


 .وياهوأ ةيالوب دنالفيلك ةنيدمب 1914 ماع "NOCO" ةكرش تسسأت

 ريوطت يف ،تايراطبلاو تاراطإلل يلحم عزوم وهو ،كوون يرنه فيزوج أدب

 تالداعملا نم تائم ةدع دعبو .تايراطبلا لكآت عنم ىلع لمعيس جتنم

 ةيراطب لوأل يراجتلا عيزوتلاو عينصتلا يف كوون ديسلا أدب ،ةفلتخملا

 ."NCP2" ةيراطب اهيلع قلطُي لكآتلل ةعنام ةدام نم ةعونصم ملاعلا يف
 ىلع هجاتنإ متيو  "لكآتلل ضرعتي ال جتنم" نع ةرابع "NCP2" ةيراطب

 لك يف اًفولأم اًمسا "NCP2" ةيراجتلا ةمالعلا تحبصأ ام ناعرس ."نيتلحرم"

 ةيراجتلا ةمالعلا تناك دقل .ةيسيئرلا تارايسلاو تايراطبلا رجاتم نم رجتم

"NCP2" ةعنام ةدام نم ةعونصملا ةيراطبلل اًزمر ماع 100 ىلع ديزي امل 

.رايلملا زواجتي ددعب تامادختسالاو تابكرملا يف مدختست  لكآتلل

منذ ذلك الحني ازدهرت رشكة "NOCO" وأصبحت أحد املصممني واملصنعني الرئيسيني 

للبطاريات ومنتجات الطاقة املبتكرة القامئة عىل احتياجات املستهلك.

"NOCO" ةكرش
30339 Diamond Parkway, #102 

Glenwillow, OH 44139 
ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا

800.456.6626 no.co

.NOCO ةكرش نع ةذبن





BOOST



تعمل بشكل آمن عىل شحن البطاريات 

املنهكة خالل ثواين.

UltraSafe® Lithium 

Jump Starters 

BOOST
TMنحاوش



GB20
12V 400A

4650joules3S

GB40
12V 1000A
7000joules3S

هذه الشواحن مصممة للشحن اآلمن والقوي ملعظم املركبات، مبا يف ذلك 

املركبات الصالحة لجميع الطرق وماكينات جز العشب والدراجات البخارية 

والسيارات والشاحنات والقوارب واملقطورات والجرارات واملعدات وغريها. أما 

األنواع الجديدة واألكرث قوة فهي مخصصة للمحركات التي تعمل بالديزل وذات 

السعة العالية، ولكنها تظل آمنة يف املحركات من كافة األحجام.

تافصاوملا

ةقدب ةمكحم كباشم

ةجمدم بوقث تاذ

"USB" ومخرج "USB" منفذ

تافصاوملا

ةنيتم كباشم

»USB« ومخرج »USB« منفذ

السيارات الرياضية والسيارات العادية للسيارات والشاحنات

ط
سعة 4 لرت غاز فق

سعة 6 لرت غاز، 3 لرت ديزل



GB70
12V 2000A

15700joules3S

GB150
12V 4000A

22500joules3S
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تافصاوملا

ةجمدم كباشم

ريبمأ 15 ،تلوف 12 ةردقب جارخإ ذفنم

 ،تلوف 12 ةوقب عيرسلا نحشلا ةداعإ

ريبمأ 3

"USB" ومخرج "USB" منفذ

(ز) نمزلا x (ق) ةردقلا =لوج

3 جول عبارة عن املقدار الدقيق للقدرة املولدة 

خالل 3 ثواين.

تافصاوملا

ةجمدم كباشم

ريبمأ 15 ،تلوف 12 ةردقب جارخإ ذفنم

 5 ،تلوف 12 ةوقب عيرسلا نحشلا ةداعإ

ريبمأ

"USB" جرخمو "USB" ذفنم
جهاز مدمج لقياس فرق الجهد

متني مصمم  باحرتافية

سعة 8 لرت غاز، 6 لرت ديزل

سعة 10 لرت غاز وديزل

Patent US 9,007,015 B1
Designed In the USA



مصابيح "LED" عالية اإلضاءة

7 أمناط لإلضاءة تتضمن الوميض 

وأجهزة السرتوب الوماضة يف 

حالة الطوارئ.

