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Modell nr. ES7500
1700 peak ampere / 425 cranking ampere startkapasitet
12 volt BoosterPAC og strømforsyning

NYHET fra BoosterPAC! 
BoosterPAC var den første startboosteren i markedet. Fortsatt blant de sterkeste. 
BoosterPAC er et pålitelig produkt du kan stole på. Har vært levert til proffmarkedet siden 1994.

• ES7500 er vår siste nyhet innen 12 volt startbooster
• 170 cm lange kabler
• Slankere klemmer med vinkel
• Plastikkasse som tåler mer
• Gummibeskytter under (sklisikker)
• On/off-bryter
• Digitalt display
• 2 USB strømforsyning. Uttak for eksterne tilkoblinger
• Kraftig LED-lys
• Innebygd automatisk lading

Denne egner seg til alle 12 volt kjøretøy med ett batteri. 
En fulladet BoosterPAC kan starte opptil 40 kjøretøy på en lading. 

For produkter med mer kapasitet se vår hjemmeside.

• 425 ampere startkapasitet 
• Hovedbryter ON/OFF 
• 170 cm lange startkabler
• To USB uttak til strømtilbehør

• Kraftige PowerJawTM-klemmer
• Kraftig LED lys til jobben
• Innebygget 3A automatisk ladesystem
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Å arbeide i nærheten av et batteri er farlig – 
bruk alltid øyebeskyttelse!
Les alltid medfølgende bruksanvisning først.

CLORE PROFORMER BATTERI

INNEBYGGET LADER

NY POWERJAW KLEMME
PowerJawTM-klemme har en 
nyskapende utforming med vinkel.
JAWklemmen får økt kapasitet. 
Har et dobbeltstøpt 
grep og 1000A kapasitet.

LED LYS
Kraftig LED lys og strobe til jobben

er perfekt i situasjoner
med dårlig lys.

12 VOLT STRØMFORSYNING
Til å gi strøm til tilbehør

med automatisk kretsbeskyttelse
for å hindre overbelastning.

Kan også brukes til å lade 
BoosterPAC fra bil

KRAFTIGE KABLER
170 cm ekstra lange kabler som tåler
høye temperaturer. De er fleksible 
og gjør startprosessen enklere.

Det nyeste innen ladeteknologi.
Helautomatisk 3 amp 
ladesystem som gjør at 
enheten alltid er klar til bruk.
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ES7500 har høy ytelse med 
utskiftbare CLORE PROFORMER 

batterier, spesielt utviklet til 
kjøretøyer for bruk av starthjelp.

USB STRØMFORSYNING
To USB uttak (1.1A og 2.1A)

gir strømlading til
småelektriske 

enheter.


