager toegewezen. Zo is er altijd 
één aanspreekpunt die zorg draagt voor advies, bestellingen en 
de geleverde kwaliteit.

ALTIJD EEN GESCHIKTE ACCU



 RACA REGELT HET

ACCU’S OP MAAT 

GEMAAKT

Voor iedere ondergrondse afvalcontainer 

een accu op maat  !

Advies Service Aanbod

De Taurac vervangende accu’s voor ondergrondse 

afvalcontainers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen 

en doen daarom niet onder voor originele accu’s. 
Omdat wij zelf ontwikkelen, is aanvulling op het 
assortiment altijd bespreekbaar.

In ons assortiment zijn accu’s te vinden voor diverse 
type ondergrondse afvalcontainers. Onze huidige 
aanbod accu’s zijn toepasbaar op containers welke 
gebruikmaken van de technologie Bwaste, Mic-O-Data, 
Sulo of VConsyst.

• Accu’s op maat

• Hoge kwaliteit

• Levering uit voorraad
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• Eigen accountmanager

• Kwaliteitswaarborging

• Bestelgemak

• Advies bij selectie 
vervangende accu’s 

Ondersteuning bij het kiezen van de 
juiste vervangende accu

Directe lijn met accountmanager 
voor vragen en bestellingen

Vervangende accu’s uit voorraad 

geleverd (24-uur)



OVERZICHT 

ACCU’S

• CON10LIPL

• MIC-O-DATA

• CON125L

• MIC-O-DATA (CONTAINER MET ZONNECEL)

• CON10LIPL

• MAKKELIJK TE INSTALLEREN

i i

https://www.raca.nl/con10lipl-10-8-volt-43-5ah-lithium-ondergrondse-afvalcontainer-accu-geschikt-voor-mic-o-data-incl-plaat
https://www.raca.nl/con125l-container-accu-12v-5-2ah-lood-agm-90x70x107-mm
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STAAT DE JUISTE ACCU 

HIER NIET TUSSEN? 

WIJ HELPEN U GRAAG 

VERDER!

INFO@RACA.NL | WWW.RACA.NL

• CON1818D

• BWASTE

0252 - 22 70 70

• CON1429L

• VCONSYST - CHIPLOCK 3.0
• CON756E

• VCONSYST - CHIPLOCK 4.0

i

i

• BESCHIKBAAR OP AANVRAAG

mailto:INFO%40RACA.NL?subject=
http://WWW.RACA.NL
tel:0252-227070
https://www.raca.nl/con1429l-14-4-volt-29ah-lithium-ondergrondse-afvalcontainer-accu-van-taurac
https://www.raca.nl/con1818-18-volt-18ah-alkaline-ondergrondse-afvalcontainer-accu-van-taurac-geschikt-voor-bwaste


Raca regelt het!