LED مزدوج
LED مزدوج

8 LED 
10 LED

GB20
GB40
GB70
GB150

100 Lumen
100 Lumen
400 Lumen
500 Lumen

LED



2.1A USB خارج

منفذ "USB" مدخل
+

 ةزهجأو ةيكذلا فتاوهلا نحش

 ةزهجأو ةيحوللا رتويبمكلا

"GPS" اهريغو. 

USB



منفذ طاقة 12 

فولت.

مدمجة لكل من الشواحن من سلسلة 

."GB150"و"GB70"

تصلح للمضخات 

واملحوالت واملصابيح 

وغريها.



جهاز قياس فرق الجهد
."GB150" يوجد فقط يف الشواحن من سلسلة

يبدأ برسعة يف تشخيص املشكالت 

باستخدام الجهاز املدمج لقياس فرق 

الجهد.



UltraSafe Lithium 

Jump StartersBOOST
TM

DE: Ultrasicheres Lithium-Starthilfegerät mit patentierter funkensicherer Technologie und Verpolungsschutz. 
Ideal geeignet für Diesel- und Ottomotoren durch leistungsstarkes und kompaktes Design. LED-
Taschenlampe, Aufladen von USB-Geräten wie Smartphones. GB70 und GB150 verfügen über eine 
tragbare 12V-Stromquelle für Reifenpumpen, Wechselrichter, etc. GB150 verfügt über einen eingebauten 
Spannungsmesser. 

IT: Avviatori di emergenza UltraSafe al litio che incorporano la tecnologia di sicurezza da noi brevettata 
e dotata di un sistema antiscintilla e di protezione contro le inversioni di polarità. Potente ma dal design 
compatto, la linea di avviatori di emergenza Boost è l'ideale sia per veicoli a benzina che a diesel. Torcia LED, 
carica USB per ricaricare dispositivi come ad esempio smartphone. Sia GB70 che GB150 sono dotati di un 
alimentatore portatile da 12 volt per pompe per pneumatici, inverter e altro. GB150 è inoltre munito di un 
voltmetro incorporato.  

ES: Los arrancadores ultraseguros de baterías de litio ofrecen nuestra tecnología patentada de seguridad con 
tecnología antideflagrante y protección contra polaridad inversa. Su diseño, potente pero compacto, hace 
que Boost sea ideal para vehículos con motores de gasolina y gasóleo. Lleva integrados una literna led y un 
puerto USB para recargar dispositivos como teléfonos inteligentes. Los modelos GB70 y GB150 incluyen 
un puerto auxiliar de 12 voltios para infladores de neumáticos, invertidores, etc. El modelo GB150 lleva 
incorporado un voltímetro.

FR: des démarreurs rapides au lithium ultra-sûrs équipés de notre technologie brevetée résistante aux 
étincelles et anti-inversion des polarités. Son design compact et puissant rend le Boost idéal pour des 
véhicules essence et diesel. Une lampe LED et prise USB pour recharger des appareils type smartphone. Le 
GB70 & GB150 comprennent une alimentation 12 V portative pour des pompes à pneu, des invertisseurs et 
bien plus encore. Le GB150 dispose d'un voltmètre intégré.

PT: os auxiliares de partida (jump starters) de lítio UltraSafe contam com a nossa tecnologia exclusiva à prova 
de faíscas e proteção contra inversão de polaridade. O design robusto, porém, compacto, os torna perfeitos 
para veículos a gás e a diesel. Lanterna de LED, fonte de energia USB para recarregar dispositivos como 
smartphones. O modelo GB70 e o modelo GB150 oferecem uma fonte de energia portátil de 12 volts para 
infladores de pneu, inversores, dentre outros. O modelo GB150 tem um voltímetro integrado. 



Models:
GB20 | GB40 | GB70 | GB150 Boost UltraSafe Lithium Jump Starters

Versions:
Universal Compatibility

NL: De 'UltraSafe' lithiumstartkabels beschikken over onze gepatenteerde veiligheidstechnologie met beveilig-
ing tegen vonken en omgekeerde polariteit. Het krachtige maar compacte design maakt de Boost ideaal voor 
gas- en dieselwagens. Ledzaklamp, USB-stroom om smartphones en andere toestellen op te laden. GB70 
& GB150 inclusief draagbare 12 V-stroomgroep voor compressoren, omvormers en nog veel meer. GB150 
omvat een ingebouwde voltmeter.

