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G4 4.4A 6Ve12V
(1.1A X 4)

Li-Ion

Lítio

Quadriciclos, cortadores de grama, motocicletas, 
carros, caminhões, barcos, veículos recreativos, 
tratores, equipamentos e muitos outros.

Carregador inteligente UltraSafe supercompacto, resistente e 
portátil. Com tecnologia à prova de faíscas e proteção contra 
inversão de polaridade. Recarrega 2 x mais rápido do que os 
carregadores comuns. Pode permanecer conectado 24h por 
7 dias sem recarga excessiva.

Carregador de 
bateria UltraSafe
Recarregue baterias totalmente 
drenadas até 40 Ah. 
Mantenha baterias de todos os tamanhos. 

Recarregue baterias de 12 V e 16 V até 40 Ah. Mantenha baterias de todos os tamanhos.

Chumbo-ácido

Wet Gel MF EFB AGM

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

Partida e parada.

Memória.
Retorna ao último modo selecionado 
quando reiniciado.

Manutenção Plus.
Mantém a bateria totalmente 
carregada sem recarregar em excesso, 
indefinitivamente.

Diagnóstico.
Ferramenta intuitiva de diagnóstico visual 
para detectar inversão de polaridade, 
baixa voltagem ou danos na bateria.

Monitoramento de carga.
Altera a corrente de carga de forma 
dinâmica quando uma carga é colocada 
na bateria.

Economia de energia.
Reduz o consumo de energia quando a 
potência máxima não é necessária.

Monitor térmico.
Sensores internos de temperatura ajustam 
a carga com base no clima do ambiente.

Barramento CAN.
Permite automaticamente que a porta 
de recarga recarregue os sistemas de 
barramento CAN.  

Segurança.
Protege contra inversão de polaridade, 
faíscas, recarga excessiva, sobrecor-
rente, circuitos abertos/interrompidos e 
superaquecimento.

Firewall. 

Interativo.
Altera o processo de carregamento 
com base na retroalimentação orgânica 
da bateria.

Reforçado.
Resistente à sujeira, água, impactos e 
pressão.

Recuperação.
Aplica uma carga de pulso de alta 
voltagem quando é detectada baixa 
voltagem, sulfatação ou perda de 
capacidade. 

Otimização.
Estabiliza a química interna da bateria 
oferecendo melhor desempenho e 
longevidade.

Contrabalança o aumento cíclico de 
demandas de energia sobre as baterias 
em veículos micro-híbridos.

Barreira de segurança multinível que 
previne condições inseguras e anormais.  



Voltagem de entrada CA:

Voltagem operacional CA:

110 a 120 VCA, 50 a 60 Hz

85 a 130 VCA, 50 a 60 Hz

85% Approx.

Potência: 84 W máx.

Detecção de baixa voltagem:

Dreno de corrente de retorno: <5mA

Tipo de carregador: 8 incrementos, carregador inteligente

Tipo de bateria: 6 V e 12 V 

Produtos químicos da bateria: úmida, a gel, MF, CA, EFB, AGM, LIB

Capacidade da bateria: até 40 Ah (12 V), até 40 Ah (6V), 
mantém baterias de todos os 
tamanhos 

Dimensões (C x L x A):

Peso:

Especificações Técnicas

Arrefecimento: Convecção natural

Eficiência:

Temperatura ambiente:

Proteção da caixa: IP642V (12V), 2V (6V)

Incrementos de recarga

0° C a +40° C, 32° F a +104° F

2,78 lb (1,26 kg)

9,2 x 9,2 x 2,4 pol. (234 x 234 x 61 mm)  
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Modos de recarga

Standby
Sem alimentação
No modo de espera, o carregador não está recarregando ou fornecendo energia à bateria. A economia de energia é ativada durante este modo, 
puxando energia microscópica da tomada elétrica. Quando selecionado uma luz de LED laranja acenderá.

14.5 V  | 1.1 A  | até 40 Ah
Para recarregar baterias de célula úmida, gel, EFB, livre de 
manutenção e de cálcio de 12 volts. Quando selecionado uma luz 
de LED branca acenderá.

12V
NORM

14.8V  |  1.1A  |  até 40Ah 
Para recarregar baterias de 12 V em temperaturas abaixo de 50º F 
(10º C) ou baterias AGM. Quando selecionado uma luz de LED 
azul acenderá.

12V 
COLD/
AGM

6V
NORM

12V
LITHIUM

Press & Hold 

Press & Hold 

Modo Explantação

• Carregador inteligente G4
• (2) Braçadeiras de bateria com ilhós integrados
• (4) Cabos de extensão de 10' (3 metros)
• Guia do usuário e guia de informações e garantia

O que há na caixa

Carrega independentemente até 4 baterias diferentes ao mesmo 
tempo com o G4. Cada um dos quatro bancos tem 1.1 A, recarrega 
baterias de até 40 Ah, e recordará do último modo selecionado. 

4-bancos

Embalagem de varejo:
Dimensões: 10,31” x 10,24” x 4,80”
(262 x 260 x 122 mm)
Peso: 5,80 lb (2,63 kg)
UPC:  0-46221-11091-3
Caixa de papelão interna: 
Dimensões: 9,33 ” x 4,02” x 4,88”
(268 x 130 x 272 mm)

Cabo CA: 75 pol. 
(190,5 cm)

Cabo CD: 56 pol. 
(142,2 mm)

(contínuo) Peso: 6,37 lb (2,89 kg)
Caixa de papelão externa:
Dimensões: 21,89” x 11,02” x 11,42”
(556 x 280 x 290 mm)
Peso: 26,98 lb (12,24 kg)
Quantidade 4
UCC: 10046221110910
Unidades por palete: 120 unidades

(61mm) 

(234mm) 

(163mm) 

(4.1mm) 

(2mm) 

(234mm) 

7.25V  |  1.1A  |  até 40Ah 
Para recarregar baterias de célula úmida, gel, EFB, livre de 
manutenção e de cálcio de 6 V. Quando selecionado uma luz de 
LED branca acenderá.  

14.2V  | 1.1A  |  até 40Ah 
Para recarregar baterias de íons de lítio de 12 volts, incluindo de 
fosfato de íons de lítio. Quando selecionado uma luz de LED azul 
acenderá.


