
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER
& ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ 



Πιστοποιήσεις

Η XPANDER, μέλος του Ομίλου ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
παρουσιάζει τη σειρά ηλεκτροσυγκολλήσεων inverter της BOOST, 
που παρέχει λύσεις για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών.     

Τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με τις πιο 
σύγχρονες προδιαγραφές προκειμένου να παρέχουν υψηλή 
ποιότητα, απόδοση και αξιοπιστία σε ανταγωνιστικές τιμές.  

• ΗΛΕΚΤΡΟ
• ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ
• INVERTER

Ψηφιακά ελεγχόμενες 
μηχανές συγκόλλησης 
νέας τεχνολογίας IGBT 
για συγκολλήσεις 
ηλεκτροδίου (ARC) και TIG

Το RoHS είναι ένα σύνολο κανονισμών της ΕΕ που εφαρμόζει την 
οδηγία 2002/95 της ΕΕ που περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων 
ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η πιστοποίηση CE (Conformité Européenne = Ευρωπαϊκή 
συμμόρφωση) δίδεται σε εμπορικά προϊόντα για να δηλώσει ότι 
ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση 
του αγαθού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας, ασφάλειας και 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Η πιστοποίηση GS (Geprüfte Sicherheit = αποδεδειγμένη 
ασφάλεια) εξασφαλίζει ότι ένα προϊόν είναι ασφαλές : 
επιβεβαιώνει την ηλεκτρική ασφάλεια και εργονομία, 
εκφράζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τοξικές ουσίες 
ενώ η πιστοποίηση περιλαμβάνει επίσης την επίβλεψη του 
εργοστασίου.

Τάση λειτουργίας

Εξελιγμένο σύστημα ψύξης

Εύκολη μεταφορά

Προστασία υπερθέρμανσης 



ΜΟΝΤΕΛΟ BOOST SMINI-120EI

Τάση 230V (±15%)

Ρεύμα Εξόδου 20-120 A

Ηλεκτρόδια 1.5-2.5 mm
Ψύξη Ανεμιστήρα

Οθόνη Ψηφιακή

Βάρος 2.2 kg

Κύκλος Λειτουργίας 45 %

Συχνότητα 50/60 HZ

Βαθμός Μόνωσης F

Βαθμός Προστασίας Συσκευής IP21

Ελάχιστη Ισχύς Γεννήτριας 3.5 KVΑ

Ονομαστική Τάση Εισόδου 24.8 V

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 21x9.5x14 cm

Καλώδιο Ρεύματος

Η συσκευασία περιλαμβάνει Τσιμπίδα γείωσης/
Τσιμπίδα ηλεκτροδίου/

Μάσκα/Βούρτσα 
ματσακόνι

Πιστοποιήσεις

Προτεινόμενη λιανική 
τιμή με ΦΠΑ

80,00 €

BOOST SMINI-120EI   

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ IGBT
INVERTER MINI  

Πρακτικό και εύχρηστο
Υψηλή ποιότητα κατασκευής, μικρό σε 
μέγεθος και βάρος, ιδανικό για φορητή 
χρήση.
Για κάθε εργασία
Προορίζεται για ελαφριές εργασίες 
συγκόλλησης και απευθύνεται στον 
ερασιτέχνη αλλά και επαγγελματία 
τεχνίτη.
Ασφαλές
Εφοδιασμένο με ηλεκτρονικά 
βοηθήματα όπως την διακοπή 
της παροχής του ρεύματος κατά 
την συγκόλληση του ηλεκτροδίου, 
ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση 
βραχυκυκλώματος.
Συγκόλληση χωρίς κόπο 
Αυξομειώνει διαρκώς την ένταση του 
ρεύματος, αναλόγως των συνθήκων, 
τόσο κατά την έναρξη, ώστε να γίνεται 
γρήγορη και ομαλή η εκκίνηση της 
συγκόλλησης, όσο και κατά τη διάρκεια 
της συγκόλλησης, ειδικά σε επιφάνειες 
όπου η απόσταση του ηλεκτροδίου από 
το μέταλλο δεν είναι σταθερή.
Άριστο αποτέλεσμα
Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν ένα 
σταθερό και υψηλής ποιότητας τόξο 
για εύκολη συγκόλληση και ιδανικό 
αποτέλεσμα σε κάθε εφαρμογή.



