
NATIONELL ANPASSNING SEDAN 1982! 

 

som ska säljas på den nordiska marknaden behöver ofta anpassas till nordiska förhållanden. 

bl a nationella lagar, klimatförhållanden eller speciella krav på den aktuella marknaden. 

odellanpassar lösningar och tar fram färdiga monteringskit som monteras i importhamnarna. 

 

etta materialsatserna för exempelvis halvljusautomatik och värmesitsar gör 

gen till en enkel och tidsbesparande process. 

 

npassade produkter håller OEM-kvalitet, d v s minst samma kvalitet som 

ginalutrustning. 
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  VERKSTADSLADDARE 
 

SMART Pro batteriladdare för verkstad. 

 
Modernums verkstadsladdare är mycket kraftfulla och kompakta batteriladdare, designade med 
högeffektiv switchteknik. Perfekt i verkstadsmiljöer där kravet på snabb och säker laddning är stort. 
Laddarna ställs enkelt in till rätt batterityp, spänning eller power supply läge (saknas på SMART Pro 1260) 
genom tryckknappen på laddarens framsida. Laddarna är både kortslutningssäkra och polaritetsskyddade för 
högsta säkerhet. Laddarna levereras med kraftiga batteriklämmor och dubbelisolerade kablar, batterikablar på 
5 meter går att beställa som tillval. Modernums verkstadsladdare finns i flera varianter: 

SMART Pro 12100  

Denna laddare är det perfekta redskapet för verkstäder som har krav på kraftfulla laddare vid diagnostiker och 
uppdateringar av programvaror i fordon. Laddaren klarar av att lämna 100A kontinuerligt och 120A i 90 sekunder. 
Laddaren har även en boost-variant av power supply där den ger 14,6V (normalt power supply är 13,7V).  

SMART Pro 122460  

Välj mellan 24V 60A eller 12V 70A, denna laddare passar utmärkt till verkstäder som har behov av både 12V 
och 24V laddare. Ett enkelt knapptryck ställer om laddaren mellan 12V eller 24V. Laddaren känner igen 
batteriet och startar inte om fel batteri ansluts. 

SMART Pro 1260  

En kraftfull laddare som ger 60A. Kompakt med hög effektivitet utan knappar eller inställningar. Storleken 
kombinerad med låg vikt gör laddaren särskilt lämplig. 
 

                   
 
 

 
artikelnr: 

 
SMART Pro 12100; 8BATT0012PK 
SMART Pro 12100; med extra långa kablar 8BATT0012PK5M 
SMART Pro 122460; 8BATT6124PK 
SMART Pro 1260; 8BATT6012PK 
transport/förvaringsväska; 8BATTVASK 
väggfäste; 8BATT0012PKF 
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