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De krachtigste
  Boosters in de wereld

Meer dan 40 modellen Draagbaar en Mobiel 
van 6V, 6/12V, 12V, 12/24V en 24V

SOS Booster heeft klanten over de hele wereld verleid dankzij
zijn product innovatie, extreme kracht en hoge betrouwbaarheid. 

Nederlands

Steeds meer prestatiegericht, zekerder, makkelijker 
en betrouwbaarder, geeft de SOS Booster aan de 
professionele gebruiker een werktuig van 
topkwaliteit tegen de beste prijs.  

Start diesel motoren tot:
o 250 PK in assistentie
o 125 PK zonder batterij

Voor het starten van benzine 
motoren:
Start een HUMMER H2/350 PK
zonder batterij

Start diesel motoren tot: 
o 350 PK in assistentie
o 175 PK zonder batterij

Start diesel motoren tot:
o 300 PK in assistentie
o 150 PK zonder batterij

Pratisch voorbeeld: 
De Micro 12V/1000CA start 195 

keren opeenvolgend een Citroën 
Jumper 2,8 liter diesel van 3 jaar 
oud met 110.000km op de teller,
en dit zonder batterij, bij een

temperatuur van 10°C

Start diesel motoren tot: 
o 500 PK in assistentie
o 250 PK zonder batterij

Benzine of diesel, bestelwa-
gens, landbouwvoertuigen, 

vrachtwagens, bussen, tanken, 
vliegtuigen, boten,…

Voor een extreem gebruik,
25% meer kracht dan de 
12/24V -2400/1200CA

Perfect voor het starten van 
diesel motoren tot 1500 PK, 

zonder batterijen, die al lang 
niet meer gedraaid hebben

en in extreme condities
van -30° tot +60°C

Benzine of diesel, bestelwagens, 
landbouwvoertuigen, 

vrachtwagens, bussen, tanken, 
vliegtuigen, boten,…

Perfect voor het starten van diesel
motoren tot 1500 PK, zonder 

batterijen, die al lang niet meer 
gedraaid hebben en in extreme 

condities van -30° tot +60°C

Pratisch voorbeeld: 
Kan een Léopard Mercedes 
tank van 1500 PK 38 liter 

zonder batterijen opstarten

Benzine of diesel, bestelwagens, 
4X4, tweedehands- en 

landbouwvoertuigen, vrachtwagens 

Start diesel motoren in 24V tot: 
o 500 PK in assistantie
o 250 PK zonder batterij

Benzine of diesel, bestelwagens,
4X4, landbouwvoertuigen

Benzine, diesel en bestelwagens

Benzine of diesel, bestelwagens, 
4X4, tweedehands- en
landbouwvoertuigen

Benzine of diesel, bestelwagens, 
4X4, tweedehands- en
landbouwvoertuigen



SOS 12/24V
3200/1600CA

960000
12/24 V

3200/1600 A
7750/3875 A

1,95 m
70 mm²
850 A
7 Ah

op aanvraag
16 A
ja
ja

55 kg
58 kg

MICRO
12V/760CA

861002
12 V
760 A
2250 A
1,30 m
25 mm²
650 A
1,3 Ah

ja
16 A
optie

ja
9,5 kg
11,5 kg

MICRO
12V/1000CA

861011
12 V

1000 A
2960 A
1,30 m
25 mm²
650 A
1,3 Ah

ja
16 A
optie

ja
11 kg
13 kg

SOS
12V/1200CA

860003
12 V

1200 A
3100 A
1,50 m
35 mm²
850 A
1,3 Ah

ja
16 A
optie

ja
14 kg
16 kg

SOS
12V/1600CA

861007
12 V

1600 A
3875 A
1,50 m
35 mm²
850 A
1,3 Ah

ja
16 A
optie

ja
17,5 kg
19,5 kg

SOS 12/24V
1520/760CA

761006
12/24 V

1520/760 A
4500/2250 A

1,35 m
35 mm²
850 A
1,3 Ah

op aanvraag
16 A
ja
ja

20,5 kg
23 kg

SOS 12/24V
2400/1200CA

760008
12/24 V

2400/1200 A
6200/3100 A

1,35 m
50 mm²
850 A
3,6 Ah

op aanvraag
16 A
ja
ja

24,8 kg
28,5 kg

SOS
24V/1200CA

760005
24 V

1200 A
3100 A
1,35 m
50 mm²
850 A
3,5 Ah

/
/
ja
ja

24,8 kg
28 kg

Model
Artikelnummer  
Spanning
Stroomsterkte bij start
Maximale stroomsterkte
Lengte startkabels
Doorsnede Radaflex® Welding kabel
Soort klemmen
Automatische elektronische lader AC/DC
Oplaadkabel DC/12V voor in een voertuig 
Uitgang 12V
Polariteitinversie signaal 
Zekering op de interne batterij(en)
Netto gewicht 
Bruto gewicht 

UW GROOTHANDELAAR: 

Kies voor kracht en betrouwbaarheid !

Onze AGM batterijen, van puur lood, zijn 
uitzonderlijk prestatie gericht dankzij hun 
capaciteit om bijna onmiddellijk een ener-
gie tegen zeer hoge stroomsterkte te leve-
ren (de startampère zijn diegene die u 
toelaten te starten).

De startkabels (dubbel geïsoleerd), met 
een optimale lengte en een extreme 
soepelheid, genieten zowel van een zeer 
groot geleidingsvermogen als van een 
perfecte weerstand tegen de herhaalde-
lijke hanteringen.

De klemmen werden zowel bedacht voor 
hun praktische kant – gebogen bek met 
grote opening – als om de veiligheid en het 
vermogen te optimaliseren. Ze zijn volledig 
geïsoleerd en voorzien van een koperen 
vlecht die de verspreiding van de stroom 
tussen de twee bronzen tangen verzekerd.

Een lange levensduur : dankzij de kracht zal 
u niet moeten aandringen op het toestel 
tijdens moeilijke startpogingen en vermijdt u 
dus een vroegtijdige slijtage van uw Booster
 Winstgevender

100% geslaagde startpogingen, zelf de moei-
lijkste 
 Doeltreffender

De nodige autonomie tijdens herhaalde 
gebruiken, d.w.z. de extra speelruimte die u 
de mogelijkheid geeft om verder te werken 
wanneer andere Boosters buiten adem raken 
 Meer prestatievermogen

Betrouwbaarheid :Kracht :
De kracht van onze SOS Booster komt door een scherpe 
selectie van de beste componenten ter wereld die verkozen 
zijn voor hun kwaliteit en hun weerstand voor een intensief 
en professioneel gebruik:

Een zeer krachtige Booster, waarop u in 
elke omstandigheid kunt rekenen, waar-
borgt u :

+ -

 Het geheel van deze componenten 
garanderen u maximale prestaties.

Verkrijgbaar op aanvraag :
Demonstratie

Technische fiche per Booster model

Informatie folder over de SOS Booster 
met NATO-code

Een correct gebruik van een SOS Booster kan in 
geen enkel geval de elektronica van een voertuig 
beschadigen.

Waarborg: de SOS Booster beschikt over een waarborg 
van 2 jaar tegen materiële en constructiefouten.  
De robuuste behuizing heeft een levenslange waarborg.

Nederlands




