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Chumbo-ácido

Wet Gel MF EFB AGM
Lítio

Auxiliar de partida Genius

TM

BOOSTMAX

Para motores a gasolina e a diesel de alta cilindrada em caminhões, carretas, ônibus, HGV, 
frota, comercial, equipamento de construção e mais.
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Up To

Para motores a diesel e a gasolina até a Classe 8+/Classe CE seguro de utilizar em motores de qualquer tamanho.

Carregador de lítio-ion super seguro e compacto para sistemas de bateria de 12V e 24V. Possui tecnologia a prova 
de faísca e proteção contra inversão de polaridade. Feita para motores a diesel e a gasolina de veículos de alta 
cilindrada de classe 8+/CE, equipamentos, caminhões e mais. Seguro para motores de todos os tamanhos. Fornece 
energia remota para dispositivos de 12V (exemplo: bombas de pneu) e carrega dispositivos móveis, como celulares, 
tablets e mais.

Protege contra inversão de 
polaridade, faíscas, sobrecarga, 
curto-circuito, circuito aberto e 
superaquecimento.

Um voltímetro embutido mostra 
a voltagem da bateria do veículo, 
para um melhor diagnóstico e 
resolução de problemas.

Luz de LED ultra brilhante de 
2200 lumens, para extrema 
visibilidade. 7 modos de 
iluminação, incluindo estrobo de 
modo de SOS e emergência.

Work Light

12V/
24V

LED
High-Intensity

Gás e Diesel

Classe 8+
Classe CE

Voltmeter

Modos alternáveis de 12V e 
24V, projetado para motores de 
alta cilindrada, cobrindo a 
maioria das aplicações.

12V/24V
Batteries

Jump Start

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



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

no.co

Embalagem de varejo:
Dimensões: 45,98 x 39,11 x 44,70 cm
Peso: 14,97kg
UPC: 0-46221-17031-3

Caixa de papelão externa:
Dimensões: 47,24 x 40,39 x 45,97 cm
Peso: 15,88kg
Quantidade: 1
UCC: 00046221170313
Unidades por palete: 18 unidades

20,000A

Joules   : 80,000+

    

USB (saída): Dual 5V, 2.1A

Proteção do revestimento: IP65 (com as portas fechadas)

Resfriamento: convecção natural

Dimensões (C x L x A): 31,24 x 22,35 x 16 cm

Peso: 8,73kg

Especificações técnicas

Lumens (LEDs): 2200 lumens

• GB500 Lithium Jump Starter
• Boost MAX POS/ NEG Connectors (24in)
• 56W XGC Power Adapter
• 12V Female Plug (OUT)
• 12V Male Plug (IN)
• 12V 2’ XGC Cable
• Protective Carrying Case
• User Guide 

Carregamento de 12V DC

3S

12V, 5A na entrada/ 12V, 15A na saída12V (Entrada/saída):

 Voltagem:

-30°C até +50°C

Temperatura de carregamento: 0°C até +40°C

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

Carregamento CA

Genius BOOSTMAX® TM

19 lb (8,61kg) 152 lb (68,95kg)
80,000 joules 3S 57,000 joules 3S

Carregador tradicional de 
chumbo-ácido de destaque

VS

8X

Recarregue a partir de 
qualquer tomada de 
parede ou porta 12V.

12V

Carrega praticamente 
qualquer dispositivo USB, 
incluindo celulares e 
tablets. 

2.1A

USB Carga rápida
AC 12V/

mais leve.
16X
menor.

30%
mais potente.

12.25in
(311mm)

6.4in
(162mm)

8.2in
(207mm)

Mais Potência,

Visite no.co/patents. Múltiplas patentes 
domésticas e internacionais pendentes.

Tecnologia patenteada.

Designed in the USA
Made in China

12V e 24V 

(60W)

6-8 horas

(56W)

6-8 horas

UN38.3

Uma fração do tamanho.

Mantém a carga por 4
vezes mais tempo 

Potência de partida disponível (joules)
 = potência (w) X tempo (s)

          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.

Fonte de alimentação 
remota para uma ampla 
variedade de equipamentos 
de 12 V, inclusive bombas 
de pneu, inversores, luzes, 
carregadores de celular e 
mais.

Energia 
Portátil 

Bateria interna:

Pico de corrente nominal:

Lons de lítio

Temperatura de operação:

Como recarregar um GB500 (para consulta, os 
resultados podem variar)O que há na caixa


