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Sobre a EnerSys®

A EnerSys® é uma líder global em 
soluções de energia armazenada 
para aplicações automotivas,  
militares e industriais. Com insta-
lações de fabricação em 18 países, 
locais de vendas e serviços em 
todo o mundo e mais de 100 anos 
de experiência em baterias, a 
EnerSys é uma parceira poderosa 
para fornecedores de serviços 
automotivos e de peças. 
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Leve, portátil e rápido 

Projetados para oferecer suporte à linha completa de baterias 
ODYSSEY® Extreme Series™, os carregadores de 12 V ODYSSEY® 
Ultimizer™ oferecem alta potência para recarga rápida e são 
seguros o suficiente para serem mantidos conectados às baterias 
por tempo indeterminado, sem causar danos.

•  O perfil de carga em três etapas garante uma carga rápida, 
completa e segura

•  A carga de flutuação contínua mantém as baterias totalmente 
carregadas durante períodos prolongados sem utilização

•  A tecnologia sofisticada de carregamento sequencial possibilita
um design leve e compacto

*Os carregadores OMAX não são resistentes à água.

FABRICADO COM TECNOLOGIA DE CHAPA FINA DE 
CHUMBO PURO (THIN PLATE PURE LEAD – TPPL)

SERIESTM

LAYOUTS DO TERMINAL

34/78-PC1500

34-PC1500

34R-PC1500 PC1700

65-PC1750

+ -

PC535

PC680 PC925***

PC545 PC625

75/86-PC1230

PC1200***

25-PC1400 35-PC1400

34M-PC1500PC1800-FT

PC225031-PC2150 31M-PC2150

PC1350

PC1220

78-PC1500

75-PC1230

PC310 PC370

PC950 PC1100

Os tamanhos dos desenhos são apenas para referência da posição 
do terminal. Os diagramas não são proporcionais entre si. 
***Polaridade reversa opcional (L)

www.odysseybattery.com
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As baterias ODYSSEY® Extreme SeriesTM são projetadas  
e construídas para fornecer duas vezes a potência total e 
o triplo da vida útil das baterias convencionais.

Realiza serviço duplo
Algumas baterias oferecem enorme potência de partida. Outras, energia de 
reserva para ciclo profundo. As baterias ODYSSEY Extreme Series têm ambas. 
Mesmo sob temperaturas muito baixas, elas fornecem pulsos de partida do 
motor superiores a 2.250 ampères durante 5 segundos – entre o dobro e o triplo 
da potência das baterias convencionais de dimensões similares. E podem lidar 
com 400 ciclos de carga-descarga a uma profundidade de descarga (Depth of 
discharge — DOD) de 80%.†

Como é possível tanta potência
As baterias ODYSSEY Extreme Series são produzidas com placas finas feitas 
de chumbo com pureza de 99,99%, e não de uma liga de chumbo. As placas 
de chumbo puro podem ser produzidas mais finas, portanto, podemos colocar 
mais delas na bateria. Mais placas significam mais superfície das placas. E 
isso significa mais potência, duas vezes mais que as baterias convencionais.

Pacote com mais potência
Como muitas baterias de enrolamento espiral populares, as baterias ODYSSEY 
Extreme Series empregam a tecnologia de fibra de vidro absorvente (Absorbent 
Glass Mat – AGM) para conter o ácido, permitindo que a bateria seja instalada 
até mesmo sobre sua lateral. Mas as placas planas densamente agrupadas 
em uma bateria ODYSSEY Extreme Series evitam o "espaço morto" entre os 
cilindros em um design de "seis unidades". O resultado é uma superfície das 
placas 15% maior, e isso se converte em mais potência.

Espaço de bateria não utilizado

As baterias ODYSSEYY® Extreme SeriesTM versus designs de 
enrolamento espiral: Superfície das placas 15% maior!

O adaptador de altura opcional pode ser usado  
em modelos 34-PC1500 para instalações onde é  
necessário um grupo 24 ou um grupo 27. Encaixe  
o adaptador firmemente no lugar na parte inferior 
da bateria 34-PC1500. Em algumas instalações, 
o modelo 34-PC1500 com esse adaptador pode 
ser usado para substituir um grupo 24F ou 27F, 
dependendo do comprimento necessário dos cabos.

FUNCIONA COM MAIS  
POTÊNCIA POR MAIS TEMPO

◆Alguns modelos excluídos. Consulte os 
detalhes na tabela.

