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STARTPACK TRUCK mobile

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

2 x 22 Ah
12 V 750 A 1450 A 3200 A

- EXTERNAL 
12 V DC / 2A DC 12V DC 300 A 38 x 23,5 x 58,5 21

24 V 650 A 1300 A 1600 A
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 Automatische 230V/12V Floating : voor het opladen van de interne accu zonder toezicht.
  - Laadt de accu tot 100% op en draagt zo bij aan een langere levensduur en betere prestaties van de accu.

  - Kan permanent op het netwerk aangesloten blijven (opladen na ieder gebruik). 

 De ON/OFF schakelaar beveiligt het apparaat tegen overspanning.
 Een geluidssignaal waarschuwt de gebruiker bij polariteitsomwisseling ten gevolge van een verkeerde handeling.
 Een lampje waarschuwt de gebruiker wanneer de interne accu’s opgeladen moeten worden.
 Koperen kabels 2 x 1.80, ø25 mm² met geïsoleerde 600 A klemmen.
  Uitgerust met een 300 A zekering aan de voorzijde (reserve zekering meegeleverd).

EEN PROFESSIONEEL APPARAAT

AUTONOME  

STARTER

12-24 V Art. code 026025

De STARTPACK TRUCK mobile start in een oogwenk ieder type voertuig met een 12V of 24V accu. De 
STARTPACK TRUCK mobile is toegerust met twee wieltjes en een uitschuifbaar handvat, en is uw ideale 
partner tijdens on-site interventies. De twee interne accu’s (22 Ah) kunnen tevens functioneren als 12 V DC 
elektrische voeding.

Geleverd met een 12V lader (art. code  054684) (UK : art. code.  
054691)

www.gys.fr

 De STARTPACK TRUCK mobile start in een oogwenk 
ieder voertuig uitgerust met een 12V of een 24V accu 
: personenauto’s, campers, bestelwagens, kleinere 
vrachtauto’s (< 19 t).

 Wanneer er geen stopcontact in de buurt is, biedt de STARTPACK 
TRUCK mobile met z’n twee interne accu’s van 22 Ah elk de oplossing. 
De STARTPACK TRUCK mobile kan fungeren als een autonome 12V 
voeding voor ieder elektrisch apparaat : TV, lamp, pc....

AUTONOME STARTER

ELEKTRISCHE VOEDING

GEÏNTEGREERDE VOLTMETER

 Dankzij de geïntegreerde accu-tester kan 
de laadstatus van de twee interne accu’s snel 
gevisualiseerd worden.

FV FLEXIBLE 
VOLTAGE

100 V 240 V

 De STARTPACK TRUCK mobile is uitgerust met een uitschuifbaar 
handvat en twee wieltjes, waardoor het apparaat zeer eenvoudig te 
verplaatsen is.

ZEER PRAKTISCHE MOBIELE BOOSTER