RU: Ультра-современные литиевые пусковые устройства предусматривают нашу запатентованную 
безопасную технологию с защитой от искр и обратной полярности. Мощный, но компактный дизайн 
делает Boost идеально подходящим для газовых и дизельных автомобилей. Устройство также 
предусматривает светодиодный фонарь и возможность зарядки через USB, как смартфон. GB70 
и GB150 включают 12-вольтовую мощность для насосов для шин, инверторов и т. д. В комплект 
GB150 также входит встроенный вольтметр.

KO: UltraSafe 리튬 점프 스타터는 스파크 방지 및 역극성 보호라는 자사의 특허 받은 안전 기술을 갖추고 있습니다. 강력
하면서도 소형인 디자인은 Boost를 가솔린 및 디젤 차량에 이상적이게 만듭니다. LED 손전등, 스마트폰 등의 장치 충전 용 
USB 전원. GB70 및 GB150은 타이어 인플레이터, 인버터 등을 위한 12V 휴대용 전원을 포함합니다. GB150은 내장 전압
계를 포함합니다.

JP: 弊社のUltraSafeリチウムジャンプスターターは、火花や逆極性からバッテリーを保護する、特許取得済み
の技術を取り入れています。パワフルでありながら、コンパクトなデザインはガソリン車やディーゼル車に最適で
す。LEDライトを備え、スマートフォンのようにUSBを用いた充電ができます。GB70とGB150にはタイヤの空気
入れやインバーター等に使える、持ち運び型の電源（12V）が含まれています。GB150には電圧計が内蔵されてい
ます。 

AR: تتميز شواحن بطاريات الليثيوم من نوع “UltraSafe” بتكنولوجيا األمان الخاصة بنا المشمولة ببراءة االختراع من 
خالل الحماية من حدوث الشرر والقطبية العكسية. برغم تميزها بالقوة، إال أن تصميم Boost المضغوط  ُيقدم دعًما 

مثالًيا للمركبات التي تعمل بالغاز والديزل. حيث يتوفر فيها منفذ شحن “USB” مزود بمصباح “LED” من أجل شحن 
أجهزة مثل الهواتف الذكية. تتضمن كل من سلسلة “GB70” و “GB150” مصدر طاقة محمول بقوة 12 فولت من 

أجل نفخ اإلطارات ومحوالت التيار وغيرها. تتضمن سلسلة “GB150” جهاز مدمج لقياس فرق الجهد.





"Smart multi-purpose battery chargers" شواحن

شواحن بطارية عالية األمان وذكية مصممة لشحن وحامية 

البطاريات من كافة األحجام..



 .ماجحألا ةفاكل يكذلا نحشلا

G1100
6V&12V

1.1A
:طامنألا

12V Norm
12V Cold/AGM

6V Norm
12V Lithium

::طامنألا
12V Norm

12V Cold/AGM
6V Norm

12V Lithium

:طامنألا
12V Norm

12V Cold/AGM
12V Norm Small

12V Cold/AGM Small
6V Norm

12V Lithium 
12V Repair

:طامنألا
12V Norm
6V Norm

G4
6V&12V
1.1A X 4

هذه الشواحن مصممة لشحن املركبات الصالحة 

لجميع الطرق وماكينات جز العشب والدراجات 

البخارية والسيارات والشاحنات والقوارب واملقطورات 

والجرارات واملعدات وغريها.

G3500
6V&12V

3.5A

G750
6V&12V

.75A



All Chargers Include: 
Battery Clamp Connectors
Eyelet Terminal Connectors

:طامنألا
12V Norm

12V Cold/AGM
24V Norm

24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair

::طامنألا
12V Norm

12V Cold/AGM
24V Norm

24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+
12V Supply
12V Repair

+ JumpCharge

[تابكرملا ليغشت]

:طامنألا
12V Norm

12V Cold/AGM
24V Norm

24V Cold/AGM
12V Lithium
12V AGM+

16V Lithium Racing
16V AGM Racing

12V Supply
12V Repair

+ JumpCharge 

[تشغيل املركبات]

G7200
12V&24V

7.2A

G15000
12V&24V

15A

G26000
12V&24V

26A
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بالرغم من أنه صغري الحجم، إال أنه يتميز بالقوة. مصمم باحرتافية.



مصمم باحرتافية.



التشغيل-إيقاف التشغيل
مينع الحاجة املتزايدة للطاقة الحلقية املحملة عىل البطاريات يف املركبات الهجينة 

الصغرية.

