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STARTPACK PRO 12.24 XL

50 Ah 50 Ah

URZĄDZENIE 
ROZRUCHOWE 
O WYSOKIEJ 
WYDAJNOŚCI 

12/24 V
Nr kat. 026711

 Dzięki wyposażeniu w 2 wewnętrne akumulatory AGM Exide Spiral o pojemności 
50 Ah, które mogą pracować w dowolnej pozycji, urządzenie STARTPACK PRO 12.24 XL 
dostarcza bardzo wysoki prąd rozruchuwy, o wartości szczytowej nawet 8500 A.
 Nadaje się ono do stosowania w pojazdach z akumulatorami AGM, EFB, żelowymi, 

cieczowymi itp.
 Całkowicie zautomatyzowane, zasila tylko wtedy, gdy zapłon pojazdu jest włączony. 

Nie jest wymagane włączanie w urządzeniu.

 Zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu urządzenie jest odporne na 
wstrząsy i może być użytkowane w niekorzystnych warunkach pogodowych. 
 Wytrzymałe koła i uchwyt ułatwiają pracę w trudnych miejscach
 Urządzenie STARTPACK PRO 12.24 XL jest szczególnie polecane do następujących 

zastosowań: pojazdy ratownicze, warsztaty naprawcze samochodów ciężarowych, 
operatorzy pojazdów użytkowych, serwisy maszyn rolniczych, zajezdnie autobusowe, 
bazy pojazdów budowlanych itp.

 Urządzenie STARTPACK PRO 12.24 XL jest wyposażone w 
ładowarkę do akumulatorów GYSFLASH 6.12 XL o prądzie 
wyjściowym 6 A, pozwalającą w pełni naładować ponownie 
akumulatory wewnętrzne w ciągu kilku godzin.

 Ładowarka posiada zaawansowaną 8-stopniową krzywą 
ładowania, co pozwala utrzymywać akumulatory wewnętrzne 
w doskonałym stanie.

 Ładowarka jest kompaktowa, lekka, wodoodporna i odłączalna.

W przypadku stosowania tradycyjnego urządzenia rozruchowego nie ma wystarczającej kontroli nad ilością 
i okresem dostarczania energii do akumulatora w pojeździe — odbywa się to zazwyczaj tylko za pomocą 
podstawowego przełącznika sterowania. Ponadto użytkownik musi ręcznie wybrać prawidłowe napięcie.  W 
przypadku korzystania ze STARTPACK PRO 12.24 XL urządzenie samoczynnie dostarczy dokładnie wymagane 
zasilanie. Uniemożliwi to również użytkownikowi rozruch pojazdu, w którym akumulator jest uszkodzony 
albo występuje zwarcie na zaciskach lub błąd wyboru napięcia. Chroni to układy elektroniczne pojazdu, 
użytkownika oraz wydłuża okres użytkowania akumulatorów wewnętrznych.

System inteligentnego zarządzania rozruchem

WYJĄTKOWA MOC ROZRUCH PRZY NAPIĘCIU 12 V I 24 V

DOSKONAŁE DO PRACY W TERENIE

ŁADOWARKA WEWNĘTRZYCH AKUMULATORÓW O DUŻEJ WYDAJNOŚCI

PEŁNE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
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STARTPACK PRO 12.24 XL to urządzenie rozruchowe o wyjątkowo dużej 
mocy przeznaczone do wymagających zastosowań profesjonalnych. 
Oprócz wyjątkowej mocy, urządzenie to jest wyposażone w bardzo 
wyrafinowany system zabezpieczeń, dzięki czemu jest to najbardziej 
zaawansowany pakiet rozruchowy tego typu na rynku.

Zacisk rozruchowy 
1000 A / 2 m 

70 mm²

GYSFLASH 6.12 XL 
(śruby do mocowania w 

zestawie)

W ZESTAWIE:

www.gys.fr