Terminais de latão revestidos 
de liga metálica de estanho 
garantem conexões de cabos sem corrosão◆Conexões intercélulas robustas 

resistem à vibração e eliminam fagulhas internas

As placas de chumbo com 
pureza de 99,99%  
são extremamente finas, assim é 
possível colocar mais placas para maior 
potência

Separadores de placas  
AGM compactados  
ajudam a proporcionar extrema resistência  
à vibração

COMPARAÇÃO DE TECNOLOGIA DAS BATERIAS 
ODYSSEY® EXTREME SERIESTM

BATERIAS ODYSSEY® 
EXTREME SERIESTM  

BATERIAS 
CONVENCIONAIS

VIDA ÚTIL 
PROJETADA

8 a 12 anos em flutuação 
a 25°C (77°F)

5 anos

VIDA ÚTIL DE 
SERVIÇO 3 a 10 anos 1 a 5 anos

ELETRÓLITO Elemento seco ("eletrólito 
absorvido") sem 
vazamento externo ou 
corrosão

A maioria é inundada 
de ácido (causando 
queimaduras ácidas 
e derramamentos); 
algumas são seladas 
úmidas ou gelificadas

VIDA ÚTIL EM 
ARMAZENAMENTO

2 anos antes de precisar 
de carga a 25°C (77°F)

6 a 12 semanas antes 
de precisar de carga

REMESSA Transportável por via 
aérea; classificada como 
não derramável (menos 
cara) pelo Departamento 
de Transporte dos 
Estados Unidos

Transporte terrestre; 
classificada como 
material perigoso (mais 
cara)

FIM DA VIDA ÚTIL A bateria perde potência
lentamente no final da 
vida útil; não há falha 
catastrófica

Perda imediata 
e catastrófica de 
potência (pode deixá-lo 
encalhado)

2X A POTÊNCIA, 3X A VIDA ÚTIL

†PC370, PC950 e PC1100 são apenas para partida de motor. Sem ciclagem. 



POTÊNCIA DE PARTIDA SUPERIOR  
E RESISTÊNCIA À VIBRAÇÃO
A incrível combinação de potência e resistência das baterias ODYSSEY® Extreme SeriesTM 
as torna ideais para praticamente tudo, praticamente em qualquer lugar.

Resposta de emergência
As baterias ODYSSEY® Extreme SeriesTM sempre estão disponíveis 
com potência de partida sem manutenção e mais energia de reserva 
para ciclo profundo em acessórios integrados.

• Viaturas policiais
• Caminhões de bombeiros
• Ambulâncias

Veículos do dia a dia
Os aparelhos eletrônicos nos veículos de hoje requerem potência pesada. As 
baterias ODYSSEY Extreme Series fornecem a portência, ao mesmo tempo que 
fornecem partida confiável por até 3X mais que as bateriais convencionais.

• Sedans de luxo e esportes
• SUVs e caminhonetes
• Vans, minivans e táxis

4X4 e off-road
A estrutura resistente e o design de elemento 
seco, não derramável, garantem extrema 
resistência a choques e vibrações para as 
aplicações off-road mais severas.

• SUVs
• Caminhonetes
• Veículos off-road

Serviço pesado/comercial
A potência de partida superior e a capacidade de ciclos profundos 
significam que as baterias ODYSSEY Extreme Series dão conta do serviço.

•  Equipamentos agrícolas e de jardinagem
• Reboques de tratores
•  Equipamento de movimentação

de terra/construção



Extreme Series para motocicletas e 
veículos motorizados
A bateria ODYSSEY Extreme Series gera a 
potência e a durabilidade que os veículos 
esportivos motorizados exigem. A estrutura 
resistente e o design de elemento seco, não 
derramável, oferecem extrema resistência a 
choques e vibrações.

• Motocicletas e ATVs
• Jet ski
• Snowmobiles
• Ultraleves e aeronaves Gyrocopter™

Veículos de alto desempenho e modificados
Desde a partida de motores de alta compressão à alimentação de luzes 
de descarga de alta intensidade, as baterias ODYSSEY Extreme Series 
podem suportar qualquer acessório agregado e podem ser montadas 
praticamente em qualquer posição. 

