
EIGENSCHAPPEN

 � Modernste Ultracondensatie techniek

 � Geen accu onderhoud

 � Hoog vermogen ook bij extreme kou

 � Overbruggings-modus voor het starten zonder voertuigaccu

 � Gloei-modus voor koud start bij dieselmotoren

 � Licht van gewicht

 � LED-laadstatusindicator

 � Kortsluiting zekering

 � Bescherming tegen omgekeerde pool-aansluiting

 � Opladen over de voertuigaccu

 � 10.000 Cycli / levensduur van 10 jaar

 � Voor benzine- en dieselmotoren

 � Robuuste IP65 behuizing

 � 100% onderhoudsvrij

www.panther-batterien.de

by Panther



ULTRA 
CONDENSATIE 
TECHNOLOGIE

 

Is de accu te zwak om te starten? Geen probleem!

Sluit de UlCon-booster eenvoudig aan op de accupolen en ga aan de slag.

De microprocessorgestuurde ultracondensatoren van de UlCons worden direct door de restenergie 

van de zwakke accu opgeladen. De energie wordt opgeslagen en het voertuig kan weer 

gestart worden. Klaar! De UlCon kan nu weer worden losgekoppeld.

Wanneer de startaccu helemaal leeg is, kan de UlCon Jump-Starter over

de sigarettenaansteker van een andere auto, of dmv een USB-oplaadkabel, geladen worden.

Het regelmatig herladen is niet nodig, zoals bij andere start-boosters wel moet.

Indien nodig, aansluiten op de zwakke accu en starten. Dankzij de innovatieve 

ultracondensatortechnologie zijn de UlCons beschermd tegen kortsluiting en zijn 

brandveilig, zijn compact en licht van gewicht voor een 

eenvoudige hantering en opslag. De UlCons leveren hetzelfde resultaat 

als zware, omvangrijke equivalenten van loodzuuraccu‘s.

Ideaal voor professionals en doe-het-zelvers.

www.panther-batterien.de



Art. Nr.   ZB.ULCON12 Art. Nr.    ZB.ULCON24 

Nominale spanning 12V Nominale spanning 12V / 24V

Nominale capaciteit 3750 Farad Nominale capaciteit bij 12V 3750 Farad

Startstroom max. 800A Nominale capaciteit bij 24V 7050 Farad

Oplaadtijd via voertuigaccu ca. ca. 90 sec. Startstroom bij 12V max. 500A

USB micro oplaadaansluitingen max. 5A / 2A Startstroom bij 24V max. 800A

12V oplaadaansluiting 3,5 mm Klinke Oplaadtijd via voertuigaccu ca. ca. 90 sec.

Toegestane bedrijfstemperatuur -40°C bis +65°C Toegestane bedrijfstemperatuur -40°C bis +65°C

Afmetingen 225 x 180 x 60 mm Afmetingen 290 x 230 x 80 mm

Kabellengte 0.35 m Kabellengte 0.4 m

Gewicht 1.9 kg Gewicht 3.5 kg

LEVERINGS OMVANG LEVERINGS OMVANG

1 x UlCon12 Jump Starter 1 x UlCon24 Jump Starter

1 x KFZ-Laadadapter 1 x Hard kunststof koffer

1 x Gebruikshandleiding (Duits) 1 x Gebruikshandleiding (Duits)

TECHNISCHE GEGEVENS