ΜΟΝΤΕΛΟ BOOST SMINI-140ΕI

Τάση 230V (±15%)

Ρεύμα Εξόδου 20-140 A

Ηλεκτρόδια 1.5-3.2 mm
Ψύξη Ανεμιστήρα

Οθόνη Ψηφιακή

Βάρος 2.3 kg

Κύκλος Λειτουργίας 45 %

Συχνότητα 50/60 HZ

Βαθμός Μόνωσης F

Βαθμός Προστασίας Συσκευής IP21

Ελάχιστη Ισχύς Γεννήτριας 4.0 KVΑ

Ονομαστική Τάση Εισόδου 25.6 V

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 21x9.5x14 cm

Καλώδιο Ρεύματος

Η συσκευασία περιλαμβάνει Τσιμπίδα γείωσης/
Τσιμπίδα ηλεκτροδίου/

Μάσκα/ Βούρτσα 
ματσακόνι

Πιστοποιήσεις

Προτεινόμενη λιανική 
τιμή με ΦΠΑ

90,00 €

BOOST SMINI-140ΕI   

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ IGBT
INVERTER MINI 

Πρακτικό και εύχρηστο
Υψηλή ποιότητα κατασκευής, μικρό σε 
μέγεθος και βάρος, ιδανικό για φορητή 
χρήση.
Για κάθε εργασία
Προορίζεται για μέτριες εργασίες 
συγκόλλησης και απευθύνεται στον 
ερασιτέχνη αλλά και επαγγελματία 
τεχνίτη.
Ασφαλές
Εφοδιασμένο με ηλεκτρονικά 
βοηθήματα όπως τη διακοπή της 
παροχής του ρεύματος κατά την 
συγκόλληση του ηλεκτροδίου, 
ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση 
βραχυκυκλώματος.
Συγκόλληση χωρίς κόπο 
Αυξομειώνει διαρκώς την ένταση του 
ρεύματος, αναλόγως των συνθήκων, 
τόσο κατά την έναρξη, ώστε να γίνεται 
γρήγορη και ομαλή η εκκίνηση της 
συγκόλλησης, όσο και κατά τη διάρκεια 
της συγκόλλησης, ειδικά σε επιφάνειες 
όπου η απόσταση του ηλεκτροδίου από 
το μέταλλο δεν είναι σταθερή.
Άριστο αποτέλεσμα
Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν ένα 
σταθερό και υψηλής ποιότητας τόξο 
για εύκολη συγκόλληση και ιδανικό 
αποτέλεσμα σε κάθε εφαρμογή.



ΜΟΝΤΕΛΟ BOOST MMA-160PI

Τάση 230V (±15%)