عوامل األمان.
تعمل حواجز السالمة متعددة املستويات عىل منع األوضاع غري اآلمنة وغري الطبيعية.

االستخدام األمثل.
يعمل عىل استقرار الرتكيب الكيميايئ داخل البطارية من أجل رفع مستوى أدائها 

والعمر التشغييل.

تتبع الحمل.
يقوم بفعالية بتغيري تيار الشحن عند وجود حمل عىل البطارية.

وسائل التشخيص.
تتوفر فيه أداة تشخيص برصية من أجل اكتشاف القطبية العكسية والجهد املنخفض 

والبطاريات التالفة.

توفري الطاقة.
يعمل عىل تقليل استهالك الطاقة عندما ال تكون هناك حاجة لكامل الطاقة.

شاشة مراقبة الحرارة
يحتوي عىل مستشعرات حرارة داخلية تقوم بضبط الشحن بناًء عىل البيئة املحيطة.



آمن.
يوفر الحامية من القطبية العكسية والرشر والشحن الزائد والتيار الزائد والدوائر 

املفتوحة والدوائر القصرية والتسخني الزائد.

الذاكرة.
يعود إىل آخر منط تم اختياره عند إعادة تشغيله.

التفاعلية
يصدر تنبيًها بعملية الشحن القامئة عىل التغذية الراجعة للبطارية العضوية.

إمكانية االستعادة.
يستخدم منط الشحن النابض عايل الجهد عندما يكتشف وجود جهد منخفض أو كربتة 

أو فقد يف الطاقة.

الصالبة.
مقاوم لألتربة واملاء واألشعة فوق البنفسجية واالرتطام والتصادم.

."CANBUS" موصل كان
."CANBUS" ميكن منفذ الشحن بشكل تلقايئ من شحن نظم موصل كان

الصيانة اإلضافية
يحافظ عىل البطارية مشحونة بشكل كامل دون الحاجة إىل الشحن الزائد لفرتة غري 

محدودة.



."G"و "GX" تتوفر بشكل أسايس يف الشواحن من سلسلة

وسائل التشخيص املتقدمة.



تقوم بتحديد املشكالت وحلها بكفاءة عالية.

تقوم وسائل التشخيص املتقدمة بتحليل البطارية وعرض أخطاء محددة يف حالة اكتشاف أي مشكلة. يخبك 

النمط الومض بالخطأ املوجود بحيث ميكنك إصالحه برسعة.

ومضه واحدة:

وميض مزدوج:

زميض ثاليث:

مصباح "LED" بضوء أحمر 

:"Error" كثيف يظهر وجود خطأ

مصباح "LED" بضوء برتقايل 

:"Standby" كثيف يظهر وضع االنتظار

لن تظل البطارية محتفظة بالشحن وينبغي أن يفحصها أحد املتخصصني

 

احتامل وجود عطل بالبطارية نتيجة التامس وينبغي أن يفحصها أحد املتخصصني

جهد البطارية مرتفع جًدا بالنسبة لنمط الشحن املحدد. إعادة فحص البطارية لتحديد منط الشحن املناسب

                قطبية عكسية. موصالت البطارية يف وضع عكيس.

                جهد البطارية منخفض جًدا بالنسبة للشاحن بحيث ال ميكنه اكتشاف البطارية.



 Smart Multi-Purpose

Battery Chargers
DE: Absolut sichere, intelligente Batterieladegeräte zur Ladung und Wartung aller Batteriegrößen, 
einschließlich 12V Lithium. Mithilfe verschiedener Funktionen (Speicher, Wiederherstellung, 
Laststromverfolgung und Fehlerdiagnose) kann das Ladegerät auf unbegrenzte Zeit mit der Batterie 
verbunden bleiben. Optimiert für Start-Stopp-Systeme, energieeffizient und CAN-Bus-kompatibel.

IT: Caricabatterie ultra sicuri e intelligenti progettati per la ricarica e il mantenimento di tutti i tipi di alimentatori, 
compresi quelli al litio da 12 V. La memoria interna, la modalità di ripristino, i firewall, il monitoraggio del carico 
e il sistema di diagnostica consentono di lasciare questi caricabatteria collegati a tempo indeterminato e in 
totale sicurezza. Sviluppati per sistemi start e stop, sono dotati di alta efficienza energetica e sono abilitati 
all’uso con sistemi CANBUS. 

