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GB150

Genius                     -batterijlader

4000A 12V

Up To

Lithium 10,0L

Voor gas- en dieselmotoren van 10,0+liter, veilig te gebruiken op motoren van elke grootte.  

Ultraveilige, ultracompacte, robuuste en draagbare lader voor lithium-ionbatterijen. Voorkomt vonken en beschermt 
tegen omgekeerde polariteit. Ideaal voor het meest uiteenlopende gamma aan motoren, inclusief gas/diesel van 10,0+ 
liter Uitgerust met een geavanceerde 12,1V-voltmeter Levert stroom vanop afstand dankzij de 12V-stekker 
(inbegrepen) voor bandpompen, omvormers en telefoonladers.

TM

BOOSTPRO

Voor gas- en dieselmotoren met grote cilinderinhoud in auto's, vrachtwagens, boten, 
bedrijfsvoertuigen, uitrusting en nog veel meer.

+
Gas & Diesel

12VP
rofessional

TM

Loodzuur

Wet Gel MF EFB AGM

Auto | Marine | Kampeerwagen | Powersport | Gras & tuin 

Om defecte batterijen veilig en snel weer te starten.

Beschermt tegen omgekeerde 
polariteit, vonken, overladen, 
overspanning, open-circuit en 
oververhitting. 

Voldoende vermogen om een 
voertuig tot 80 keer te starten 
met een lading. Compatibel met 
gas- en dieselmotor motoren 
tot meer dan 10,0 liter.

Ultrafelle zaklamp (500 lumen) 
met twee leds voor extra 
zichtbaarheid en met zeven 
modi, inclusief SOS en 
noodstroboscoop.

Laad nagenoeg elk USB-toestel 
op (smartphones, tablets). 
Herlaad de eenheid aan om het 
even welke USB-poort of 
12V-lader.

10XLEDUSB
2,1A

80X
Starten per lading
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Retailverpakking:
Afmetingen: 234 x 429 x 102 mm
Gewicht: 3,4 kg
UPC: 0-46221-15006-3
Binnenkarton: 
Afmetingen: 114 x 246 x 444,5 mm
Gewicht: 3,6 kg

Hoofdkarton:
Afmetingen: 254 x 462 x 269 mm
Gewicht: 7,94 kg
Aantal: 2
UCC: 10046221150060
Aantal per pallet: 100 stuks

Interne batterij:

Maximale stroomsterkte:

Lithium Ion

4000A

22500+ 

Bedrijfstemperatuur: -30°C to +50°C

Laadtemperatuur: 0°C to +40°C

Bewaartemperatuur: -20°C to +50°C

12V, 5A IN / 12V, 15A UIT

5V, 2,1A

5V, 2,1A

312 x 178 x 68,6 mm

3,4 kg

Technische specificaties

(ter referentie, resultaten 
kunnen afwijken)Een GB150 opladenInhoud van de doos

,5A

1A

2A

45 uur

22 uur

11 uur

500

3,4 kg 8,16 kg

VS.

22500 joule 3S

6950joule 3S

Toonaangevende klassieke 
batterijlader

Genius TMBOOSTPRO

Ga van 0 naar startklaar in 15 
minuten, volledig opgeladen in iets 

meer dan drie uur.

4X snel 
opladen

• GB150 lader voor lithiumbatterijen met 
   HD-batterijklemmen
• Micro-USB-kabel
• 12V vrouwelijke stekker (UIT)
• 12V mannelijke stekker (IN)
• 12V XGC-kabel
• Gebruikershandleiding en informatiegids & garantieboekje

Snellader 12V

5A @ 12V (60W)

2-3 uur

Joules   :3S

12V (Input/Output):

Ingebouwde voltmeter leest spanning 
van voertuigbatterij voor verbeterde 

diagnose en probleemoplossing.  

Voltmeter

12V

Laad nagenoeg elk USB-
toestel op, inclusief 
smartphones en tablets.

Beschikbaar startvermogen (joule) = Vermogen (w) x Tijd (sec.)

Houdt de lading vier keer langer

2X Meer kracht,
Een fractie van de grootte.

(69mm) 

(315mm) 

(185mm) 

(127mm) 

2,1AUSB

Micro-USB (ingang): 5V, 2,1A

USB (uitgang): 5V, 2,1A

Beschermingsrating behuizing: IP65 (met gesloten poorten)

Koeling: Natuurlijke convectie

Afmetingen (LxBxH):

Gewicht:

Lumen (leds):

USB-lader Rating Laadtijd

Herlaad het toestel 
aan om het even 
welke USB-poort 
of 12V-poort.

          De manuele inschakelknop is een speciale voorziening voor de  
          zeldzame situaties waarin een batterij minder dan 2 volt heeft. Houd 
de manuele inschakelknop gedurende drie seconden ingedrukt, tot de 
boost-leds beginnen te knipperen om de modus in te schakelen. Druk 
opnieuw op de knop (of op de aan-uitknop) om de manuele modus uit te 
schakelen. Deze modus moet met de grootste omzichtigheid worden 
gebruikt want hij schakelt de veiligheidsbescherming uit terwijl hij actief is.

(300mm) 

Patent US 9,007,015 B1
Ontwikkeld in de V.S.

Levert stroom vanop afstand voor 
een brede waaier aan 12V-toestel-
len, zoals bandpompen, omvormers, 
lichten, telefoonladers en nog veel 
meer.

Draagbare 
stroombron


