
UW SPECIALIST IN BATTERIJUITRUSTING

STARTBOOSTERS
BATTERIJLADERS EN -TESTERS
LEDLOOPLAMPEN

WWW.LEMANIA-ENERGY.COM



START 
BOOSTERS
Onze startboosters zijn speciaal ontwikkeld voor professioneel en intensief gebruik. 
Hiermee kunt u alle voertuigtypes van 6 V, 12 V, 24 V, 72 V en 110 V starten.
Met hun behuizing in versterkt ABS, hun krachtige startbatterij, hun ultraflexibele kabels in 
zuiver koper en hun professionele klemmen met geïntegreerde zekering zijn onze boosters 
een onmisbaar hulpmiddel voor garages, reparatiewerkplaatsen en wegenwachtdiensten. 
Dankzij de geïntegreerde voltmeter kunt u het laadniveau van de interne batterij en de 
goede werking van de alternator van het voertuig in een handomdraai controleren.
Al onze modellen worden geleverd met een intelligente en automatische oplader die 
permanent kan aangesloten blijven, zodat u altijd een opgeladen en gebruiksklare booster 
bij de hand hebt. 
Met behulp van de aanstekerplug kunnen de boosters ook worden opgeladen aan boord 
van een voertuig en kunnen ze tijdens het vervangen van de batterij het geheugen en de 
instellingen van een voertuig opslaan (met uitzondering van het model P24).
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•  Digitale voltmeter
• Aan-uitschakelaar
• Polariteitomkeerbeveil 
  iging

• Ledaanduiding van het  
  laadniveau
• Gebogen messing   
  klemmen
• Ligt perfect in de hand

• Compact design 
• Licht (< 6 kg) 
• USB-poort voor het   
  herladen van  
  elektronische toestellen

P3P1P24
USB
POORT OFF

n

P24-1600 12V 530 CA /  
1600 PA 15Ah o • - - 5.8 12*18*27

P1-2500 12V 1000 CA /  
2500 PA 22Ah o • - - 10.2 32*10*30

P3-3100 12V 1200 CA / 
3100 PA 25Ah • • • - 13.8 29*17*35
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TRUCK 
STARTERS
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P3-TR-6/12V 6/12V 800 CA 2x50Ah • • • • 37 33*54*25

P2-ST-5000 12/24V 2000 CA / 
5000 PA (12V) 2x22Ah • • • o 25 33*22*44

P2-TR-6400 12/24V 2400 CA / 
6200 PA (12V) 2x33Ah • • • • 37 36*16*42

6/12VAGM

Onze boosters met dubbel voltage (6/12 V en 12/24 V) beschikken over een 
hoogwaardige schakelaar, waarmee u de spanning van het defecte voertuig kunt 
selecteren.
Ze zijn eveneens uitgerust met een digitale voltmeter, messing klemmen met 
geïntegreerde zekering en een aanstekerplug.
De modellen P3-TR (6/12 V) en P2-TR (12/24 V) zijn voorzien van een uittrekbaar 
handvat en antiperforatie wielen voor een optimale mobiliteit.

12/24V

P3 P2-TRP2-STP3-TR

P24-1600 12V 530 CA /  
1600 PA 15Ah o • - - 5.8 12*18*27

P1-2500 12V 1000 CA /  
2500 PA 22Ah o • - - 10.2 32*10*30

P3-3100 12V 1200 CA / 
3100 PA 25Ah • • • - 13.8 29*17*35

Uitgangs 
spanning

Startampères/ 
piekampères AAN/U
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CAP

De batterijloze PROCAP-boosters zijn uitgerust met supercondensatoren die voor een ogenblikkelijk 
startvermogen zorgen en vele voordelen bieden:

• LANGERE LEVENSDUUR

• DEPANNAGE AAN DE  
  LOPENDE BAND
 
 

• ONBEPERKTE OPSLAGDUUR

• KRACHTIG IN ALLE  
  OMSTANDIGHEDEN
 

• LICHT EN COMPACT

PROCAP-BOOSTERS MET SUPERCONDENSATOREN

OFF
nSNELLE  

HERLADING

Tot 1 miljoen oplaad-/ontlaadcycli, in vergelijking met ± 500 cycli voor de 
traditionele boosters.