ES: Cargadores de batería inteligentes y ultraseguros diseñados para cargar y mantener baterías de 
todos los tamaños, incluidas baterías de litio de 12 V. La memoria integrada, así como los sistemas de 
recuperación, cortafuegos, seguimiento de la carga y diagnóstico, permiten dejar el cargador conectado con 
seguridad indefinidamente. Optimizado para sistemas de arranque y parada automáticos, de bajo consumo 
y habilitado para CAN Bus.

FR: Des chargeurs intelligents ultra-sûrs, conçus pour charger les batteries de toute tailles, y compris les 
batteries 12V au lithium. Mémoire intégrée, récupération, firewalls, traçage du chargement et diagnostics qui 
vous permettent de laisser le chargeur connecter indéfiniment. Optimisé pour des systèmes marche-arrêt, 
efficaces énergétiquement et acceptant la norme CANBUS.

PT: Ultra seguro, carregadores inteligentes, projetados para carregar e manter baterias de todos os 
tamanhos, incluindo 12V de iões de litium. Com memória, sistemas de recuperação e diagnósticos, firewalls, 
e monitoramento de carga, permitem manter o carregador seguramente conectado indefinidamente. 
Apropriadas para sistemas de Liga-desliga, energia eficiente com sistema CANBUS ativado.



Models:
G750 750mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G1100 1100mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G3500 3500mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G7200 7200mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G15000 15000mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G26000 26000mA Multi-Purpose Smart Battery Charger
G4 4400mA [4 Bank x 1100mA] Smart Battery Charger

Versions:
NA: North America 110V Type A Plug
EU: European 220-240V Type C Plug
UK: United Kingdom 220-240V Type G Plug 
AU: Australian 220-240V Type I Plug

NL: Superveilige, slimme batterijladers die ontworpen werden om alle batterijgroottes op te laden en te onder-
houden, inclusief 12V lithium. Dankzij het ingebouwd geheugen, het herstel, de firewalls, de oplaadgegevens 
en de diagnostische gegevens kunt u de lader op een veilige manier onbeperkt aangesloten laten. Geoptimali-
seerd voor start-stopsystemen, energie-efficiënt en geschikt voor CANBUS.

RU: В высшей степени надежные, интеллектуальные зарядные устройства, предназначенные для 
подзарядки и технического обслуживания аккумуляторов всех размеров, включая и 12-вольтовые 
литиевые батареи. Встроенная память, защита от перегрева, режим восстановления; функции 
отслеживание нагрузки и диагностики, позволяющие безопасно оставить зарядное устройство 
подключенным на неопределенный срок. Оптимизированы для стартстопных систем, обладают низким 
энергопотреблением и возможностью использования шины CAN-BUS.

KO: 12V 리튬을 포함한 모든 배터리 크기를 충전하고 유지하도록 설계된 매우 안전하고, 스마트한 배터리 충전기. 내장 메
모리, 복구, 방화벽, 로드 추적 및 진단 기능으로 충전기를 안전하게 무기한 연결 가능. 시작-스톱 시스템 최적화, 에너지 효
율 및 CANBUS 활성화.

JP: 非常に安全で、スマートなバッテリ充電器は、12Vリチウム電池を含むすべてのバッテリサイズを充電および
維持できるように設計されています。メモリ、リカバリ、ファイアーウォール、負荷追跡および診断を搭載し、幾度と
なく充電器を安全に接続できるようになっています。スタート・ストップシステム用に最適化され、十分なエネルギ
ーとCANBUSが可能です。

AR: إن شواحن البطارية عالية األمان والذكية مصممة لشحن وحماية البطاريات من كافة األحجام، بما في ذلك بطاريات 
الليثيوم 12 فولت. تمكنك الذاكرة المدمجة وإمكانية االستعادة وعوامل األمان وخاصية تتبع الحمل ووسائل 

التشخيص من ترك الشاحن بشكل آمن موصواًل بمصدر الطاقة لمدة غير محدودة. هذه الشواحن مصممة لتناسب 
 .”CANBUS“ نظم التشغيل واإليقاف التلقائي وتوفير الطاقة وإمكانية تشغيل موصل كان





 Smart industrial battery" شواحن

"chargers

شواحن عالية األمان ومتوافقة عىل نطاق واسع ومصممة للمركبات 

الصناعية املستخدمة يف األنشطة العنيفة يف أي مكان.



املتانة الصناعية.

التحكم.

كابالت قابلة للتبادل 

وواجهة مستخدم آمنة.



