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Met een Battery Tender acculader heeft u een lader zoals geen ander!

Bestelnummer

met verschillende revolutionaire functies

Omschrijving

Prijs €

022-0150-DL-EU

Per 12 verpakt, ook per stuk te bestellen.
Buitengewoon prof. volautomatische 12V acculader 800mA, werkt
beter en minstens net zo snel als een grotere lader van een ander merk.
> Ontworpen voor motorfietsen, ATV, watersport, etc., etc.

-

Accu's tot 65Ah (laden) en onderhoudslading voor nog grotere accu's.
Wordt geleverd met 2 accu kabelsets: één met Aligator klemmen
en één met Oog aansluitingen. (gezekerde kabels met beschermkapjes)

International Battery Tender Plus
022-0139-DL-EU

Per 12 verpakt, ook per stuk te bestellen.
Buitengewoon prof. volautomatische 12V acculader 1,25A, werkt
beter en minstens net zo snel als een grotere lader van een ander merk.
> Ontworpen voor auto's, motorfietsen, campers, watersport, etc.

-

Accu's tot 95Ah (laden) en onderhoudslading voor nog grotere accu's.
Wordt geleverd met 2 accu kabelsets: één met Aligator klemmen
en één met Oog aansluitingen. (gezekerde kabels met beschermkapjes)

4 Bank International Battery Tender Plus
022-0148-DL-EU

Per 6 verpakt, ook per stuk te bestellen.
Buitengewoon prof. volautomatische 4x 12V acculader 1,25A, werkt
beter en minstens net zo snel als 4 grotere laders van een ander merk.
> Ontworpen voor auto's, motorfietsen, campers, watersport, etc.

-

Battery Tender: 's werelds grootste en in wereldtesten het
beste acculader merk ter wereld!

Battery Tender Junior "Waterproof"

Kan niet alleen gedeeltelijk gesulfateerde accu's weer tot leven brengen, maar
voorkomt ook sulfaatvorming tijdens het laden. Incl. geavanceerde onderhoudslading.

Meest Professionele 100% automatische Acculaders

4 Accu's tot 95Ah (laden) en onderhoudslading voor nog grotere accu's.
Wordt geleverd met 8 accu kabelsets: 4 met Aligator klemmen
en 4 met Oog aansluitingen. (gezekerde kabels met beschermkapjes)

022-0142-DL-EU

geen foto

Per 12 verpakt, ook per stuk te bestellen.
> Ontworpen voor grotere auto's, campers, caravans en andere
voer en vaartuigen
Stand-1 Accu's tot 150Ah
Stand-2 Accu's tot 200Ah

Vanaf
Juni/Juli

Nog geen specificaties bekend. Bel voor info.

PST-100 Battery Tester
Is professioneel dealer gereedschap.
Kosten besparend gereedschap…
Uniek! Geeft snel digitaal een compleet verhaal weer wat de toestand
van de accu is. Een must-have voor elke dealer!
Bel voor prijs en productinformatie!

Battery Tender Accessoires
081-0069-6
081-0069-4
081-0069-5
Binnenkort
081-0148-25
081-0148-25-BG4

Extra kabelset (accu kabelset met Oog aansluitingen).
Extra kabelset (accu kabelset met Aligator-klemmen).
Kabelset met laadstekker voor opladen via sigarettenaansteker
Kabelset met laadstekker voor opladen via 12mm BMW/Triumph stekkers
Verleng kabel 7,6m voor accu kabelset
Verleng kabels 7,6m (set van 4) voor accu kabelsets van de 4 Bank
International Battery Tender Plus

Verkoopprijzen incl. BTW

-

Battery Tender Acculaders voor alle 12V Lood-Zwavelzuur accu's zoals:
- Traditionele natte accu's
- Gel accu's
- Droog geladen (onderhoudsvrije) AGM / MF accu's
- Calcium accu's
- Dichte gesloten Sealed Led Acid SLA accu's

Portable Power Battery Tender Plus
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