Ρεύμα Εξόδου 20-160 A

Ηλεκτρόδια 1.5-4.0 mm
Ψύξη Ανεμιστήρα

Οθόνη Ψηφιακή

Βάρος 3.6 kg

Κύκλος Λειτουργίας 60 %

Συχνότητα 50/60 HZ

Βαθμός Μόνωσης F

Βαθμός Προστασίας Συσκευής IP21

Ελάχιστη Ισχύς Γεννήτριας 6.0 KVΑ

Ονομαστική Τάση Εισόδου 24.8 V

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 28.5x12.5x19 cm

Καλώδιο Ρεύματος

Η συσκευασία περιλαμβάνει Τσιμπίδα γείωσης/
Τσιμπίδα ηλεκτροδίου/

Μάσκα/ Βούρτσα 
ματσακόνι

Πιστοποιήσεις

Προτεινόμενη λιανική 
τιμή με ΦΠΑ

129,00 €

BOOST MMA-160PI   

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ IGBT
INVERTER 

Πρακτικό και εύχρηστο
Υψηλή ποιότητα κατασκευής, μικρό σε 
μέγεθος και βάρος, ιδανικό για φορητή 
χρήση. Με ψηφιακή οθόνη για ακριβή 
και πλήρως ελεγχόμενη ρύθμιση του 
ρεύματος συγκόλλησης.
Για κάθε εργασία
Προορίζεται για μέτριες εργασίες 
συγκόλλησης και απευθύνεται στον 
ερασιτέχνη αλλά και επαγγελματία 
τεχνίτη.
Ασφαλές
Εφοδιασμένο με ηλεκτρονικά 
βοηθήματα όπως τη διακοπή της 
παροχής του ρεύματος κατά την 
συγκόλληση του ηλεκτροδίου, 
ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση 
βραχυκυκλώματος.
Συγκόλληση χωρίς κόπο 
Αυξομειώνει διαρκώς την ένταση του 
ρεύματος, αναλόγως των συνθήκων, 
τόσο κατά την έναρξη, ώστε να γίνεται 
γρήγορη και ομαλή η εκκίνηση της 
συγκόλλησης, όσο και κατά τη διάρκεια 
της συγκόλλησης, ειδικά σε επιφάνειες 
όπου η απόσταση του ηλεκτροδίου από 
το μέταλλο δεν είναι σταθερή.
Άριστο αποτέλεσμα
Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν ένα 
σταθερό και υψηλής ποιότητας τόξο 
για εύκολη συγκόλληση και ιδανικό 
αποτέλεσμα σε κάθε εφαρμογή.



ΜΟΝΤΕΛΟ BOOST MMA-200PI

Τάση 230V (±15%)

Ρεύμα Εξόδου 20-200 A

Ηλεκτρόδια 1.5-4.0 mm
Ψύξη Ανεμιστήρα

Οθόνη Ψηφιακή

Βάρος 3.7 kg

Κύκλος Λειτουργίας 60 %

Συχνότητα 50/60 HZ

Βαθμός Μόνωσης F

Βαθμός Προστασίας Συσκευής IP21

Ελάχιστη Ισχύς Γεννήτριας 7.0 KVΑ

Ονομαστική Τάση Εισόδου 25.6 V

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 28.5x12.5x19 cm

Καλώδιο Ρεύματος

Η συσκευασία περιλαμβάνει Τσιμπίδα γείωσης/
Τσιμπίδα ηλεκτροδίου/

Μάσκα/ Βούρτσα 
ματσακόνι

Πιστοποιήσεις

Προτεινόμενη λιανική 
τιμή με ΦΠΑ

159,00 €

BOOST MMA-200PI   

ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ IGBT
INVERTER 

Πρακτικό και εύχρηστο
Υψηλή ποιότητα κατασκευής, μικρό σε 
μέγεθος και βάρος, ιδανικό για φορητή 
χρήση. Με ψηφιακή οθόνη για ακριβή 
και πλήρως ελεγχόμενη ρύθμιση του 
ρεύματος συγκόλλησης.

Για κάθε εργασία
Προορίζεται για μέτριες και απαιτητικές 
εργασίες συγκόλλησης και απευθύνεται 
στον ερασιτέχνη αλλά και επαγγελματία 
τεχνίτη.
Ασφαλής
Εφοδιασμένο με ηλεκτρονικά 
βοηθήματα όπως τη διακοπή της 
παροχής του ρεύματος κατά την 
συγκόλληση του ηλεκτροδίου, 
ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση 
βραχυκυκλώματος.
Συγκόλληση χωρίς κόπο 
Αυξομειώνει διαρκώς την ένταση του 
ρεύματος, αναλόγως των συνθήκων, 
τόσο κατά την έναρξη, ώστε να γίνεται 
γρήγορη και ομαλή η εκκίνηση της 
συγκόλλησης, όσο και κατά τη διάρκεια 
της συγκόλλησης, ειδικά σε επιφάνειες 
όπου η απόσταση του ηλεκτροδίου από 
το μέταλλο δεν είναι σταθερή.
Άριστο αποτέλεσμα
Όλα τα παραπάνω εξασφαλίζουν ένα 
σταθερό και υψηλής ποιότητας τόξο 
για εύκολη συγκόλληση και ιδανικό 
αποτέλεσμα σε κάθε εφαρμογή.



Πιστοποιήσεις

Η XPANDER, μέλος του Ομίλου ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 
παρουσιάζει τη σειρά φορτιστών μπαταριών - εκκινητών 
της BOOST. 

Οι φορτιστές - εκκινητές συνδυάζουν ποιότητα και τιμή και 
αποτελούν μια αξιόπιστη λύση για τη φόρτιση μπαταριών 
τύπου VRLA (AGM, GEL, MF, ACG) και εκκίνηση επαγγελματικών 
οχημάτων, επιβατικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών και 
ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων. 