كفاءة بنسبة %92.
هيكل محكم من األلومنيوم. سطح صامد للامء وصامد للحرارة. شواحن داخلية 

صناعية مدمجة.

GX2440
24V 40A

GX3626
36V 26A

GX4820
48V 20A

Norm
Cold/AGM

AGM+
Li-Ion

Repair
Supply

تتوفر 3 أمناط ونفس الحجم املدمج واملواصفات املتقدمة.
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منفذ كبح
مينع تشغيل املركبات واملعدا

ت أثناء الشحن.

منفذ مصابيح "LED" بالتحكم 
عن بعد

يستخدم لتوصيل مصابيح "LED" من 

أجل سهولة الرقابة يف حالة عدم إمكانية 

الوصول إىل مصابيح "LED" الخاصة 

بالشاحن.



مدخل عام، مخرج مرن.
كوابل التيار املرتدد والتيار 

املستمر قابلة للتبادل.

GXC005
SB50 Connector

GXC002
Eyelet Connector

GXC104
AU Type I

GXC102
EU Type F

GXC101
NA Type B

GXC103
UK Type G
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HF/HE Smart Industrial 

Battery Chargers
DE: Universell einsetzbare Batterieladegeräte für Golfcarts, Scherenhebebühnen, Hubwägen, 
Nutzfahrzeuge und Elektrofahrzeuge. Verschiedene Lademodi kompatibel mit moderner 
Batterietechnologie wie Lithium-Ionen-Akkus sowie fortschrittliche Entsulfatierungstechnologie zur 
Reaktivierung sulfatierter Batterien und Starthilfe-Funktion für Batterien mit niedriger Spannung.

IT: Caricabatterie industriali universalmente adattabili e ideali per golf car, ponti sollevatori a forbice, 
transpallet, veicoli per trasporto misto e veicoli elettrici. Presentano molteplici modalità di ricarica che 
rispondono e si adattano all'avanzata tecnologia degli accumulatori moderni, tra cui quelli agli ioni di litio. 
Sono inoltre dotati di un innovativo sistema di desolfatazione per il recupero di batterie scariche e di una 
modalità di alimentazione per batterie a bassa tensione.

ES: Cargadores de batería industriales adaptables y universales para coches de golf, elevadores de 
tijera, montacargas y vehículos eléctricos. Incluye varios modos de carga apropiados para la tecnología 
de batería actual, incluidas las baterías de ión de litio, así como un modo avanzado para cargar baterías 
muy sulfatadas y recuperar baterías muy descargadas, y un método de alimentación para baterías de 
bajo voltaje.

FR: Des chargeurs universels de batteries industrielles pour voiturettes de golf, tables élévatrices, 
transpalettes, véhicules utilitaires et électriques. De multiples modes de chargement adaptés aux 
technologies de batterie d'aujourd'hui, y compris le lithium-ion, ainsi qu'une désulfatation de batteries 
pour récupérer des batteries plates et une méthode d'alimentation pour des batteries courant faible.

PT: Carregadores de bateria industrial universalmente adaptáveis para carrinhos de golfe, elevadores 
de tesoura, paleteiras, veículos utilitários e veículos elétricos. Diversos modos de carregamento para as 
principais tecnologias de bateria atuais como baterias de íons de lítio, bem como uma dessulfatação 
avançada de baterias para recuperar baterias totalmente descarregadas e o método de abastecimento 
de energia para baterias de baixa voltagem.



Models:
GX2440 24V 40A UltraSafe Industrial Battery Charger
GX3626 36V 26A UltraSafe Industrial Battery Charger
GX4820 48V 20A UltraSafe Industrial Battery Charger

Versions:
Universal: 100-240VAC, 50-60Hz.

NL:  Universeel aanpasbare industriële batterijladers voor golfkarretjes, hoogtewerkers, pompwagens, utilitaire 
voorzieningen en elektrische voertuigen. Diverse laadmodi voor de verschillende batterijtechnologieën (inclus-
ief lithium-ion), een geavanceerde batterijdesulfatering om lekke batterijen te herstellen en stroomtoevoer-
methode voor laagspanningsbatterijen.

RU: Универсальные промышленные зарядные устройства для аккумуляторов подходят для гольф-
мобилей, рычажных подъёмников, домкратов для поддонов и электромобилей. Многочисленные 
зарядные опции соответствуют современным технологиям, включая новейшие литий-ионные и 
усовершенствованные зарядные устройства для десульфации разряженных аккумуляторов, а также 
метод подачи заряда для низко-вольтовых аккумуляторов.

