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WELKOM BIJ
RACA GROUP

Raca Group is specialist in brandveiligheid, verlichting en accu’s.  
Vanuit een servicegerichte benadering ondersteunen wij klanten met 
een uitgebreid assortiment. Door kennis en ervaring te combineren 
met een A+ merkaanbod bieden wij praktische oplossingen voor o.a. 
de medische sector.

30 JAAR ERVARING IN MEDISCHE ACCU’S

Ruim dertig jaar levert Raca Group medische accu’s aan ziekenhuizen 
in de gehele Benelux. Van ziekenhuisbedden en infuuspompen tot 
beademingsapparatuur. Dankzij deze ervaring weten onze mede- 
werkers alles over krachtbronnen voor de medische sector. Komt u een 
accu tegen die moeilijk te vinden of te vervangen is? Stuur ons een foto 
en wij zoeken graag het juiste product voor u op. 

ONS AANBOD

Ons aanbod medische krachtbronnen bestaat uit originele merken en 
vervangers. De vervangers worden geleverd vanuit Duitsland en zijn  
identiek aan de originele producten. Zo zijn zowel de afmetingen als 
de gebruikte materialen exact gelijk. Alle krachtbronnen zijn voorzien 
van het CE keurmerk en voldoen aan alle voorwaarden om gebruikt te 
mogen worden in medische apparatuur.

DUURZAAM ONDERNEMEN

Als leverancier van accu’s en batterijen staat duurzaam ondernemen 
hoog op onze agenda. Zo zetten wij ons actief in om zowel onze 
ecologische voetafdruk als die van onze relaties klein te houden. 
In samenwerking met STIBAT bieden wij oplossingen aan voor het 
inzamelen en recyclen van accu’s en batterijen.

Heeft u vragen over ons aanbod 
medische accu’s? Laat het mij 
gerust weten!

Marcel Twilt
Accountmanager Raca Group
 

E: marcel.twilt@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...

Raca Group al ruim 30 
jaar medische accu’s 
levert voor onder andere
ziekenhuisbedden, 
infuuspompen en 
beademingsapparatuur?

Het zoeken naar de juiste accu of batterij is een tijdrovende 
opdracht. Specifieke accu’s zijn moeilijk te vinden en in 
sommige gevallen slecht leverbaar. Ook lopen verzendkosten 
snel op als er bij meerdere leveranciers besteld wordt.

Raca Group heeft uitgebreid assortiment accu’s en batterijen; 
zowel origineel als vervangend. Met dit aanbod kunnen wij 
nagenoeg iedere medische accu leveren. Ook accu’s die moeilijk 
te vervangen zijn, omdat ze bijvoorbeeld niet meer gemaakt 
worden, gaan onze specialisten niet uit de weg. Op basis van een 
goede foto vinden wij een vervangend exemplaar.
 

Omdat wij grotendeels uit eigen magazijn leveren, kunt u zelf 
bepalen wanneer de bestelling bezorgd wordt. Ook werken wij 
met kortingsafspraken bij pakketbestellingen.

ÉÉN VERTROUWD ADRES VOOR ALLE ACCU’S



 RACA REGELT HET

DIVERS AANBOD
KRACHTBRONNEN

Bespaar tijd en kosten met accu’s en 
batterijen van Raca Group!

Advies Service Aanbod

Raca Group heeft een uitgebreid assortiment  
originele en vervangende accu’s voor de medische 
sector. De originele merken zijn o.a. Philips, Dräger, 
Heine en Yuasa. In samenwerking met de Duitse  
fabrikant AKKUMED leveren wij vervangende accu’s.
 
De vervangende accu’s worden gemaakt met exact 
dezelfde afmetingen en hoogwaardige cellen als de 
originele variant. De accu’s voldoen aan de hoog-
ste kwaliteitsstandaarden. Alle krachtbronnen zijn  
voorzien van een CE keurmerk en voldoen aan de  
eisen van de German Medical Product Act (MPG).

• Uitgebreid assortiment

• Accu’s op maat

• Levering uit voorraad
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• Eigen accountmanager

• Kwaliteitswaarborging

• Zoek- en bestelgemak

• Advies bij selectie 
vervangende accu’s 

Ondersteuning bij het kiezen van 
de juiste vervangende accu

Directe lijn met accountmanager 
voor vragen en bestellingen

Accu’s en batterijen uit voorraad 
geleverd (24-uur)



MEDISCHE ACCU’S
AKKUMED

AKKUMED is een Duitse leverancier 
van vervangende medische accu’s. 
De vervangende accu’s zijn van 
dezelfde hoogwaardige kwaliteit 
als de originele variant. Zowel de 
afmetingen als de gebruikte cellen 
zijn identiek. Het enige verschil is de 
voordelige prijsstelling ten opzichte 
van de originele merken.

Wanneer accu’s worden gebruikt in 
medische apparatuur is kwaliteit, 
betrouwbaarheid en veiligheid het 
belangrijkste. De vervangende accu’s 
zijn voorzien van een CE keurmerk 
en voldoen aan de eisen van de 
German Medical Product Art (MPG) 
en DIN-ISO 9001.

ORIGINELE MERKEN ACCU’S & BATTERIJEN

multipower
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LOODACCU’S 
YUASA

Yuasa is één van de grootste accu 
fabrikanten ter wereld. Dankzij 
toegepast onderzoek en de inzet van 
moderne technieken beschikken zij 
over zeer betrouwbare producten.
 
Yuasa accu’s hebben een lange 
levensduur en hoge energiedichtheid 
door geïntegreerde loodcalcium 
roosters. De AGM-technologie  
(Absorbed Glas Mat)  zorgt ervoor  
dat er geen elektrolyt uit de accu kan  
lekken. De accu’s zijn voor multi- 
functioneel gebruik (standby of licht 
cyclisch), hebben een zeer goede 
laadefficiëntie en geringe 
zelfontlading.

30 JAAR SPECIALIST IN ACCU’S 

Met Raca Group als partner bent u verzekerd van een  
betrouwbare leverancier van medische accu’s. Onze  
ervaren specialisten ontzorgen graag in de zoektocht 
naar specifieke krachtbronnen. Of het nu gaat om  
accu’s voor ziekenhuisbedden, beademingsapparatuur 
of infuuspompen; Raca regelt het!

ÉÉN VERTROUWD ADRES
  

Bestel uw medische accu’s op één vertrouwd adres. Met  
een breed assortiment originele en vervangende accu’s  
kunnen wij nagenoeg iedere krachtbron leveren. Al  
onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen 
en zijn voorzien van het CE keurmerk. 
 

Bezoek ons online: www.raca.nl

Profiteer van jarenlange kennis en 
ervaring in de medische sector

Bespaar tijd door onze experts te 
laten zoeken naar krachtbronnen

Kies levermomenten voor optimale 
efficiëntie 

Kan ik u vandaag van dienst zijn? 

Neem vrijblijvend contact op!
 

Marcel Twilt
Accountmanager Raca Group

 

E: marcel.twilt@raca.nl
T: 0252 - 22 70 70   
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Raca regelt het!


