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BATTERIJBOOSTER SOS BOOSTER ®
SOS MOBILE 12/24V - 3200/1600CA

APPLICATIONS

MOTORISERING
Voertuig

TYPES VAN PECHVERHELPING
12V-24V

Voertuigen 12V & 24V: intensief

Benzine

Moeilijke starts, starten van een volledig ontladen batterij

Diesel

Achtereenvolgend starten, meerdere keren per dag
Starten van wagenparken
Moeilijke gebruiksomstandigheden*

* Extreme gebruiksomstandigheden zoals vorst, sterke hitte...

TYPES VAN VOERTUIGEN DIE DE BOOSTER KAN STARTEN
Zware uitrusting voor grond-, water- en wegenbouw
Nieuwe en tweedehandse vrachtwagen
Nieuwe en tweedehandse bus en car
Wagens, 4x4 en nieuwe of tweedehands bedrijfsvoertuigen
Nieuw of tweedehands landbouwvoertuig: tractor, maaidorser, enz.
Plezier vliegtuig en vaartuig
Locomotief
Militaire uitrusting: tank, 4x4, vrachtwagen

Diesel motoren tot*:
KRACHT IN PK

Een correct
gebruik van een
Ceteor booster
zal de
elektronische
onderdelen van
het voertuig
nooit
beschadigen..
De Ceteor
boosters zijn
perfect
compatibel met
hybride
voertuigen.
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* Benzinmotoren sind einfacher zu starten
Normaal gebruik
Intensief gebruik

Volgens het principe "Wie het zwaarste werk aankan, kan ook het kleinere werk aan", zijn onze sterkste boosters, zonder enig risico, ook
geschikt voor toepassingen die normaal uitgevoerd worden door de minder krachtige boosters met dezelfde spanning van ons gamma.

Attention :
De omstandigheden/condities van een opstart zijn afhankelijk van verschillende parameters: staat van het voertuig, type motor (benzine of diesel) en zijn
kracht, aanwezigheid van de batterij of niet, temperatuur, gebruiksfrequentie, ... Deze beinvloeden het opstarten.Tabel ter informatie - aangeraden door
de fabrikant.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Referentie

960000

Spanning (DC)

12/24V

Stroomsterkte bij start (CA)

3200/1600 A

Maximale stroomsterkte (PA)

7750/3875 A

Aantal batterijen

2

Lengte startkabels

1,95 m

Doorsnede Radaflex® Welding kabel

70 mm²

Soort klemmen

850 A

Lengte van de klemmen

215 mm

Opening van de klemmen

54 mm

Automatische elektronische lader AC/DC/

7A

Oplaadkabel DC/12V voor in het voertuig
Uitgang 12V

16 A

Polariteitinversie signaal
Zekering op de interne batterij

500 A

Connector voor bijkomende kabels
Netto gewicht
Afmetingen (cm)

Ja

55 kg

Nee

47 x 34 x 97
Opties

Bruto gewicht
Afmetingen verpakking carton (cm)

59,5 kg
49,5 x 35,5 x 100,5

BASISUITRUSTING
LED-KLEMMEN

Op aanvraag

Uitgerust met een blauwe klem met
LED voor een gemakkelijker en
veiliger gebruik, zelfs in de
duisternis.

SWITCH EN BUZZER
Deze booster is standaard uitgerust met een switch die als schakelaar dient om en
een signaal voor polariteitinversie om de veiligheid tijdens het gebruik te verhogen.

LEKVRIJE BANDEN
Door zijn lekvrije banden is hij een ideaal werktuig voor werkplaatsen,
opslagterreinen en parkings.