• ΦΟΡΤΙΣΤEΣ
• ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
• ΕΚΚΙΝΗΤEΣ

Φορτιστές μπαταριών 
τύπου VRLA (AGM, GEL, MF, ACG)
και εκκινητές

Συνεχές ρεύμα εξόδου 

Κατάλληλο για αυτοκίνητα

Κατάλληλο για δίκυκλα 

Κατάλληλο για σκάφη 

Τάση λειτουργίας

Εύκολη μεταφορά

Το RoHS είναι ένα σύνολο κανονισμών της ΕΕ που εφαρμόζει την 
οδηγία 2002/95 της ΕΕ που περιορίζει τη χρήση επικίνδυνων 
ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η πιστοποίηση CE (Conformité Européenne = Ευρωπαϊκή 
συμμόρφωση) δίδεται σε εμπορικά προϊόντα για να δηλώσει ότι 
ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση 
του αγαθού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας, ασφάλειας και 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Η πιστοποίηση GS (Geprüfte Sicherheit = αποδεδειγμένη 
ασφάλεια) εξασφαλίζει ότι ένα προϊόν είναι ασφαλές : 
επιβεβαιώνει την ηλεκτρική ασφάλεια και εργονομία, 
εκφράζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τοξικές ουσίες 
ενώ η πιστοποίηση περιλαμβάνει επίσης την επίβλεψη του 
εργοστασίου.



ΜΟΝΤΕΛΟ BOOST DFC-20P

Είσοδος Τάση 230V

Έξοδος Τάση 12/24 V

Ρεύμα Φόρτισης 8/12 A
Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης max 20 A

Ισχύς Φόρτισης Εισόδου 450 W

Ισχύς Εκκίνησης Εισόδου

Έναρξη Ρεύματος Εκκίνησης

Μπαταρία Χωρητικότητα 20-180 Ah

Επιλογέας 12/24 VOLT

Επιλογέας Φόρτισης / Εκκίνησης

Επιλογέας Ισχύος min/max

Διακόπτης 6 Ρυθμίσεων Φόρτισης

Χρονοδιακόπτης Φόρτισης

Ασφάλεια Προστασίας

Χρήση /
κατάλληλη για τύπους μπαταρίας

VRLA
(AGM, GEL, MF, ACG)

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 27x16x19 cm

Καλώδιο Ρεύματος

Βάρος 4.6 kg

Η συσκευασία περιλαμβάνει Καλώδια εκκίνησης 
μπαταρίας

Πιστοποιήσεις

BOOST DFC-20P
12/24V 450W

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 

Πρακτικό
Το μικρό βάρος και μέγεθος, σε 
συνδυασμό με τη στιβαρή κατασκευή 
του το καθιστούν την ιδανική λύση 
για φορητή χρήση.Το ομαλό ρεύμα 
εξόδου παρέχει ιδανική φόρτιση 
ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση της 
μπαταρίας.
Ασφάλεια σε κάθε φόρτιση 
Ο φορτιστής είναι εφοδιασμένος 
με προστασία από την υπέρταση, 
την υψηλή θερμοκρασία και την 
υπερφόρτιση, για να αποφεύγονται  
βλάβες στο μηχάνημα και την μπαταρία.
Εύχρηστο
Είναι εξαιρετικά απλό και φιλικό στη 
χρήση με εύχρηστο επιλογέα τάσης 
12V ή 24V, επιλογή αργής ή γρήγορης 
φόρτισης, ρυθμιστή ρεύματος και 
αμπερόμετρο.
Ευρεία χρήση 
Αποτελεί ιδανική και αξιόπιστη λύση για 
τη φόρτιση μπαταριών επαγγελματικών 
και επιβατικών αυτοκίνητων, 
μοτοσυκλετών, σκαφών. Προτείνεται 
επίσης για χρήση σε μπαταρίες 
ελαιοραβδιστικών μηχανημάτων.

Δεν ενδείκνυται η χρήση του σε 
μπαταρίες λιθίου

Προτεινόμενη λιανική 
τιμή με ΦΠΑ

70,00 €



ΜΟΝΤΕΛΟ BOOST DFC-40P

Είσοδος Τάση 230V

Έξοδος Τάση 12/24 V

Ρεύμα Φόρτισης 18/25 A
Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης max 38 A

