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Vrachtwagens 

Loodzuur

Wet Gel MF EFB AGM
Lithium

Genius                     -batterijlader

TM

BOOSTMAX

Voor benzine- en dieselmotoren met een grote verplaatsing in trucks, busjes, bussen, 
vrachtwagens, wagenpark,bedrijfsvoertuigen, bouwmachines en nog veel meer.
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Up To

Ultraveilige, compacte en draagbare lithium-ion jumpstarter voor zowel 12V en 24V accusystemen. Functies zijn 
gepatenteerd, vonkvrije technologie en bescherming tegen omgekeerde polariteit. Gebouwd voor benzine- en 
dieselmotoren in klasse 8+/CE voertuigen met een grote verplaatsing, apparatuur, trucks en meer. Veilig voor motoren 
van elk formaat. Biedt vermogen op afstand voor 12V apparaten (bijv. bandenpompen) en laadt mobiele apparaten, 
zoals smartphones, tablets en nog veel meer weer op.

Beschermt tegen omgekeerde 
polariteit, vonken, overladen, 
overbelasting, open circuits en 
oververhitting. 

Ingebouwde voltmeter toont het
voltage van de accu van het 
voertuig voor uitgebreide 
diagnoses en het oplossen van 
problemen.

2200 lumen ultra heldere led
werklamp voor extreme 
zichtbaarheid. 7 lichtmodi, 
waaronder SOS en 
noodknipperlicht.

Work Light

Voor benzine- en dieselmotoren tot klasse 8+/klasse CE Veilig te gebruiken op motoren van elk formaat. 

12V/
24V

LED
High-Intensity

Gas & Diesel

Class 8+
Class CE

Voltmeter

Schakelbare 12V en 24V
modi, ontworpen voor motoren 
met een grote verplaatsing, dekt 
de meeste toepassingen.

12V/24V
Batteries

Jump Start

Om defecte batterijen veilig en snel weer te starten.
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Klein verpakking:
Afmetingen: 18,1x15,4x17,6"
Gewicht: 33 lbs
UPC: 0-46221-17031-3

Buitenverpakking:
Afmetingen: 18.6x15.9x18.1"
Gewicht: 35lbs
Hoeveelheid: 1
UCC: 00046221170313
Eenheden per pallet: 18 eenheden

Lithium-Ion

20,000A

Joules   : 80,000+

    

USB (Output): Dual 5V,  2,1A

IP65 (met gesloten poorten)

Koeling: Natuurlijke convectie

Afmetingen (LxBxH): 312,4 x 208,2 x 160 mm

Gewicht: 8,7 kg

Dit zit er in de doos

Led-helderheid: 2200 lumens

• GB500 lithium jumpstarter
• Boost MAX POS/ NEG aansluitingen (24 inch)
• 56W XGC stroomadapter
• 12V vrouwelijke stekker (UIT)
• 12V mannelijke stekker (IN)
• 12V 2’ XGC kabel
• Beschermende draagtas
• Handleiding, informatiegids en garantie 

12V DC opladen

3S

12V, 5A IN / 12V, 15A UIT12V (Input/Output):

 Voltage:

-30°C tot +50°C

0°C tot +40°C

-20°C tot +50°C

AC opladen

Genius BOOSTMAX® TM

8,6 kg 68,9 kg
80,000 joules 3S 57,000 joules 3S

Toonaangevende traditionele 
loodzuur jumpstarter

VS

8X

De handmatige override is een unieke functie die ontworpen is voor 
zeldzame gevallen als de accu van een voertuig onder 2 volt komt. Houd 

de knop voor de handmatige override drie (3) seconden ingedrukt, totdat de 
Boost LED begint te knipperen. Druk opnieuw op de knop voor de handmatige 
override, of op de aan/uitknop, om de handmatige override af te sluiten. Deze 
modus moet voorzichtig worden gebruikt, omdat de handmatige override de 
veiligheidsbescherming buiten werking stelt als hij wordt ingeschakeld.

Oplaadeenheid
Vanaf elke AC 
wandcontactdoos
of 12V poort.

12V

Laadt praktisch elk USB
toestel op, waaronder
smartphones en tablets. 

2,1A

USB Snel opladen
AC 12V/

lichter.
16X
kleiner.

30%
krachtiger.

12,25in
(311mm)

6,4in
(162mm)

8,2in
(207mm)

Meer vermogen,

Bezoek no.co/patenten. Meerdere nationale en 
internationale patenten zijn in behandeling.

Gepatenteerde technologie

Designed in the USA
Made in China

12V en 24V Batteries

(60W)

6-8 uur

(56W)

6-8 uur

Een fractie van de afmeting.

UN38.3

Houdt de lading vier 
keer langer

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

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

Draagbare 
stroombron

Technische specificaties
Interne batterij:

Maximale stroomsterkte:

Bedrijfstemperatuur:

Laadtemperatuur:

Bewaartemperatuur:

Beschermingsrating behuizing:

(ter referentie, resultaten 
kunnen afwijken)Een GB150 opladen


