
JUICE
BOOSTER 2 pro

Wallbox móvel de 22 kW 

Testes bem-sucedidos em funcionamento contínuo
Compatibilidade garantida com todos os carros 
elétricos existentes e futuros com ligação Tipo GB, 
Tipo 2 ou Tipo 1.

Robustez
Caixa de alumínio altamente estável, à prova de 
intempéries; quando inserida, a ficha é à prova de 
jatos e de poeira; caixa submersível (IP67).

JUICE CONNECTOR bilateral
Desenvolvido com tecnologia espacial e à prova de pneus, 
o conector de alumínio garante segurança e a máxima 
flexibilidade para cada processo de carregamento.

O JUICE BOOSTER 2 pro 
é um aparelho desenvol-
vido para especialistas. 

Os adaptadores 
intercambiáveis dos 
dois lados garantem 
a máxima flexibilidade. 
Comprovado em oficinas, 
desenvolvimento 
e produção.



 

JUICE BOOSTER 2 pro
De profissionais 
e para profissionais.

Dimensões Diâmetro: 70 mm, comprimento: 225 mm

Peso 1 kg sem cabo
3,2 kg com cabo e ficha

Potência 1,4 kW–22 kW CA

Corrente nominal 6 A até 32 A

Tensão de rede 230 V (monofásica)/400 V (trifásica)

Material, cor Alumínio anodizado, antracite

Temperatura de 
funcionamento

−30 °C até +50 °C

Conformidade CE IEC 62752, 62196, 61851-1, modo 2/3, CEM, RoHS 

Grau de proteção IP67, IK10

Disjuntor de 
corrente de avaria

RCD CC 6 mA, CA 30 mA

Segurança Monitorização do condutor de terra e da temperatura

Ficha de  
rede

Mais de 30 adaptadores com reconhecimento automático dispo-
níveis para tomadas domésticas, industriais e de carros elétricos
Linha de alimentação de 1,4 m + adaptador de aprox. 30 cm

Ficha do veículo Tipo GB (GB/T 20234.2)/Tipo 2 (EN 62196)/Tipo 1 (SAE J1772) 
Comprimento do cabo: 3,1 m

Ficha do veículo
Tipo GB (China, etc.)

Reservado o direito a alterações. 

Prático  
carro de oficina
O carro de oficina desenvolvido especial-
mente para o JUICE BOOSTER 2 pro 
garante arrumação e a máxima flexibilidade. 
Todos os adaptadores estão organizados 
e sempre à mão num só sítio.

À prova de água
À prova de todas as 
condições meteorológicas.

Desenvolvido para especialistas
Concebido exclusivamente para utilizadores 
profissionais, só pode ser utilizado por técnicos 
especializados devidamente formados.

Deteção detalhada de falhas
São automaticamente detetadas e apresentadas 
até oito falhas individuais no visor LED.

Deteção integrada de corrente de avaria
O sistema de deteção de falhas CC e CA dispara efetivamente 
quando o valor prescrito for atingido.

É bom saber
Os adaptadores são ligados através da ficha de segurança 
JUICE CONNECTOR pro. Embora visualmente idêntico ao 
JUICE CONNECTOR de série no lado da rede, o pro está equipado 
com um código de came diferente. Isto impossibilita a ligação ao 
lado errado do JUICE BOOSTER 2 pro. 

Ficha do veículo
Tipo 2 (Europa, etc.)

Ficha do veículo 
Tipo 1 (EUA, Japão, etc.)

À prova de choques segundo 
a norma IK10 e à prova de pneus 

até 3 toneladas.

Adaptadores intercambiáveis 
do lado do veículo

Todos estes adaptadores têm um ponto 
azul no JUICE CONNECTOR pro.

Os códigos de cames diferentes impedem fisicamente 
que seja ligado o tipo de adaptador errado à corrente.

  Ponto azul 

Manter tudo arrumado
Grátis: bolsa robusta com barras autoaderentes 
cosidas para não sair do lugar no porta-bagagens.

Proteção total contra 
furto – em privado 
e em público.

Adaptadores intercambiáveis 
do lado da rede

Graças à vasta gama de adaptadores para 
todas as tomadas domésticas e industriais 

convencionais, pode carregar veículos 
facilmente em todo o mundo.

  Ponto laranja

+30  
outros

JUICE CELSIUS
O sensor de temperatura JUICE CELSIUS 

integrado nos adaptadores domésticos deteta 
o sobreaquecimento (por exemplo, em tomadas 
mal cabladas), oferecendo assim uma proteção 

contra possíveis incêndios.

É bom saber
O JUICE BOOSTER 2 pro é uma verdadeira 
solução 3 em 1 no formato mais pequeno.

POSTO DE 
CARREGA
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Especificações
técnicas

Cadeado 
para adaptador

Robustez 



visit  
juice.world

Pode encontrar mais informações e acessórios 
aqui: juice.world/juice-booster-2-pro

O JUICE BOOSTER 2 pro destina-se exclusivamente a utilizadores 
profissionais e só pode ser utilizado por técnicos especializados 
devidamente formados. 

JUICE BOOSTER 2 pro
para qualquer situação
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