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Empresa especializada na produção de arrancadores profissionais de baterias e de carregadores inteligentes.

Apresentamos as seguintes marcas comerciais

•             START BOOSTER™ para 12V  

•             START TRUCK™ para 12V, 24V, 12V

Com um design original e de alta qualidade, os boosters são a referência no mercado de arrancadores profissionais de 

baterias. 

Eles estão protegidos para os pontos de pico de corrente, e fazem mais do que iniciar um motor

•             Testam o nível de carga do alternador

•             Protegem a memória electrónica

•             São uma excelente fonte de energia portátil de 12V (verifique os a

As declarações de conformidade CE e o Rótulo de Qualidade Suiça

segurança dos Boosters. 

Quem usa START BOOSTER™ e START TRUCK™

Indústria automóvel (oficínas de reparação automóvel

clubes de automobilismo e de motociclismo, revendedores de baterias, garagens de venda de automóveis em 

segunda mão, companhias de aluguer de automóveis, etc.)

Equipamento pesado (camiões, autocarros, bulldozers, máquinas agrículas, etc.)

A marinha (portos, marinas, etc.) 

O exército. 

A polícia. 

Etc. 

A qualidade superior dos componentes dão a reputação mundial aos  boosters e asseguram a posição de líder 

europeu no mercado profissional há sensivelmente 20 anos.

Fornecem os maiores distribuidores a nível mundial, com um produto que está à altura dos elevados padrões de 

qualidade. 

O investimento e a inovação, é realizado com a implantação da mais recente tecnologia nos

opção disponível no mercado, e ao mesmo tempo 

Os carregadores inteligentes ambrangem uma gama desde 

para as de 12/24V. 

Estes carregadores são muito úteis na medida em que permitem não só 

nível da bateria, quando não está em uso, por forma a conservar e manter

longevidade. 
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Empresa especializada na produção de arrancadores profissionais de baterias e de carregadores inteligentes.

comerciais : 

para 12V, 24V, 12V-24V 

Com um design original e de alta qualidade, os boosters são a referência no mercado de arrancadores profissionais de 

os pontos de pico de corrente, e fazem mais do que iniciar um motor

Testam o nível de carga do alternador 

Protegem a memória electrónica 

de energia portátil de 12V (verifique os acessórios) 

Rótulo de Qualidade Suiça garantem a fiabilidade e o elevado nível de 

START TRUCK™ ? 

oficínas de reparação automóvel e de assistência técnica, empresas de assistência em viagem, 

clubes de automobilismo e de motociclismo, revendedores de baterias, garagens de venda de automóveis em 

segunda mão, companhias de aluguer de automóveis, etc.) 

arros, bulldozers, máquinas agrículas, etc.) 

dos componentes dão a reputação mundial aos  boosters e asseguram a posição de líder 

europeu no mercado profissional há sensivelmente 20 anos. 

Fornecem os maiores distribuidores a nível mundial, com um produto que está à altura dos elevados padrões de 

O investimento e a inovação, é realizado com a implantação da mais recente tecnologia nos

mercado, e ao mesmo tempo  manter o estatuto de líder mercado. 

ambrangem uma gama desde 1.1Ah a 7.0Ah para baterias de 6/12V e 7.0 Ah a 25.0 Ah 

Estes carregadores são muito úteis na medida em que permitem não só recarregar a bateria

, quando não está em uso, por forma a conservar e manter a mesma dando
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Empresa especializada na produção de arrancadores profissionais de baterias e de carregadores inteligentes. 

Com um design original e de alta qualidade, os boosters são a referência no mercado de arrancadores profissionais de 

os pontos de pico de corrente, e fazem mais do que iniciar um motor : 

garantem a fiabilidade e o elevado nível de 

e de assistência técnica, empresas de assistência em viagem, 

clubes de automobilismo e de motociclismo, revendedores de baterias, garagens de venda de automóveis em 

dos componentes dão a reputação mundial aos  boosters e asseguram a posição de líder 

Fornecem os maiores distribuidores a nível mundial, com um produto que está à altura dos elevados padrões de 

O investimento e a inovação, é realizado com a implantação da mais recente tecnologia nos produtos, são melhor 

 

1.1Ah a 7.0Ah para baterias de 6/12V e 7.0 Ah a 25.0 Ah 

recarregar a bateria mas também manter o 

a mesma dando-lhe uma maior 
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P6-2000

P6-3100

P07-ST-12-24V
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Start Booster 12V 2000 A.p.
 

- Start Booster 12V - 18Ah  

- Pico: 2000 Amp.  

- Carga Imediata : 750 CA Amp  

- Carregador Automático 12V-0.6 amp.  

- Cabo de cobre com 25 mm2 garantem alta condutividade

- Made in Switzerland  

 

Start Booster 12V 3100 A.p.
 

- Start Booster 12V - 23Ah  

- Pico: 3100 Amp.  

- Carga Imediata : 1170 CA Amp  

- Carregador Automático 12V-1.5 amp.  

- Cabo de cobre com 25 mm2 garantem alta condutividade

- Made in Switzerland  

 

 

Start Truck 12/24V 6200/3100
 

- Start Truck 12/24V -2x 23Ah  

- Pico: 6200/3100 Amp.  

- Carga Imediata : 2340/1170 CA Amp  

- Carregador Automático 12V-4 amp. 

- Cabo de cobre com 50 mm2 garantem alta condutividade

- Fusível interno 

- Made in Switzerland  

2000-5-1 

3100-6-1 

24V-4-1 
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Start Booster 12V 2000 A.p. 

 

garantem alta condutividade 

00 A.p. 

 

garantem alta condutividade 

/3100 A.p. 

mm2 garantem alta condutividade  
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P03-TR
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Start Truck Trolley 12/24V 

6200/3100 A.p. 
 

- Start Truck 12/24V -2x 23Ah  

- Pico: 6200/3100 Amp.  

- Carga Imediata : 2340/1170 CA Amp 

- Carregador Automático 12V-4 amp. 

- Cabo de cobre com 50 mm2 garantem alta condutividade

- 2 Fusíveis internos 

- Indicador de voltagem digital 

- Botão 12/24V 

- Trolley de transporte 

- Made in Switzerland  

 

 

Carregado de Baterias 6
- Mantem o nível da bateria, quando não está em uso

 
 

 

Carregado de Baterias 
- Mantem o nível da bateria, quando não está em uso

 

 

Carregado de Baterias 
- Mantem o nível da bateria, quando não está em uso

 

 

- Carregador Baterias USB para Telemóveis e Tablets

- Carga Rápida: 2.1Ah 

USB-0521 

TR-12/24-4-1 

LEM61211 

LEM1238 

LEM122470 
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Start Truck Trolley 12/24V 

CA Amp  

amp.  

mm2 garantem alta condutividade  

Carregado de Baterias 6-12V 1.1 A 
Mantem o nível da bateria, quando não está em uso. 

Carregado de Baterias 12V 3.8 A 
Mantem o nível da bateria, quando não está em uso. 

Carregado de Baterias 12/24V 7.0 A 
Mantem o nível da bateria, quando não está em uso. 

Carregador Baterias USB para Telemóveis e Tablets 
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Acessórios 

 

 

 

 

F-0910

BAT12-

BAT12-
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Baterias 12V 18 Ah 
 

Baterias 12V 23 Ah 
 

 

Fusível  para Booster 500Amp

0910 

-23 

-18 
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vel  para Booster 500Amp 