KO: 골프 카트, 가위형 리프트, 팔레트 잭, 유틸리티 및 전기 자동차에 대해 보편적으로 조정 가능한 산업용 배터리 충전기. 
리튬 이온을 포함한 현재의 주요 배터리 기술을 위한 복수의 충전 모드, 그리고 방전된 배터리 복구하기 위한 진보된 배터리 
탈황 프로세스 및 저전압 배터리를 위한 전원 공급 방법.

JP: ゴルフ用カート、シザーリフト、パレット輸送用トラック、公共施設、電気自動車などに広く採用されている工業
用バッテリー。リチウムイオン電池、さらには低電圧バッテリーの電池切れからの回復や充電のための先進的なバ
ッテリーの脱硫酸化のような今日のバッテリー技術に対応した複数の充電モード。

AR: عبارة عن شواحن بطاريات صناعية متوافقة على نطاق واسع لسيارات الجولف والرافعات المقصية والرافعات 
النقالة واألدوات والمركبات الكهربائية. تتميز بوجود أنماط شحن متعددة تناسب تكنولوجيا البطارية الرائدة في الوقت 
الحالي، باإلضافة إلى وجود خاصية عكس كبرتة البطارية من أجل استعادة البطاريات المنهكة، ووجود طرق إمداد 

بالطاقة مخصصة للبطاريات ذات الجهد المنخفض.



امللحقات 

موصالت مشابك البطارية »Eyelet Terminal Connector« موصل »12V Plug Connector« موصل

»Extension Cable 10« كابل متديد »XL Eyelet Terminal Connector« موصل »SAE Adapter« مهايئ

GC004 GC008 

GC009

يشحن بطارية املركبة الخاصة بك 

ويحافظ عليها من خالل وضع القابس 

يف قابس إضايف بقوة 12 فولت.

التوصيل الرسيع بأي بطارية أو اإلبقاء 

عليه مثبتًا من أجل الشحن املالئم.

GC001 GC002 GC003 

توصيل أحد الطرفني بشكل دائم يف املركبة 

الصالحة لجميع الطرق أو الدراجة البخارية 

أو السيارة أو القارب الخاص بك أو أي مركبة 

أخرى من أجل الشحن الرسيع.

 »SAE Adapter« يسمح مهايئ

بأن يتم توصيل املهايئات وامللحقات  

.»NOCO« املوجودة بشواحن رشكة

يعمل عىل امتداد مجال شواحن رشكة 

»NOCO« وملحقاتها بكابل متديد بطول 
.»Extension Cable 10« 10 بوصة

يتم توصيله بالطارية باستخدام نهاية 

طرفية مبقاس 8/3 بوصة. تركيب 

الثقوب بشكل دائم يف املركبة.
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قارن التوصيل 

»Male-to-Male Coupler«

»12V Plug Female Outlet« مخرج  »12V Plug Connector« موصل
                   (حجم مزدوج)

»OBDII Connector« موصل

مؤرش 
»12V Dashmount Battery Indicator«

مؤرش 
»12V Eyelet Battery Indicator«

GC010 GC011 GC012

GC013

GC015 GC016

 OBDII« ظهر التوصيل إىل املوصل

Connector« يف املركبات 
املصنعة يف عام 1996 وما بعدها.

يستخدم مع الشاحن من سلسلة 

 supply« يف منط اإلمداد »G7200«
mode« إلنشاء مخرج 12 فولت أو 
يقرتن مع مخرج ذكر مع ذكر موديل 

.»GC013«

يناسب املهايئ املزود الحجم كل من الحجم 

املعياري لقوابس 12 فولت والحجم الصغري 

ملخارج 12 فولت يف الدراجات البخارية.

يتم توصيله برسعة إىل أي بطارية من أي مكان 

 Dashmount Battery« يوجد به مؤرش

.»Indicator

ميكن استخدام قارن التوصيل يف استخدامات 

غري محدودة باالقرتان مع مجموعة متنوعة 

من امللحقات.

يوجد مصباح »LED« مدمج يوضح مستوى 

شحن البطارية من أجل املراقبة املستمرة.

ملحقات قابلة للتبديل فيام بينها وعالية الجودة.



