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"Hybrid Starter" 12-24 V "Hybrid Starter" 12V 

cod: 007936311010cod: 007936311000

2 ANI DE GARANȚIE

EX CE ET LA ETI NL TA Ă

C

ANTAR TA ĂG

Aparat conceput pentru pornirea vehiculului
în situații de urgență

Tehnologie brevetată

Curent de pornire de 4500 A

Fără baterie

Magneti Marelli introduce în ofertă 
cea mai modernă soluție de pornire 
a motorului din vehicul în situații de 
urgență. Hybrid Starter nu este un 
simplu "Booster" pe care îl puteți 
întâlni pe piață. Tehnologia hibridă 
brevetată datorită posibilității de 
recuperare a energiei reziduale 
stocate în instalația auto, permite la 
creșterea instantanee a curentului 
de pornire și la pornirea motorului. 
Curentul maxim instantaneu de 
pornire este de 4500A. Tehnologia 
hibridă permite la construcție fără 
baterie în interior ceea ce reduce în 
mod eficient greutatea și permite la 
evitarea problemelor de reâncărcare 
periodică

de traditie
de ani

de traditie
de anide anide ani



FIȘĂ TEHNICĂ

DATE TEHNICE HYBRID STARTER 

Tensiune de lucru

Curent de pornire

Perioada de utilizare (*)

Prima încărcare, încărcător inclus în set

Timpul de încărcare, încărcător inclus în set

Încărcare rapidă (**)

Încărcător

Tensiune de încărcare

Putere de încărcare

Tensiune maximă de încărcare

Protecție

Clește tip papagal

Dimensiune cablu

Greutate

Dimensiuni

Utilizare recomandată

Capacitate maximă a bateriei

Temperatura de lucru

Carcasa de protecție împotriva loviturilor

12 V

4500 A

1.000.000 cicluri

30 min

5 min

15 - 60 secunde

automat

230 V AC

12 V - 1,5 Ah

14.9 V

împotriva supratensiunii

izolat

25 mm2 Lungime 45 cm

4,5 kg

H31 cm x L27,5 cm x P13,5 cm

autoturisme și camionete

0-140 Ah

-40°C / +70°C

PPL

(*) Calculat pentru rata de descărcare de 50%.
(**) Conectați direct la baterie încărcată a vehiculului pornit și/sau la încărcatorul de 
atelier al bateriei 30 A.
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