• Carros personalizados 
• Carros de corrida
• Dragsters

Pacotes de som e vídeo
As baterias ODYSSEY Extreme Series fornecem a potência e 
a flexibilidade de montagem que os sistemas de som e vídeo 
automotivos de alto consumo atuais exigem. 

• Sistemas de áudio
• Sistemas de vídeo
• Amplificadores auxiliares

Carros clássicos e antigos
A energia de reserva para ciclo profundo das 
baterias ODYSSEYY® Extreme SeriesTM garante 
que os carros clássicos e antigos deem partida 
de forma confiável, mesmo após dois anos de 
ociosidade.

• Veículos antigos
• Caminhões clássicos
• Carros esportivos  
   de alta potência

EXTREMA POTÊNCIA E RESISTÊNCIA 
PARA AINDA MAIS APLICAÇÕES



Potência Consistente 
As baterias ODYSSEY® Extreme SeriesTM com potência consistente 
mantêm a alta tensão durante uma vida útil estendida.
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Comparação de capacidade
ODYSSEY® versus baterias marítimas

ODYSSEY® Extreme Series™ Trolling Thunder®/ 
bateria de propósito duplo para aplicações 
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Corrente (A) % de capacidade retornada

82% retornada 
em 62,5 minu-
tos a 30 A

Recuperação Rápida 
As baterias ODYSSEY® Extreme SeriesTM recarregam mais rápido  
e mais completamente do que baterias marítimas convencionais.
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Vida Útil Estendida 
As baterias ODYSSEY® Extreme SeriesTM fornecem, 
rotineiramente, descargas de até 400 ciclos profundos (80%).

As baterias ODYSSEY Extreme  
Series também incluem uma  
ampla variedade de baterias  
ideais para aplicações em  
veículos esportivos  
marítimos.

Endossadas pelo lendário 
pescador de percas, autor 
e apresentador de TV, Shaw 
Grigsby, introduzido no Hall 
da Fama do Legends of the 
Outdoors™, 2004.

SERIESTM

Grande potência na água

Potência de partida ou potência de ciclo profundo. Tradicionalmente, velejadores 
foram forçados a escolher entre elas. Agora, com a bateria de propósito duplo 
para aplicações marítimas ODYSSEY® Extreme SeriesTM Trolling Thunder® eles 
podem ter tudo — uma bateria para aplicações marítimas que fornece potência 
de partida robusta quando necessário, mas suportando profundidade de descarga 
(DOD) de ciclo profundo e frequentes sem perda de potência significativa. 

A bateria de propósito duplo para aplicações marítimas ODYSSEY Extreme 
Series Trolling Thunder conta com potência de partida maciça e impressionante 
capacidade de ciclagem profunda — até 400 ciclos a uma profundidade de 
descarga de 80% quando carregada adequadamente.

Com o dobro da potência geral e três vezes a vida útil de baterias marítimas 
convencionais, a bateria ODYSSEY Extreme Series é ideal para pesca "trolling", 
partida e para alimentação de diversos acessórios eletrônicos a bordo, comuns 
nos barcos recreacionais de hoje.

* Para baterias marítimas de 68 Ah e inferiores



* Desempenho de partida a frio S.A.E J537 JUNHO DE 82      **Corrente de pulso     † Pode ser encaixado com terminal  
automotivo de latão 

Dissipador metálico opcional disponível em PC545, PC680, PC925, PC1200, PC1700 e 31-PC2150  
Faixa de temperatura operacional = PC310 e PC1800-FT: -40°C (-40°F) a 50°C (122°F), PC370, PC950 e PC1100:  
-40°C (-40°F) a 50°C (122°F), PC535 e PC625: -40°C (-40°F) a 45°C (113°F), PC545, PC680, PC925, PC1200 e PC1700 sem 
dissipador metálico: -40°C (-40°F) a 45°F (113°F), PC545, PC680, PC925, PC1200 e PC1700 com dissipador metálico: 
-40°C (-40°F) a 80°C (176°F), PC1220, PC1350 e PC2250: -40°C (-40°F) a 40°C (104°F), Todos os outros modelos: -40°C 
(-40°F) a 80°C (176°F)

• 

Modelo Tensão PHCA** 
(5 s) CCA* HCA MCA

Capacidade 
nominal Minutos 

de  
capacida-
de reserva

Compri-
mento 

em milí-
metros 

(pol)

Largura 
emem 
milí-

metros 
(pol)

Altura 
em em 
milí-

metros 
(pol)

Peso em 
kg (lbs) Terminal

Especificações 
de torque em 

em Nm (pol-pé) 
máx.