»BOOST Accessories« ملحقات
TM

 »HD Battery Clamps« مشابك

»Eyelet Connector« مزودة مبوصل مدمج

GC032

 وأ.نحشلا ةلوهس لجأ نم ةيراطب يأب عيرسلا ليصوتلا

 نحش ةطقن ريفوت لجأ نم مئاد لكشب بوقثلاب هبيكرت

 ةصصخم).اًمئاد دادعتسا عضو يف اهيلع ظافحلاو ةيراطبلا

(طقف »G26000»و »G15000« ةلسلس نم نحاوشلل

»HD Boost Battery Clamps« مشابك

GBC001

 دح ىصقأب رايتلا قفدت ةءافكب لقنت يكل ةممصم

 نوكيليسلا نم لزاعب ةزهجمو ،ةقاطلل ليئض دقف عم

 نم نحاوشلل ةصصخم).ةنورملاو ةرارحلا رارقتسا لجأ نم

(طقف »GB40»و »GB30»و »GB20« ةلسلس

مشابك »Precision Boost Battery Clamps« مزودة مبوصل 

»Eyelet Connector« مدمج

GBC002

 تابكرملا تايراطب تامادختسال ممصم ةربإ كبشم

 قفدت لقنت يكل ةممصم .دعب نع مكحتلاو ةيضايرلا

 ةلسلس نم نحاوشلل ةصصخم).دح ىصقأب رايتلا

»GB20« و«GB30« و«GB40« طقف)

ملحقات ممتازة لالستخدامات عالية الطاقة.
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ملحقات 12 فولت »12V Accessories«امل

قابس »12V Plug« مزود بوصالت طرفية 

»Eyelet Terminals«

GC018 

يقوم بتحويل أي بطارية بقدرة 12 فولت إىل منفذ إضايف 12 

فولت.

قابس »12V Plug« مزود مبشابك بطارية 

»Battery Clamps«

GC017

يتم توصيله بشكل ثابت إىل مصدر طاقة البطارية بقدرة 

12 فولت ويخلق منفذ 12 فولت سهل االستخدام.

مقسم 
»Way Splitter-2 12V Plug«

GC020

يقوم بتوسيع منفذ إضايف 12 فولت ووضع 

القابس يف أجهزة متعددة بقدرة 12 فولت 

يف نفس الوقت.

»Extension Cable ’12 12V Plug« كابل

GC019

يعمل عىل امتداد مجال املنافذ 12 فولت الخاصة 

 ’12 12V Plug« بك مع كابل التمديد هذا
»Extension Cable

مهايئات 12 فولت شديدة 

التحمل وعمومية.





PT: Fundada em 1914, NOCO é líder 
no desenho e fabricação de produtos 
de energia e baterias, inovadores e 
orientados ao consumidor. 

NL: NOCO, dat in 1914 opgericht werd, 
is een toonaangevende ontwerper en 
producent van innovatieve batterij- en 
stroomproducten voor de consument. 

RU: NOCO основана в 1914 году, и 
является ведущим разработчиком и 
производителем самого передового 
оборудования для аккумуляторов и 
других компонентов энергопитания.

KO: 1914 년에 설립된 NOCO는, 혁신적인 소
비자 기반의 배터리 및 전원 제품을 설계 및 제
조하는 최고의 업체입니다. 

JP: 1914年に設立されたNOCO社は、革
新的な消費者ベースのバッテリおよび電源
製品の設計および製造において、業界をリ
ードしてきました。

AR:  

EN: Founded in 1914, NOCO is a leading 
designer and manufacturer of innovative 
consumer-based battery and power 
products.  

DE: Das Unternehmen wurde 1914 
gegründet und ist führend in der 
Entwicklung und Herstellung von 
innovativen Batterieprodukten und 
anderen Verbraucherprodukten zur 
Stromerzeugung. 

IT: Fondata nel 1914, NOCO è azienda 
leader nella progettazione e realizzazione 
di accumulatori e generatori di energia 
innovativi che rispondono alle esigenze 
dei clienti.

ES: Fundada en 1914, NOCO es una 
compañía líder de diseño y fabricación 
de productos de consumo innovadores 
de baterías y energía. 

FR: Fondé en 1914, NOCO est le 
concepteur et fabricant leader de 
batteries et produits d’énergie pour 
particuliers. 

About NOCO.

تأسست شركة “NOCO” عام 1914، وهي أحد 
المصممين والمصنعين الرئيسيين للبطاريات ومنتجات 

الطاقة المبتكرة القائمة على احتياجات المستهلك.
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