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STARTPACK TRUCK

START PROTECTION POWER 
SUPPLY

cm kgI
1V/C

Crancking 
CC

Peak 
Battery

2x22Ah
12V 750A 1450A 3200A

- EXTERNAL 
12 V DC / 2A DC 12V DC 300A 39x22.5x50 16

24V 650A 1300A 1600A

  Carregador automático 230V / 12V Floating : para uma carga da bateria interna sem supervisão.
 - Recarrega a bateria para 100%, preserva a sua vida e desempenho.
 - Pode ser permanentemente ligado à rede eléctrica (a carregar após cada utilização).

 Testador integrado para visualizar o estado de carga da bateria interna.
 Interruptor de bateria ON/OFF que protege contra sobretensões na conexão.
 Alarme sonoro previne a inversão de polaridade em caso de erro na manipulação.
 Cabos de cobre 2 x 1.80m, ø 25mm² com alicates 600 A isolados.
 Equipado com fusível 300A no painel traseiro (fusível de substituição fornecido).

UM EQUIPAMENTO PRO

STARTER
AUTÓNOMA

12-24V Ref. 025448

2 em 1 : Starter 12 e 24V e fonte de alimentação 12V.
• liga instantaneamente motocicleta, carro, motorhome, vans, pequeno caminhão 24V sem risco para a eletrônica 
do veículo.
• Fornece energia para todos os dispositivos elétricos de 12V DC, graças às suas 2 baterias internas de 22 Ah
• Luz de acompanhamento para facilitar a visibilidade durante o procedimento.

Entregue com:
- Carregador 12V (ref. 054684)

www.gys.fr

 STARTpack TRUCK liga imediatamente veículos pesados, motorhomes, vans, a 
gasolina e diesel (corrente de partida 750A / 3200A em 12V e 650A / 1600A em 24V no pico).

 Sem corrente nas proximidades, o STARTpack TRUCK tem 2 baterias 
integradas de 22Ah, cada uma se tornando uma fonte de alimentação autônoma 
de 12V para todos os aparelhos elétricos, TV, lâmpada, laptop ...

STARTER 
AUTÓNOMA

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

LUZ DE APOIO

 Uma intervenção no escuro, o STARTpack TRUCK é equipado com uma 
lâmpada de 7 LEDs de alta luminosidade.
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