Resis-
tência 
interna 
(mΩ)

Corrente 
de curto-
-circuito

(20 h 
Taxa 
Ah)

(10 h 
Taxa 
Ah)

PC310 12 310 100 200 155 8 7 9 138,0
(5,43)

86,0 
(3,39)

99,0
(3,90)

2,7
(5,9) Receptáculo M4 1,0

(8,9) 27,1 455 A

PC370 (ER15) 12 425 200 315 270 15 14 25 200,0
(7,9)

77,0 
(3,0)

140,0
(5,5)

5,7
(12,5) Prisioneiro M6 3,9

(35) 13,5 891 A

PC535 12 535 200 300 265 14 13 21 170,2
(6,70) 

99,1 
(3,90)

158,5
(6,24)

5,4
(12,0) Receptáculo M6 4,5

(40) 8 1.000 A

PC545 12 460 150 280 220 13 12 18 178,1
(7,01)

85,9 
(3,38)

131,1
(5,16)

5,2
(11,4) Receptáculo M6 5,6

(50) 10 1.200 A

PC625 12 540 220 400 330 18 17 26 170,2
(6,70)

99,1
(3,90)

176,5
(6,95)

6,0
(13,2) Receptáculo M6 4,5

(40) 7 1.800 A

PC680 12 520 170 350 280 16 16 24 184,7
(7,27)

79,0 
(3,11)

191,8
(7,55)

7,0
(15,4)

Receptáculo M6† ou 
Receptáculo SAE 

3/8-16 pol.

5,6
(50) 7 1.800 A

PC925 12 900 330 610 480 28 27 48 168,6
(6,64)

179,0 
(7,05)

148,1
(5,83)

11,8
(26,0)

Receptáculo M6† ou 
Receptáculo SAE 

3/8-16 pol.

6,8
(60) 5 2.400 A

PC950 (ER30) 12 950 400 600 500 34 32 60 250,0
(9,8)

97,0
(3,8)

156,0
(6,1)

9,0
(20,0) Prisioneiro M6 3,9

(35) 7,1 1.700 A

PC1100 (ER40) 12 1100 500 800 650 45 43 87 250,0
(9,8)

97,0 
(3,8)

206,0
(8,1)

12,5
(27,5) Prisioneiro M6 3,9

(35) 5,1 2.450 A

PC1200 12 1200 540 860 725 42 40 78 199,9
(7,87)

169,1 
(6,66)

193,0
(7,60)

17,4
(38,2)

Receptáculo M6† ou 
Receptáculo SAE 

3/8-16 pol.

6,8
(60) 4,5 2.600 A

PC1220 12 1220 680 960 860 70 64.8 135 278,0
(10,94) 

175,0
(6,88)

190,0
(7,48)

20,7
(45,6) Polo de chumbo DIN N/C 5,7 2.200 A

75-PC1230 12 1230 760 1050 815 55 50 110 240,5
(9,47) 

179,8
(7,08)

189,0
(7,44)

20,6
(45,5)

Receptáculo  
LATERAL 3/8 de pol.

6,8
(60) 2,5 3.100 A

75/86-PC1230 12 1230 760 1050 815 55 50 110 240,5
(9,47) 

179,8
(7,08)

202,7
(7,98)

20,6
(45,5)

Receptáculo SUPE-
RIOR LATERAL SAE  

3/8-16 de pol.

6,8 (60) 
terminal 
lateral 

solamente

2,5 3.100 A

PC1350 12 1350 850 1080 960 95 88.5 195 353,0
(13,90) 

175,0
(6,88)

190,0
(7,48)

27,4
(60,4) Polo de chumbo DIN N/C 4,2 2.900 A

25-PC1400 12 1400 850 1150 950 65 55 130 240,5
(9,47)

174,0 
(6,85)

222,3
(8,75)

22,7
(50,0) SAE N/C 2,5 3.100 A

35-PC1400 12 1400 850 1150 950 65 55 130 240,5
(9,47)

174,0 
(6,85)

222,3
(8,75)

22,7
(50,0) SAE N/C 2,5 3.100 A

34-PC1500 12 1500 850 1250 1050 68 62 135 275,8
(10,86)

172,0
(6,77)

200,2
(7,88)

