
INTUÏTIEF DISPLAY  
Eenvoudig te bedienen en 
bewaken van de laadstatus

autonamics.eu

Krachtig • Stil• Duurzame behuizing  
Tijdsbesparend • Gebruiksvriendelijk

Werkplaatslader 2.0 35A
Met afneembare kabels

Wereldpremière!
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De 35A workshoplader 2.0 is 
een veelzijdige en efficiënte 
batterijlader en stroomvoor-
ziening die u helpt tijd te 
besparen in de werkplaats. 

Hij wordt geleverd met een afneembare 
oplaadkabel, een muurbeugel en een 
geïsoleerde haak die het gemakkelijk 
maakt om te plaatsen waar u maar wilt.  

De nieuwe werkplaatslader is compatibel 
met alle soorten accu’s, zowel lood/zuur 
als Li-ion. Het heeft geen ventilator en 
produceert geen lawaai. 

De Power Supply-functie zorgt voor con-
tinue stroom en stabiel voltage en helpt 
u tegen verloren gaande gegevens tijdens 
het programmeren van de ECU of een 
batterij wisseling.

Werkplaatslader 2.0 35A 

Met 2,5m oplaadkabel: 707700
Met 5,0m oplaadkabel: 709100 

Reserve onderdelen 

2,5m oplaadkabel: 711940
5,0m oplaadkabel: 711950
2,5m voedingskabel: 711533

Werkplaatslader 2.0 35A

OPTIMALE  
laadtemperatuur  
compensatie

GEBRUIKSVRIENDELIJK  
Haak en houder voor de 
laadkabel helpen om  
de lader eenvoudig te  
(ver)plaatsen

INTUÏTIEF DISPLAY  
Eenvoudig te bedienen en 
bewaken van de laadstatus

VEILIG  
Beschermt auto-elektronica, 
vonkt niet, beveiligd tegen 
omgekeerde polariteit en 
kortsluitingbestendig

DUURZAAM  
Behuizing uitgevoerd in  
Heavy Duty materiaal en  
IP40 waterbestendig

FLEXIBEL IN GEBRUIK 
Afneembare, 2,5 of  
5 meter lange kabels. 

STIL  
Geen ventilator  
Geen lawaai

De afneembare kabels kunnen 
eenvoudig worden aangesloten en 
losgekoppelt om de gebruiks- 
vriendelijkheid van de lader te 
verbeteren in de werkplaats

De werkplaatslader 2.0  is 
compact en kan gemakkelijk 
worden opgehangen onder de 
motorkap, aan een zijruit of 
aan een werkstation.

DEFA® PRODUCTEN 
OP AUTONAMICS.EU
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