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D R U P P E L L A D E R SD R U P P E L L A D E R S

❙ De Gysflash 30.24 HF is een hoog vermogen gestabiliseerde voeding (30A-12V & 15A-24V) op basis van Inverter technologie.
❙ Geleverd met 2x2,5m - 16mm² kabels
Meerdere functies:
1. Accu ondersteuning: voorziet het voertuig van spanning tijdens diagnose
   werkzaamheden
2. Geavanceerde acculader: voorziet in een ideale laadcyclus voor accu 
   onderhoud van de modernste voertuigen
3. In «vervang accu» mode wordt het voertuig onder spanning gehouden om   
   geheugenverlies te voorkomen
4. Showroom mode: onderhoudt accu’s in showroom voertuigen

❙ De Gysflash 50.24 HF is een hoog vermogen gestabiliseerde voeding op basis van Inverter technologie.
❙ Geleverd met 2x2,5m - 10mm² kabels
Meerdere functies:
1. Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve
2. Ondersteuning van 6V, 12V en 24V accu’s (gel of liquide) van voertuigen in reparatie
3. Garandeert de goede staat van de accu’s van demonstratie-wagens
4. Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen 
    tijdens het verwisselen van een accu
5. Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding, waarvan de spanning en 
    de stroom regelbaar zijn

❙ De GYSFLASH 30.12 PL is een 30A multi-functionele acculader voor het 
 opladen van 12V Lood- en Lithium LiFePO4 accu’s. 
❙ De GYSFLASH 30.12 PL beschikt over 2 afzonderlijke intelligente 
 laadprogramma’s, die de specifieke technologie van iedere accu herkennen   
 en de prestaties ervan garanderen. Dankzij de«Showroom» module kan de   
 GYSFLASH 30.12 PL de accu’s van showroommodellen veilig opladen.
❙ Geleverd met klemmen
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GYS F L A S H  3 0 .12  P L
Bestelnr. (1-230 V) 029668
Vermogen 500 W
Laadcapaciteit 30 A
Spanning batterij 12 V
Laden 15 < 375 Ah
Druppelladen voor onderhoud 7 < 375 Ah
Gewicht 1,85 kg
Afmetingen 190x190x73- mm
Prijs excl. BTW 265 €
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❙ De GYSFLASH 6.12 Lithium (6 A) is een geavanceerde accu-lader, speciaal   
 ontworpen voor het opladen en het onderhoud van 12 V LiFePO4 
 (Lithium IJzer Fosfaat) Lithium accu’s. 
❙ De lader beschikt over een unieke laadcurve in 8 stappen met ebs technologie   
 (Equalizing Battery System), die garant staat voor een ultrasnelle en 
 veilige laadprocedure.
❙ Geleverd met klemmen, kabelschoen en mannelijke aansluiting

GYS F L A S H  6 .12  L I T H I U M
Bestelnr. (1-230 V) 029729
Vermogen 90 W
Laadcapaciteit 6 A
Spanning batterij 12 V
Laden 1,2 < 125 Ah
Druppelladen voor onderhoud 1,2 < 170 Ah
Gewicht 0,77 kg
Afmetingen 190x100x52 mm
Prijs excl. BTW 95 €

❙ Accu lader 12V
❙ Druppellader
❙ Lithium

PROFESSIONAL
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