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GB20

Auxiliar de partida Genius                        

400A 12V
Chumbo-ácido

Wet Gel MF EFB AGM

Automóveis | barcos | veículos recreativos e esportivos 
equipamentos de gramado e jardinagem  

Up To

Litio

4000cc
4.0L

Motos, quadriciclos/UTV, motoneves, barcos, equipamentos p/ gramado e jardinagem e carros. 

Para motores de até 4.0 L para veículos de 12 V com sistemas de bateria única

Realiza a partida auxiliada de uma bateria descarregada em 
segundos e com segurança.

Auxiliar de partida super seguro, compacto, robusto e portátil para íons de lítio. Com tecnologia à prova de faíscas e 
proteção contra inversão de polaridade. Dá a partida auxiliada instantaneamente na maioria das aplicações de uma 
bateria, até 20 vezes em uma única recarga. Ideal para aplicações esportivas com suas braçadeiras resistentes de 
precisão para terminais de bateria que são difíceis de alcançar.

BOOSTSPORT

Protege contra inversão de 
polaridade, faíscas, recarga 
excessiva, sobrecorrente, circuitos 
abertos/interrompidos e 
superaquecimento.

Partidas auxiliadas por recarga

Potência máxima para dar partida 
auxiliada até 20 vezes em uma 
única recarga. Compatível com 
motores até 6.0 L.

Lanterna superluminosa com duas 
luzes de LED para visibilidade com 
7 modos, incluindo SOS (solicitar 
ajuda) e estroboscópio de 
emergência.

Recarregar praticamente qualquer 
dispositivo de USB (smartphones e 
tablets). Recarregar a unidade a 
partir de qualquer porta USB ou 
carregador de 12 V.

2XLEDUSB
2.1A

TM

12VS
port &

 C
ar

TM



The NOCO Company
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

(196mm) 

(167mm) 

(80,3mm) 

(43,4mm) • Auxiliar de partida GB20 BoostSport
• Cabo micro USB de 40''
• Braçadeiras de bateria de precisão resistentes 
X Connect
• Guia do usuário e guia de informações e garantia

Embalagem de varejo:
Dimensões: 4,6" x 4,2" x 8,2"
Peso: 2,7 lb
UPC: 0-46221-15001-8
Caixa de papelão interna: 
Dimensões: 8,5" x 4,9" x 4,7"
Peso: 3 lb (1,3 kg)

Caixa de papelão externa:
Dimensões: 15,6" x 9,1" x 10,3"
Peso: 18,9 lb (~ 8,5 kg)
Quantidade: 6
UCC: 10046221150015
Unidades por palete: 360 unidades

Bateria interna:

Pico de corrente nominal:

Lons de lítio

400A

4650 J

Temperatura de operação: -30°C a +50°C

Temperatura de recarga: 0°C a + 40°C

Temperatura de armazenamento: -20°C a +50°C 

Micro USB (entrada): 5V, 2.1A

USB (saída): 5V, 2.1A

Proteção da caixa: IP65 (com portas fechadas)

Cooling: Convecção natural

Dimensões (C x L x A): 6,7 x 3,2 x 1,7 pol.

Peso: 2,1 libras

Especificações técnicas

(para consulta, 
os resultados 
podem variar)

Como recarregar um GB20O que há na caixa
Carregador USB Avaliação

.5 A

1 A

2 A

O tempo de carga

12h

6h

3h

Mais potência,
Uma fração do tamanho.

As braçadeiras estreitas alcançam os 
terminais das baterias esportivas com 
facilidade e tem ilhós removíveis como 
uma opção ao se conectarem à 
bateria.

Patente US 9,007,015 B1
Projetado nos EUA

2.1AUSB

Lumens (LEDs): 100 L

8X mais leve
8X menor

Braçadeiras resistentes de 
precisão com conectores 
de ilhós integrados 

          O acionamento manual é um recurso especial para situações raras 
quando uma bateria do veículo está abaixo de 2 volts. Basta pressionar o 
botão de acionamento manual por 3 segundos, até que a luz de LED Boost 
comece a piscar, para entrar no modo. Pressione o botão novamente (ou o 
botão de energia) para sair do acionamento manual. Este modo deve ser 
usado com cuidado, pois o acionamento manual desativa a proteção de 
segurança enquanto ativado.

Mantém a carga por 4 vezes mais tempo

Joules   :3S

(temperatura média)

Recarregue praticamente 
qualquer dispositivo USB, 
inclusive smartphones e  
                 tablets. 

Recarregue 
a unidade a partir 
de qualquer USB ou         
      porta de 12 V.