22,4
(49,5) SAE N/C 2,5 3.100 A

34R-PC1500 12 1500 850 1250 1050 68 62 135 275,8
(10,86)

172,0
(6,77)

200,2
(7,88)

22,4
(49,5) SAE N/C 2,5 3.100 A

34M-PC1500 12 1500 850 1250 1050 68 62 135 275,8
(10,86)

172,0
(6,77)

201,9
(7,95)

22,4
(49,5)

SAE e prisioneiro de 
3/8-16 pol. (positivo) 

e de 5/16-18 pol. 
(negativo)

6,8 (60) 
borne 

solamente
2,5 3.100 A

34/78-PC1500 12 1500 850 1250 1050 68 62 135 275,8
(10,86)

179,8
(7,08)

200,2
(7,88)

22,4
(49,5)

Receptáculo SUPE-
RIOR LATERAL SAE  

3/8-16 de pol.

6,8 (60) 
terminal 
lateral 

solamente

2,5 3.100 A

78-PC1500 12 1500 850 1250 1050 68 62 135 275,8
(10,86)

179,8
(7,08)

186,4
(7,34)

22,4
(49,5)

Receptáculo 
LATERAL  

3/8-16 de pol.

6,8 
(60) 2,5 3.100 A

PC1700 12 1550 810 1325 1175 68 65 142 331,0
(13,03)

168,4
(6,63)

197,6
(7,78)

27,6
(60,9)

Receptáculo M6† ou 
Receptáculo SAE 

3/8-16 pol.

6,8 
(60) 3,5 3.500 A

65-PC1750 12 1750 950 1350 1070 74 65 145 300,7
(11,84)

182,6
(7,19)

190,2
(7,49)

26,3
(58,0) SAE N/C 2,0 5.000 A

PC1800-FT 12 1800 1300 1600 1450 214 190 475 581,0
(22,87)

125,0
(4,92)

316,5
12,46

60,0
(132,3)

Prisioneiro de 3/8 
de pol.

9,0
(80) 3,3 3.800 A

31-PC2150 12 2150 1150 1545 1370 100 92 205 332,0
(13,07)

175,5 
(6,91)

243,6
(9,59)

35,3
(77,8)

Prisioneiro de 3/8-16 
de pol. ou SAE† 

22,6 (200) 
borne máx. 
solamente

2,2 5.000 A

31M-PC2150 12 2150 1150 1545 1370 100 92 205 330,2
(13,00)

172,7 
(6,80)

238,5
(9,39)

35,3
(77,8)

SAE e prisioneiro de 
3/8-16 pol. (positivo) 

e de 5/16-18 pol. 
(negativo)

22,6 (200) 
borne máx. 
solamente

2,2 5.000 A

PC2250 12 2250 1225 1730 1550 126 114 240 286,0
(11,26)

269,0
(10,59)

233,0
(9,17)

39,0
(86,0)

Terminal SAE 
e prisioneiro de 3/8-

16 de pol.

11,0 (100) 
para borne 

3/8-16” 
solamente

2,1 5.000 A

Vida útil de serviço estendida – 3 a 10 anos de vida 
útil de serviço.

Vida útil de ciclagem estendida – vida útil em 
ciclagem 70% maior e até 400 ciclos a 80% de profundidade de 
descarga (Depth of discharge — DOD).†

Vida útil estendida – pode ser armazenada sem conexões 
aos terminais por até 2 anos ou 12 V, o que ocorrer primeiro.

Recarga mais rápida – 100% de recarga em 4 a 6 horas, a 
maior eficiência de qualquer bateria de chumbo selada. 

Instalação mais flexív  e l – o design sem derramamento 
permite a instalação em qualquer lado e posição (exceto invertido). 

Resistência à vibração – proteção contra choques
de alto impacto e vibração, o que geralmente causa a falha 
prematura da bateria.

Tolerância a temperaturas extremas –Temperaturas
operacionais de -40 °C (-40 °F) a 80 °C (176 °F).*

Não necessita de manutenção – não é preciso 
adicionar água, nunca!

Segurança aprimorada – Classificado como "sem 
derramamento" pelo Departamento de Transporte dos EUA. Sem 
derramamento de ácidos e escape de gases!

*Nem todos os modelos têm capacidade para 80°C (176°F)
†PC370, PC950 e PC1100 são apenas para partida de motor. Sem ciclagem. 

SERIESTM




