
JUICE
BOOSTER 2 pro

Mobil 22-kW-vægboks 

Testes løbende med succes
Garanteret kompatibilitet med alle eksisterende og 
nyligt lancerede elbiler udstyret med et Type-GB-, 
Type-2- eller Type-1-opladningsstik.

Robust
Yderst stabilt, vejrbestandigt aluminiumhus. 
Isat stik vandstråle- og støvtæt. Hus: 
neddykningssikker (IP67).

JUICE CONNECTOR på begge sider
Aluminium-forbindelsesstikket, der blev udviklet med teknik 
fra rumfarten og tåler at blive kørt over, garanterer sikkerhed 
og størst mulig fleksibilitet under alle opladningsprocesser.

JUICE BOOSTER 2 pro 
er en enhed udviklet til 
specialister. 

Adaptere, der kan udskiftes 
på begge sider, giver den 
maksimal fleksibilitet. 
Afprøvet på værksteder, 
i udvikling og produktion.



 

JUICE BOOSTER 2 pro
Af professionelle til 
professionelle.

Dimensioner Diameter: 70 mm, længde: 225 mm

Vægt 1,0 kg uden kabel
3,2 kg med kabel og stik

Effekt 1,4 kW–22 kW AC

Nominel strøm 6 A til 32 A

Netspænding 230 V (enfaset) / 400 V (trefaset)

Materiale, farve Anodiseret aluminium, antracit

Driftstemperatur −30 °C til +50 °C

CE-overensstemmelse IEC 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, EMV, RoHS 

Beskyttelsesgrad IP67, IK10

FI RCD DC 6 mA, AC 30 mA

Sikkerhed Beskyttelsesleder-, temperaturovervågning

Stik
på strømdelen

over 30 selvregistrerende adaptere, 
tilgængelige som bolig-, industri- og elstik 
1,4 m kabel + adapter ca. 30 cm

Forbindelse  
på køretøjet

Type GB (GB/T 20234.2) / Type 2 (EN 62196) / 
Type 1 (SAE J1772) Kabellængde 3,1 m

Stik på bilsiden 
Type GB (bl.a. Kina)

Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel. 

Praktisk  
værkstedsvogn
Værkstedsvognen er specielt udviklet 
til JUICE BOOSTER 2 pro og sørger 
for orden og maksimal fleksibilitet. 
Alle adaptere er organiseret og 
opbevaret ét sted, klar til brug.

Vandtæt
Egnet til alle slags vejr.

Udviklet til specialister
Henvender sig udelukkende til professionelle 
brugere og må kun bruges af uddannede 
specialister.

Detaljeret fejlfinding
Op til otte individuelle fejl genkendes 
automatisk og vises på LED-displayet.

Integreret fejlstrømsdetektering
DC- og AC-fejldetekteringen udløses effektivt 
ved den foreskrevne værdi.

Godt at vide
Biladapterne tilsluttes via sikkerhedsstikket JUICE 
CONNECTOR pro. Selvom den er visuelt identisk med en 
standard JUICE CONNECTOR til netsiden, er pro'en udstyret 
med en anden knastkodning. Dette gør det umuligt at tilslutte 
JUICE BOOSTER 2 pro til den forkerte side. 

Stik på bilsiden 
Type 2 (bl.a. Europa)

Stik på bilsiden  
Type 1 (bl.a. USA, Japan)

Slag- og stødfast i henhold til 
IK10 og overkørselssikret med en 

hjulbelastning på op til 3 tons.

Udskiftelig adapter på bilsiden
Alle disse adaptere er udstyret med en blå farveprik 

på JUICE CONNECTOR pro.

Den anderledes knastkodning forhindrer fysisk 
isætningen af den forkerte type adapter.

  Blå farveprik 

Orden skal der til
Medfølger gratis: robust taske med påsyede 
velcrobånd, så den forbliver på sin plads 
i bagagerummet.

på private eller offentlige 
områder, altid sikret 
mod tyveri.

Udskiftelige  
adaptere på strømdelen

Takket være det omfattende udvalg 
af adaptere til alle konventionelle 

husholdnings- og industristikkontakter kan 
du oplade problemfrit overalt i verden.

  Orange farveprik

JUICE CELSIUS
JUICE CELSIUS-temperatursensoren, der er 

integreret i husholdningsadaptere, registrerer 
overophedning (fx på grund af forkert tilsluttede 

stikdåser) og beskytter på denne måde mod brand.

Godt at vide
JUICE BOOSTER 2 pro er en ægte 
3-i-1 løsning i et meget lille format.

MOBIL 
LADESTATION

VÆG 
BOKS

TYPE 2-KABEL

Tekniske
specifikationer

Med 
adapterlås

Robust 

30+ 
flere



visit  
juice.world

Find mere information og tilbehør her: juice.
world/juice-booster-2-pro

JUICE BOOSTER 2 pro er udelukkende beregnet til 
professionelle brugere og må kun bruges af uddannede 
specialister. 

JUICE BOOSTER 2 pro
klarer alle slags situationer
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