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no.co

3000A

2,0

32L+

600
LUMENS

Veilig en gebruiksvriendelijk jumpstartpakket voor accu’s, zonderdat je 
je zorgen hoeft te maken om onjuiste aansluitingen of vonken. Veilig 
aansluiten op elke 12-volt accu met ons foutloze ontwerp met vonkvrije 
technologie en bescherming tegen omgekeerde polariteit.

Het is niet alleen een lithium jumpstarter maar ook een draagbare 
powerbank voor het opladen van smartphones, tablets en andere  
USB-apparaten, met een ultrahelder 600-lumen led knipperlicht met  
zeven lichtmodi, inclusief noodstroboscoop en SOS.

Hij is in elk opzicht commercieel. Hij jumpstart bijna elk type voertuig en 
apparaat, waaronder trucks (tot klasse 8), campers, bussen, mijnbouw-, 
landbouw-, bouw- en werkmaterieel - 6, 8, 12 en 16 cilinder - en meer.

ULTRAVEILIG 2,0.

MULTIFUNCTIONEEL.

BENZINE EN DIESEL.

WET GEL MF EFB AGM

AUTO’S | BOTEN | RECREATIEVOERTUIGEN | MOTORSPORT | GAZON & TUIN

COMMERCIËLE 
LITHIUM JUMPSTARTER.

Er wordt een aftelling van 60 seconden gestart zodra er een accu 
wordt gedetecteerd. Nadat de 60 seconden zijn verstreken wordt de 
jumpstartfunctie uitgeschakeld.

60-SECONDEN TIME-OUT.

LOODZUUR



no.co

137 wattuur lithium ion

12V/5A (14V max)

12V, 15A max

3000A

6,17 kg (13,6lbs)

5V, 2,1A max

IP65 (met gesloten poorten)

Natuurlijke convectie

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PIEKSTROOMSTERKTE:

12V (IN):

12V (UIT):

INTERNE ACCU:

GEWICHT:

VOLUMETRIE:

USB (UIT):

BEDRIJFSTEMPERATUUR:

OPLAAD-TEMPERATUUR:

BESCHERMINGBEHUIZING:

KOELING:

Brandt permanent of knippert blauw 
wanneerinterne temperatuur te laag is. 
Brandt permanent of knippert rood wanneer 
internetemperatuur te hoog is.

Brandt wit wanneer boost actief 
is.De led knippert wit wanneer 
handmatigeopheffingsfunctie actief is.

Brandt rood wanneer omgekeerde polariteit 
wordt gedetecteerd. Knippert “aan” en “uit” in 
verschillende reeksen (van 1 tot 6 flikkeringen) 
om storingen te melden

Toont het laadniveau van de interne 
accu.

Ingebouwde voltmeter toont het 
voltage van de accu van het voertuig 
voor een betere diagnose en 
probleemoplossing.

HITTE/KOUDE INDICATOR

BOOST LED

ERROR

OPLAADLED

VOLTMETER

INTERFACE

De oplader staat in stand-by ofde 
accuspanning is te laag om doorde 
oplader te worden gedetecteerd.

STROOMLED

Binnendoos:
Afmetingen: 
49,5 x 36,0 x 26,7 cm
Gewicht: 9,9 kg
UPC: 0-46221-19041-0

Hoofddoos:
Afmetingen: N/A
Gewicht: N/A
Hoeveelheid: 1
UCC: 00046221190410

Eenheden per pallet:
56 units

INHOUD VAN DE DOOS

EVA-koffer

*Accessoires niet schaalbaar met GB251+
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5017220

UN38.3 

-20°C tot +50°C (-4°F tot +122°F)

0°C tot +40°C (32°F tot +104°F)

User Guide & WarrantyDANGER

251+

Van 0-100% 4x sneller. Laad rechtstreeks op via de 12-volt AUX-poort 
van het voertuig of via de XGC4 4-Ampère stroomadapter om de 
lithium-ionbatterij van 137 wattuur in 8,5 uur op te laden.

OPLAADTIJD: 8,5 uur

Opladen van nagenoeg elk USB-apparaat, waaronder smartphones 
en tablet. Externe voeding voor een groot scala 12V-apparaten 

waaronder bandenpompen, omvormers, lampen, telefoonopladers 
en meer.

USB OPLADEN.

GebruikersgidsXGC-4 adapter12V-kabelType A - NA Type C - EU

Type I - AUType G - UK


