
GB500 12V/  
24V 

קטגוריה 8 ומעלה

CE קטגוריה

בנזין ודיזל משאיות | רכב מסחרי | ציי רכב | ציוד הנדסי

™MAXבוסטר התנעה

התנעת מצברים ריקים בבטיחות ובמהירות.
בוסטר למנועי בנזין / דיזל עם נפח גדול, משאיות, סמי-טריילרים, אוטובוסים, ציי רכב, 

רכבים מסחריים, ציוד הנדסי ועוד...
בוסטר התנעה ליתיום-יון בטוח וקומפקטי, עמיד ונייד למצברי 12V ו-24V. מכיל הגנות מובנות נגד ניצוצות וחיבור הפוך 

למצבר. טעינה אחת מספיקה עד 80 התנעות. אידיאלי למנועי בנזין ודיזל עם בקטגוריה CE / 8 ומעלה. ניתן להפעיל  מכשירי 

12V בעזרת הכבל המצורף לאריזה. הבוסטר מגיע עם וולטמטר משוכלל מובנה. 

Voltmeter
מד מתח מובנה

מד מתח מובנה המציג את 

מתח מתח מצבר הרכב 

לאבחון ופתרון תקלות.

פנס עבודה עוצמתי

LED
פנס עבודה בעוצמה גבוהה 

של 2200 לומנס לראות 

מירבית. לפנס יש 7 אופציות 

הפעלה: חלש, בינוני, חזק, 

מהבהב, משואה ואור חירום 

.SOS

 12V ניתן לבחור בין מצב

ל-24V, מיועד למנועים 

עם נפח גבוה ומתאים לרוב 

היישומים.

הגנה מניצוצות
להתחבר בבטחה לכל מצבר 

רכב עם עם מערכות ההגנה 

חסינות טעויות של הבוסטר 

הכוללות הגנה מניצוצות, 

חיבור הפוך למצבר 

)קוטביות הפוכה(, 

התחממות ומעגלים פתוחים.
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למנועי בנזין ודיזל קטגוריה 8/קטגוריה CE ומעלה.
בטוח לשימוש ברכבים עם מנועים בכל הגדלים.



Patented Technology
Patented: visit no.co/patents

ניתן להטעין 
את הבוסטר 

מכל שקע 
12V או USB

מתח 12V בכל מקום
אספקת מתח למגוון 

 12V רחב של מכשירי
לדוגמה: קומפרסור, 
ממיר מתח, תאורה, 

מטען לסמארטפון 
ועוד...

ליתיום-יוןסוללה פנימית:

20,000Aזרם מקסימלי:

:JOULES3S80,000+

מתאים למצברי 12V ו-24V מתח:

C 50° - 30°-טווח טמפ' הפעלה:

C 40° - 0°טווח טמפ' טעינה:

C 50° - 20°-טווח טמפ' אחסון:

:12V 12כניסת / יציאתV, 5A 12 / יציאהV, 5A כניסה 

:USB 5יציאתV, 2.1A 2 יציאות

IP65 )כיסויי הגומי סגורים(הגנת מעטפת לפי תקן:

אווירקירור:

31.1*20.7*16.2 ס”ממידות )אורך*רוחב*גובה(:

8.6 ק”גמשקל:

2200 לומנסעוצמת אור:

311
מ"מ

207
מ"מ

162
מ"מ
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יותר עוצמה.
במארז קטן במיוחד.

 X8
קל יותר

X16
קטן יותר

X30
חזק יותר

USB 2.1A
 ,USB להטעין כמעט כל התקן

סמארטפונים, טאבלטים ועוד...

מעקף ידני. תוכנית מיוחדת למצבים נדירים בהם המתח של מצבר 
 MANUAL 2. הפעלה פשוטה ע"י לחיצה על לחצןV-הרכב נמוך מ

OVERRIDE באופן רציף למשך 3 שניות, עד שנורת BOOST תהבהב. 
לחיצה נוספת על הלחצן או על לחצן ההפעלה תוביל ליציאה ממצב מעקף 

ידני. יש להשתמש במצב זה בזהירות רבה מאחר ומצב מעקף ידני מכבה 
את הגנות הבטיחות של הבוסטר.

 טעינה מספק
12V DC )60W(

טעינה מרשת החשמל 
)56W(

6-8 שעות6-8 שעות

תכולת האריזה:
 GB500 בוסטר התנעה •

 BOOST MAX מתאם תקע •
חיובי/שלילי )60 ס"מ(

XGC 56W מתאם •
 12V שקע )נקבה( יציאה •

 12V תקע )זכר( כניסה •
XGC 12V כבלי •

• תיק מוגן לנשיאת הבוסטר
• הוראות הפעלה ותנאי 

אחריות

הטעינה של 
 GB500-ה

מחזיקה פי 4 יותר 
זמן.

 = )JOULES( הספק זמין להתנעה
הספק )W( * זמן )שניות(

 בוסטר התנעה עופרת
חומצה מוביל

Genius®BOOSTMAX™

ק"ג 69
57,000joules3S

ק"ג 8.6
80,000 joules3S

מתוכנן בארה"ב
מיוצר בסין