Ισχύς Φόρτισης Εισόδου 850 W

Ισχύς Εκκίνησης Εισόδου 5 W

Έναρξη Ρεύματος Εκκίνησης 120 A

Μπαταρία Χωρητικότητα 40-300 Ah

Επιλογέας 12/24 VOLT

Επιλογέας Φόρτισης / Εκκίνησης

Επιλογέας Ισχύος min/max

Διακόπτης 6 Ρυθμίσεων Φόρτισης

Χρονοδιακόπτης Φόρτισης

Ασφάλεια Προστασίας

Χρήση /
κατάλληλη για τύπους μπαταρίας

VRLA
(AGM, GEL, MF, ACG)

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 30x22x19 cm

Καλώδιο Ρεύματος

Βάρος 7.6 kg

Η συσκευασία περιλαμβάνει Καλώδια εκκίνησης 
μπαταρίας

Πιστοποιήσεις

BOOST DFC-40P
12/24V 850W

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 

Πρακτικό
Το μικρό βάρος και μέγεθος, σε 
συνδυασμό με τη στιβαρή κατασκευή 
του το καθιστούν την ιδανική λύση 
για φορητή χρήση.Το ομαλό ρεύμα 
εξόδου παρέχει ιδανική φόρτιση 
ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση της 
μπαταρίας.
Ασφάλεια σε κάθε φόρτιση 
Ο φορτιστής είναι εφοδιασμένος 
με προστασία από την υπέρταση, 
την υψηλή θερμοκρασία και την 
υπερφόρτιση, για να αποφεύγονται  
βλάβες στο μηχάνημα και την μπαταρία.
Εύχρηστο
Είναι εξαιρετικά απλό και φιλικό στη 
χρήση με εύχρηστο επιλογέα τάσης 
12V ή 24V, επιλογή αργής ή γρήγορης 
φόρτισης, ρυθμιστή ρεύματος και 
αμπερόμετρο.
Ευρεία χρήση 
Aποτελεί ιδανική και αξιόπιστη λύση 
για τη φόρτιση μπαταριών και εκκίνηση 
επαγγελματικών και επιβατικών 
αυτοκίνητων, μοτοσυκλετών, σκαφών. 
Προτείνεται επίσης για χρήση 
σε μπαταρίες ελαιοραβδιστικών 
μηχανημάτων. 

Δεν ενδείκνυται η χρήση του σε 
μπαταρίες λιθίου

Προτεινόμενη λιανική 
τιμή με ΦΠΑ

99,00 €



ΜΟΝΤΕΛΟ BOOST DFC-50P

Είσοδος Τάση 230V

Έξοδος Τάση 12/24 V

Ρεύμα Φόρτισης 20/30 A
Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης max 45 A

Ισχύς Φόρτισης Εισόδου 950 W

Ισχύς Εκκίνησης Εισόδου 6.4 W

Έναρξη Ρεύματος Εκκίνησης 130 A

Μπαταρία Χωρητικότητα 50-350 Ah

Επιλογέας 12/24 VOLT

Επιλογέας Φόρτισης / Εκκίνησης

Επιλογέας Ισχύος min/max

Διακόπτης 6 Ρυθμίσεων Φόρτισης

Χρονοδιακόπτης Φόρτισης

Ασφάλεια Προστασίας

Χρήση /
κατάλληλη για τύπους μπαταρίας

VRLA
(AGM, GEL, MF, ACG)

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 30x22x19 cm

Καλώδιο Ρεύματος

Βάρος 9 kg

Η συσκευασία περιλαμβάνει Καλώδια εκκίνησης 
μπαταρίας

Πιστοποιήσεις

Προτεινόμενη λιανική 
τιμή με ΦΠΑ

112,00 €

BOOST DFC-50P
12/24V 950W

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 
 

Πρακτικό
Το μικρό βάρος και μέγεθος, σε 
συνδυασμό με τη στιβαρή κατασκευή 
του το καθιστούν την ιδανική λύση 
για φορητή χρήση.Το ομαλό ρεύμα 
εξόδου παρέχει ιδανική φόρτιση 
ώστε να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση της 
μπαταρίας.
Ασφάλεια σε κάθε φόρτιση 
Ο φορτιστής είναι εφοδιασμένος 
με προστασία από την υπέρταση, 
την υψηλή θερμοκρασία και την 
υπερφόρτιση, για να αποφεύγονται  
βλάβες στο μηχάνημα και την μπαταρία.
Εύχρηστο
Είναι εξαιρετικά απλό και φιλικό στη 
χρήση με εύχρηστο επιλογέα τάσης 
12V ή 24V, επιλογή αργής ή γρήγορης 
φόρτισης, ρυθμιστή ρεύματος και 
αμπερόμετρο.
Ευρεία χρήση 
Αποτελεί ιδανική και αξιόπιστη λύση 
για τη φόρτιση μπαταριών και εκκίνηση 
επαγγελματικών και επιβατικών 
αυτοκίνητων, μοτοσυκλετών, σκαφών. 
Προτείνεται επίσης για χρήση 
σε μπαταρίες ελαιοραβδιστικών 
μηχανήματων.

