
JUICE
BOOSTER 2 pro

Mobiele 22kW-wallbox 

Succesvol getest op continue basis
Gegarandeerde compatibiliteit met alle beschikbare 
en nieuwe elektrische auto’s met type-GB-, 
type-2- of type-1-aansluiting.

Robuust
Zeer stabiele, weerbestendige aluminium behuizing, 
stekker in gestoken toestand beschermd tegen 
waterstralen en stofdicht; behuizing bestand tegen 
onderdompeling (IP67).

JUICE CONNECTOR aan twee zijden
De overrijdbare aluminium verbindingsstekker, die met 
techniek uit de ruimtevaart ontwikkeld is, garandeert 
veiligheid en maximale flexibiliteit bij elk laadproces.

De JUICE BOOSTER 2 
pro is een apparaat 
ontwikkeld voor 
specialisten. 

Dankzij de aan beide zijden 
verwisselbare adapters is 
het apparaat maximaal 
flexibel. Bewezen in werk-
plaatsen, in ontwikkeling 
en productie.



 

JUICE BOOSTER 2 pro
Van professionals voor 
professionals.

Afmetingen Diameter: 70 mm, lengte: 225 mm

Gewicht 1,0 kg zonder kabel
3,2 kg met kabel en stekker

Vermogen 1,4 kW–22 kW AC

Nominale stroom 6 A tot 32 A

Netspanning 230 V (1-fasig) / 400 V (3-fasig)

Materiaal, kleur Aluminium geanodiseerd, antraciet

Bedrijfstemperatuur –30 °C tot +50 °C

CE-conformiteit IEC 62752, 62196, 61851-1, Mode 2/3, EMC, RoHS 

Beschermingsgraad IP67, IK10

FI RCD DC 6 mA, AC 30 mA

Beveiliging Randaarde-, temperatuurcontrole

Stekkers
aan voedingszijde

meer dan 30 zelfherkennende adapters beschikbaar voor 
huishoudelijke, industriële en EV-stopcontacten
Voedingskabel 1,4 m + adapter ca. 30 cm

Koppeling aan 
voertuigzijde

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

Stekker aan voertuigzijde
Type GB (o.a. China)

Kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 

Handige werkplaatswagen
De speciaal voor de JUICE BOOSTER 2 
ontworpen werkplaatswagen zorgt voor 
orde en maximale flexibiliteit. Alle adapters 
liggen netjes opgeborgen en klaar voor het 
grijpen op een plek.

Waterdicht
Geschikt voor alle 
weersomstandigheden.

Ontwikkeld voor specialisten
Uitsluitend bestemd voor professionele 
gebruikers en uitsluitend voor gebruik 
door vakmensen.

Gedetailleerde foutherkenning
Tot acht individuele fouten worden automatisch 
gedetecteerd en op het led-display weergegeven.

Geïntegreerde lekstroomherkenning
De gelijk- en wisselstroom-foutherkenning activeert 
effectief bij de voorgeschreven waarde.

Goed om te weten
De voertuigadapters worden via de veiligheidsstekker 
JUICE CONNECTOR pro aangesloten. Hoewel optisch identiek 
aan de standaard JUICE CONNECTOR voor de voedingszijde, 
is de pro uitgerust met een andere nokkencodering. Zo is aansluiting 
aan de verkeerde kant van de JUICE BOOSTER 2 pro onmogelijk. 

Stekker aan voertuigzijde
Type 2 (o.a. Europa)

Stekker aan voertuigzijde 
Type 1 (o.a. VS, Japan)

Slag- en stootvast volgens IK10 
en bestand tegen overrijden met 

een wiellast tot 3 ton.

Verwisselbare adapters  
aan voertuigzijde

Al deze adapters hebben een blauwe  
stip aan de JUICE CONNECTOR pro.

De verschillende codering van de nokken voorkomt 
fysiek het insteken van het verkeerde adaptertype.

  Blauwe stip 

Orde en netheid
Gratis meegeleverd: robuuste tas met klittenband 
voor optimale bevestiging in de kofferbak.

op elk moment beveiligd 
tegen diefstal – privé of 
openbaar.

Verwisselbare adapters aan 
voedingszijde

Dankzij het uitgebreide 
adapterassortiment voor alle 

traditionele huishoudelijke en industriële 
stopcontacten kan wereldwijd 

probleemloos worden geladen.

  Oranje stip

Meer  
dan 30 
andere

JUICE CELSIUS
De in huishoudelijke adapters geïntegreerde 
JUICE-CELSIUS-temperatuursensor herkent 

oververhitting (bijvoorbeeld bij verkeerd 
bedrade stopcontacten) en beschermt zo 

tegen mogelijke brand.

Goed om te weten
De JUICE BOOSTER 2 pro is een echte 
3-in-1-oplossing en dat in het kleinste formaat.
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specificaties

Dankzij  
adapterslot

Robuust 



visit  
juice.world

Meer informatie en accessoires vind je hier: 
juice.world/juice-booster-2-pro

De JUICE BOOSTER 2 pro is uitsluitend bestemd voor 
professionele gebruikers en uitsluitend voor gebruik door 
vakmensen. 

JUICE BOOSTER 2 pro
opgewassen tegen elke situatie
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