
JUICE
FLOW

Robusto
Cabo flexível de alto desempenho com
um revestimento extra robusto para
evitar danos.

O JUICE FLOW permite-lhe 
carregar o seu carro elétrico
a partir de qualquer estação 
de carregamento pública 
equipada com uma
tomada Tipo 2. 

O JUICE FLOW é um cabo 
de carregamento robusto
mas flexível que pode 
suportar uma potência de 
carregamento de até
32 amperes, ou seja
até 22 kW.  

Testado com sucesso em serviço contínuo
Garantimos a compatibilidade com todos os 
carros elétricos existentes e com todos os novos 
modelos lançados equipados com um conector 
de carregamento Tipo 2. 

Fichas testadas e comprovadas
A estação de carregamento portátil JUICE 
BOOSTER 2 está equipada com fichas com
o mesmo design há mais de 5 anos.

Cabo de carregamento Modo 3
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Especificações
técnicas

Comprimento do cabo 6 m

Peso aprox 2,5 kg

Tensão nominal máxima máx. 480 V CA

Frequência nominal 50 Hz / 60 Hz

Corrente nominal 32 A

Capacidade de
carregamento

até 22 kW

Temperatura de
funcionamento

-30 ºC a +50 ºC

Conformidade CE IEC 62196, 61851-1 (Modo 3), EMC, RoHS

Normas de teste TÜV EN 62196-1: 2012 + A11 + A12
EN 62196-2: 2012 + A11 + A12, EN 50620

Classe de proteção IP20 (desconectado), IP44 (conectado), 
IP44 (com tampa de proteção) 

Ficha Tipo 2 em conformidade com a IEC 62196 

Sujeito a alteração sem aviso prévio. 

Cabo com 6 metros para um
grande raio de alcance.

Grampo de cabo com uma pega macia
para um alívio da tensão.

Compatível com as normas
IEC 62196 e IEC 61851-1.

Contatos revestidos de prata
dura para uma ótima condutividade.

Intensidade de carregamento até
32 A com uma, duas ou três fases.

Nervura em espiral para
uma estabilidade duradoura.

JUICE FLOW
Robusto, flexível e económico

Pega emborrachada para uma 
preensão perfeita.

Encontre aqui mais informações e acessórios:
juice-technology.com/juice-flow