Δεν ενδείκνυται η χρήση του σε 
μπαταρίες λιθίου



ΜΟΝΤΕΛΟ BOOST DFC-650

Είσοδος Τάση 230V

Έξοδος Τάση 12/24 V

Ρεύμα Φόρτισης 60/70 A
Μέγιστο Ρεύμα Φόρτισης max 100 A

Ισχύς Φόρτισης Εισόδου 2200 W

Ισχύς Εκκίνησης Εισόδου 12 W

Έναρξη Ρεύματος Εκκίνησης 480 A

Μπαταρία Χωρητικότητα 120-1.000 Ah

Επιλογέας 12/24 VOLT

Επιλογέας Φόρτισης / Εκκίνησης

Επιλογέας Ισχύος min/max

Διακόπτης 6 Ρυθμίσεων Φόρτισης

Χρονοδιακόπτης Φόρτισης

Ασφάλεια Προστασίας

Χρήση /
κατάλληλη για τύπους μπαταρίας

VRLA
(AGM, GEL, MF, ACG)

Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) 44x33x72 cm

Καλώδιο Ρεύματος

Βάρος 26 kg

Η συσκευασία περιλαμβάνει Καλώδια εκκίνησης 
μπαταρίας

Πιστοποιήσεις

Προτεινόμενη λιανική 
τιμή με ΦΠΑ

230,00 €

BOOST DFC-650
12/24V 2200W

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 
  

Πρακτικό
Το ομαλό ρεύμα εξόδου παρέχει 
ιδανική φόρτιση ώστε να επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και υψηλή 
απόδοση της μπαταρίας.
Ασφάλεια σε κάθε φόρτιση 
Ο φορτιστής είναι εφοδιασμένος 
με προστασία από την υπέρταση, 
την υψηλή θερμοκρασία και την 
υπερφόρτιση, για να αποφεύγονται  
βλάβες στο μηχάνημα και την μπαταρία.
Εύχρηστο
Είναι εξαιρετικά απλό και φιλικό στη 
χρήση με εύχρηστο επιλογέα τάσης 
12V ή 24V, επιλογή αργής ή γρήγορης 
φόρτισης, ρυθμιστή ρεύματος και 
αμπερόμετρο.
Ευρεία χρήση 
Aποτελεί ιδανική και αξιόπιστη λύση 
για τη φόρτιση μπαταριών και εκκίνηση 
επαγγελματικών και επιβατικών 
αυτοκίνητων, μοτοσυκλετών, σκαφών. 
Προτείνεται επίσης για χρήση 
σε μπαταρίες ελαιοραβδιστικών 
μηχανήματων. 

Δεν ενδείκνυται η χρήση του σε 
μπαταρίες λιθίου



ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ INVERTER
&

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

Τηλέφωνο:
+30 210 5193400
Email:
info@xpander.org

Διεύθυνση:
Λ. Αθηνών 92, Τ.Κ. 10442, Αθήνα

Με την εγγύηση της 

www.xpander.org

Μέλος του Ομίλου ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   
Κατεβάστε τον 
κατάλογο στο 

κινητό σας

Η εταιρία XPANDER διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών,τεχνικών 
χαρακτηριστικών και επιπέδων εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση - Να διαβάζετε πάντοτε τις οδηγίες χρήσεως πριν 
χρησιμοποιήσετε κάποιο μηχάνημα - Η εταιρία XPANDER δεν φέρει 
καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη - Το BOOST είναι εμπορικό 
σήμα της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Ε.Β.Ε. - Για το κόστος 
μεταφορικών,τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τις προσφορές 
που ισχύουν την συγκεκριμένη περίοδο, απευθυνθείτε στο κατάστημα 
που σας εξυπηρετεί - Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες λιανικής και 
περιλαμβάνουν ΦΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ 

XpanderGreece xpander_greece Xpander @xpander8587

Ακολουθήστε μας στα social media


