
JUICE
BOOSTER 2 pro

Mobil 22 kW-veggboks 

Vellykket testing på kontinuerlig grunnlag
Garantert kompatibilitet med alle eksisterende 
og alle nylanserte el-biler utstyrt med type-GB-, 
type-2- eller type-1-ladekontakt.

Robust
Svært stabilt og værbestandig aluminiumshus; 
når pluggen er satt inn; tett mot vannsprut og støv; 
hus kan senkes ned i vann (IP67).

Dobbeltsidig JUICE CONNECTOR
Forbindelseskontakten i aluminium er utviklet med romfartsteknologi og 
tåler å bli overkjørt, noe som garanterer sikre og maksimal fleksibilitet 
ved hver ladeprosess.

JUICE BOOSTER 2 pro 
er et apparat utviklet for 
spesialister. 

Utskiftbare adaptere på 
begge sider gjør det 
maksimalt fleksibelt. 
Påvist på verksteder, 
i utvikling og produksjon.



 

JUICE BOOSTER 2 pro
Av proffer til proffer.

Dimensjoner Diameter: 70 mm, lengde: 225 mm

Vekt 1,0 kg uten kabel
3,2 kg med kabel og plugg

Effekt 1,4 kW-22 kW AC

Nominell strøm 6 A til 32 A

Nettspenning 230 V (1-faset) / 400 V (3-faset)

Materiale, farge Aluminium eloksert, antrasitt

Driftstemperatur −30 °C til +50 °C

CE-samsvar IEC 62752, 62196, 61851-1, modus 2/3, EMC, RoHS 

Beskyttelsesgrad IP67, IK10

FI RCD DC 6 mA, AC 30 mA

Sikkerhet Jordledning, temperaturovervåking

Plugg
fra nett

over 30 selvregistrerende adaptere tilgjengelig for 
husholdnings-, industri- og EV-kontakter 
Tilførselsledning 1,4 m + adapter ca. 30 cm

Kontakt 
kjøretøyside

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

Plugg på kjøretøyside
Type GB (bl.a. Kina)

Kan bli endret uten forvarsel. 

Praktisk 
verkstedbil
Verkstedbilen spesielt utviklet for 
JUICE BOOSTER 2 pro sørger for orden 
og maksimal fleksibilitet. Alle adaptere 
er organisert og lagret på ett sted, 
klart til bruk.

Vanntett
Tåler all slags vær.

Utviklet for spesialister
Utelukkende rettet mot profesjonelle bruker, 
og må bare brukes av opplærte fagfolk.

Detaljert feilregistrering
Opptil åtte individuelle feil registreres 
automatisk, og vises på LED-skjermen.

Integrert feilstrømregistrering
Like- og vekselstrøm-feilregistreringen utløses 
effektivt ved angitt verdi.

Godt å vite
Kjøretøy-adapteret kobles til med sikkerhetskontakten 
JUICE CONNECTOR pro. Selv om den er optisk identisk med den 
serieproduserte JUICE CONNECTOR for nettet, er pro utstyrt med 
en annen pluggkoding. Dette gjør det umulig å koble til på feil side av 
JUICE BOOSTER 2 pro. 

Plugg på kjøretøyside
Type 2 (bl.a. Europa)

Plugg på kjøretøyside 
Type 1 (bl.a. USA, Japan)

Slag- og støtbestandig 
etter IK10, og kan overkjøres 

med opptil 3 tonn hjullast.

Utskiftbart adapter  
på kjøretøysiden

Alle disse adapterne har et blått  
fargepunkt på JUICE BOOSTER pro. 

Ulike pluggkodinger forhindrer fysisk 
innkobling av feil adaptertype.

  Blått fargepunkt 

Hold orden
Følger med gratis: robust veske med integrert 
borrelås for optimalt feste i bagasjerommet.

alltid tyverisikker både 
hjemme og i offentlig rom.

Utskiftbart 
adapter på nettsiden
Takket være det omfangsrike 

adaptersortimentet for alle vanlige 
husholdnings- og industristøpsler, kan du 

lade problemfritt verden over.

  Oransje fargepunkt 

30+  
videre

JUICE CELSIUS
JUICE CELSIUS-temperatursensoren som er integrert 

i husholdningsadaptere, registrerer overoppheting 
(f.eks. ved dårlig kablede stikkontakter) og beskytter 

mot mulig brann.

Godt å vite
JUICE BOOSTER 2 pro er en 3-i-1-løsning, 
og det i et lite format.

MOBIL 
LADESTASJON

VEGG 
BOKS

TYPE 2-KABEL

Tekniske
spesifikasjoner

Dank  
adapterlås

Robust 



visit  
juice.world

Du finner mer informasjon og tilbehør her: 
juice.world/juice-booster-2-pro

JUICE BOOSTER 2 er utelukkende rettet mot profesjonelle bruker, 
og må bare brukes av opplærte fagfolk. 

JUICE BOOSTER 2 pro
for enhver situasjon
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