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Battery Charger 

Bảo vệ

Dòng 
điện cm kg

2x50 Ah
Exide

 12 V 1600 A 3000 A 8500 A 230 V
6 A Auto 300 A 2 x 2m

ø70 mm² 52x43x104 71
24 V 1400 A 2600 A 4250 A

STARTPACK PRO 12.24 XL

50 Ah 50 Ah

MÁY KÍCH BÌNH 
CỨU HỘ HIỆU 

SUẤT CAO 

12/24V
Mã số 026711

 Được trang bị pin Exide Spiral AGM 2 x 50Ah bên trong sử dụng được ở mọi vị trí, STARTPACK 
PRO 12.24 XL cung cấp dòng điện khởi động rất cao, có thể lên đến 8500A đỉnh.

 Máy phù hợp để sử dụng trên phương tiện với AGM, EFB, gel, ắc quy nước, v.v.
 Máy hoàn toàn tự động, chỉ cung cấp năng lượng khi hệ thống đánh lửa phương tiện được 

bật. Không cần thiết phải bật máy.
 Chỉ duy nhất trên thị trường, 12.24 XL được thiết kế chuyên để cung cấp dòng điện khởi 

động dựa trên các tính năng cụ thể của pin, gồm cả những ắc quy cần thời gian khởi động 
(trực thăng, xe buýt bio-gas, v.v.). Máy giữ dòng cung cấp để kích bình trong khoảng thời gian 
có thể tự điểu chỉnh, lên đến 120 giây ở chế độ bình thường (300 giây ở chế độ SOS), giúp 
cung cấp ngay lập tức nguồn điện ở một thời điểm tối ưu.

 Được thiết kế để sử dụng cho điều kiện khắc nghiệt, máy chống va đập và có thể được 
sử dụng trong thời tiết bất lợi. 
 Máy có gắn bánh xe và tay cầm hỗ trợ vận chuyển cho những nơi cần thiết
 STARTPACK PRO 12.24 XL đặc biệt được dùng cho: xe cứu hộ, trung tâm sửa chữa 

xe tải, công ty điều hành xe thương mại, xưởng bảo dưỡng nông nghiệp, kho chứa xe 
buýt hoặc xe công trình, v.v.

 STARTPACK PRO 12.24 XL được cung cấp cùng với bộ sạc ắc 
quy 6A GYSFLASH 6.12 XL giúp sạc đầy pin bên trong sau vài giờ.

 Bộ sạc tuân theo cơ chế sạc 8 bước tiên tiến để giữ cho pin bên 
trong luôn ở trạng thái tốt nhất.

 Bộ sạc nhỏ gọn, nhẹ, chống thấm nước và có thể tháo rời.

Khi sử dụng máy kích bình truyền thống, dòng điện, thời gian cung cấp cho ắc quy không được kiểm 
soát  và chỉ được thông qua một công tắc điều khiển cơ bản. Ngoài ra, người vận hành tự điều chỉnh 
điện áp theo cách thủ công.  Với STARTPACK PRO 12.24 XL, máy được cài đặt để tự động cung cấp chính 
xác nguồn điện cần thiết. Điều này ngăn người điều khiển khởi động xe khi ắc quy bị lỗi hoặc có hiện 
tượng đoản mạch ở kẹp hoặc lỗi lựa chọn điện áp. Thêm nữa, hệ thống này sẽ bảo vệ các thiết bị điện 
tử gắn với phương tiện, và tối đa hóa tuổi thọ ắc quy bên trong.

Hệ thống quản lý thông minh

NGUỒN ĐIỆN KÍCH BÌNH VƯỢT TRỘI VỚI 12V VÀ 24V 

LÝ TƯỞNG SỬ DỤNG TẠI CHỖ

BỘ SẠC ẮC QUY LẮP TRONG HIỆU QUẢ

CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG AN TOÀN

U

I

1 2 3 4 5 6 7 8

Analysis Recovery Test Desulphation Charge Absorption FloatingRefresh

< 1s Max 5h Max 12h Max 20h Max 8h no limit no limit< 1s

CHARGE

OK

in
di

ca
to

r l
ig

ht

STARTPACK PRO 12.24 XL là máy kích bình cứu hộ chuyên dùng cho các xe 
hạng nặng. Ngoài dòng điện vượt trội, thiết bị này còn được trang bị một hệ 
thống bảo vệ hoản hảo khiến sản phẩm trở thành thiết bị kích bình tiên tiến 
nhất so với các sản phẩm khác cùng loại trên thị trường.

1000 A / 2 m  
70 mm²  

kẹp cấp điện

GYSFLASH 6.12 XL
(vít cố định được cung cấp)
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