
JUICE
BOOSTER 2 pro

Mobil 22 kW-Wallbox 

Kontinuerliga test
Garanterad kompatibilitet med alla tillgängliga 
elbilar och alla nylanserade modeller med typ-GB-, 
typ-2- eller typ-1-anslutning.

Robust
Mycket robust och väderbeständigt aluminiumhölje, 
kontakten är skölj- och dammtät i anslutet tillstånd, 
höljet är vattentåligt om det är nedsänkt i vatten (IP67).

JUICE CONNECTOR på båda sidor
Anslutningskontakten av aluminium är utvecklad med teknik från 
rymdforskningen, och överkörningsskyddet garanterar säkerheten 
och maximal flexibilitet vid varje laddning.

JUICE BOOSTER 2 pro 
är en enhet som tagits 
fram för specialister. 

Adaptrar som är utbytbara 
på båda sidor ger den 
maximal flexibilitet. 
Beprövad i verkstäder, 
i utveckling och produktion.



 

JUICE BOOSTER 2 pro
Av proffs, för proffs.

Dimensioner Diameter: 70 mm, längd: 225 mm

Vikt 1,0 kg utan kabel
3,2 kg med kabel och kontakt

Effekt 1,4 kW–22 kW AC

Märkström 6 A till 32 A

Nätspänning 230 V (1-fas) / 400 V (3-fas)

Material, färg Anodiserad aluminium, antracit

Drifttemperatur −30 °C till +50 °C

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

Skyddsklass IP67, IK10

FI RCD DC 6 mA, AC 30 mA

Säkerhet Skyddsledare, temperaturövervakning

Kontakt
på nätsidan

Över 30 självdetekterande adaptrar 
tillgängliga för hushålls-, industri- och EV-uttag 
1,4 m kabel + adapter ca 30 cm

Koppling på 
fordonssidan

Typ GB (GB/T 20234.2) / typ 2 (EN 62196) / typ 1 (SAE J1772)
Kabellängd 3,1 m

Kontakt på fordonssidan
Typ GB (bl.a. Kina)

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

Praktisk  
verkstadsvagn
Verkstadsvagnen har tagits fram särskilt 
för JUICE BOOSTER 2 pro, med ordning, 
reda och maximal flexibilitet. Alla adaptrar 
är undanstuvade på ett organiserat ställe.

Vattentät
Tål alla väder.

Framtagen för specialister
Endast avsedd för professionella användare och 
får bara användas av utbildade specialister.

Detaljerad felsökning
Upp till åtta enskilda fel detekteras 
automatiskt och visas på LED-displayen.

Integrerad felströmsdetektering
DC- och AC-feldetekteringen utlöses effektivt 
vid det föreskrivna värdet.

Bra att veta
Fordonsadaptrarna ansluts via säkerhetskontakten 
JUICE CONNECTOR pro. Även om den utvändigt ser ut som 
standardversionen av JUICE CONNECTOR för nätsidan har 
pro en annan kamkodning. Därmed är det omöjligt att ansluta till 
fel sida av JUICE BOOSTER 2 pro. 

Kontakt på fordonssidan
Typ 2 (bl.a. Europa)

Kontakt på fordonssidan 
Typ 1 (bl.a. USA, Japan)

Slag- och stöttålig enligt IK10 
och kan köras över med upp till 

3 tons axellast.

Adaptrar som är utbytbara 
på fordonet

Alla dessa adaptrar har en blå punkt på 
JUICE CONNECTOR pro.

De olika kamkodningarna förhindrar fysiskt 
att fel adaptertyp kopplas in.

  Blå punkt 

Ordning och reda
Ingår utan kostnad: robust väska med fastsydda 
kardborreband som gör att den sitter på plats 
i bagageutrymmet.

är du alltid stöldskyddad, 
både privat och offentligt.

Adaptrar som är 
utbytbara på nätsidan

Tack vare en lång rad adaptrar för 
alla vanliga hem- och industriuttag 

kan du ladda bekymmersfritt 
var som helst i världen.

  Orange punkt

30+  
till

JUICE CELSIUS
Temperaturgivaren JUICE CELSIUS som är 

integrerad i eluttagsadaptern känner av överhettning 
(t.ex. om kablarna till eluttagen är feldragna) och 

skyddar på så sätt mot eventuella eldsvådor.

Bra att veta
JUICE BOOSTER 2 är en riktig 3-i-1-lösning, 
och dessutom i minsta format.
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visit  
juice.world

Mer information och tillbehör hittar du här: 
juice.world/juice-booster-2-pro

JUICE BOOSTER 2 pro är endast avsedd för professionella 
användare och får bara användas av utbildade specialister. 

JUICE BOOSTER 2 pro
Redo för alla situationer

Kontakter på nätsidan
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IndustridonVanligt eluttag EV-kontakt