De PROCAP-booster wordt in enkele seconden herladen via de alternator 
van het net gestarte voertuig. Zo kunnen wegenwachters aan de lopende 
band voertuigen starten, zonder dat ze naar de werkplaats moeten ter-
ugkeren om hun booster op te laden.

Deze boosters zijn onderhoudsvrij en blijven altijd operationeel, ongeacht de 
opslagduur.

Hun efficiëntie wordt nooit beïnvloed door de gebruikstemperatuur en 
dit in tegenstelling tot de traditionele boosters die gevoelig zijn voor 
koude en hitte.

Ze zijn tot twee keer lichter als een traditionele booster.

12V

12V

12V

Wanneer de booster enkele seconden op het gestarte voertuig aangesloten 
blijft, wordt hij automatisch herladen via de alternator.

Door de klemmen op een opgeladen batterij aan te sluiten.

Door de meegeleverde automatische oplader te gebruiken (duur van een 
volledige laadbeurt: tussen 30 minuten en 6 uur)

OPLAADMETHODES
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START 
BOOSTERS BATTERIJLOZE



Ze zijn tot twee keer lichter als een traditionele booster.
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C2-TRC7-ST C16

C16-3400 12V 5 x 3400 F 2200 A / 
9000 A • • • - 8,7 27*18*38 

C7-
ST-1224

12/24V 10 x 3400 
F

4400 A / 
18000 A • • • o 12,7 25*25*50

C2-TR-
1224V

12/24V 10 x 3400 
F

4400 A / 
18000 A • • • • 17 36*16*42
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HYBRIDEBOOSTERS MET SUPERCONDENSATOREN 
EN LITHIUMBATTERIJ

12V

H75 12V 1600 800 JA 5V 2A 5V 2A 25x28x6 2.5

H95 12V 2000 1000 JA 5V 2A 5V 2A 25x28x6 2.9

Volt
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)

Model Sta
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m
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t (

kg)

USB-u
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ang

USB-in
gang

De boosters H75 en H95 zijn uitgerust met krachtige 
supercondensatoren en een lithiumbatterij voor ongeëvenaarde 
startcapaciteiten.

HERLADEN IN  
3-5 MINUTEN

12V Via de batterij van het voertuig – zelfs indien ontladen 
(< 120 seconden)

Via de aanstekerplug van een voertuig (4-6 minuten)

Via de interne lithiumbatterij (4-6 minuten)
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Ledlamp

Digitaal scherm

Professionele klemmen



USB
POORT



L24
LiFeP04-TECHNOLOGIE 

AUTOMATISCHE OPLADERLITHIUM 96Wh

SMELTVEILIGHEID

Lithiumbooster, net zo krachtig als een traditionele booster, maar tot vier keer lichter!
Ideaal voor het starten van motoren tot 4,0 liter (diesel) en 8,0 liter (benzine).
Uitgerust met een professionele LiFeP04-lithiumbatterij, een behuizing in versterkt 
ABS, robuuste klemmen met geïntegreerde smeltveiligheid en een voltmeter met 
ledaanduidingen.
USB-poort voor het herladen van elektronische toestellen.
Wordt geleverd met een snelle en automatische oplader.

USB
POORT

LED VOLTMETER
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PEAK
AMPS2200A

LED voltmeter

USB poort

LITHIUM
STARTBOOSTERS



Compacte, ultralichte en beveiligde lithiumboosters
Perfect voor sporadische depannages en voor het herladen 
van elektronische USB-toestellen. Het model X11 is geschikt 
voor 12 V- en 24 V-voertuigen.
De drie modellen zijn uitgerust met USB-poorten, een 
ledlamp en een handvat.

X11X13

X11 12/24v 3200 112.0 3.30 JA JA
X12 12 v 2200 51.2 1.35 JA JA

X13 12 v 3500 102.4 3.20 JA JA

Volt W
h VoertuigtypesModel Ledlam

p

USB
POORT

X12
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LITHIUM
STARTBOOSTERS



Compleet gamma automatische, intelligente opladers compatibel met lood- en 
LiFeP04-lithiumbatterijen

Laadmodus ontworpen om lood- en lithiumbatterijen snel en 
veilig op te laden

Reconditioneermodus voor het reconditioneren van diepontladen 
en gesulfateerde batterijen

Voedingsmodus houdt de spanning stabiel tijdens het vervangen 
van de voertuigbatterij of tijdens diagnoseacti-
viteiten; voor het voeden van een voertuig in de 
showroom

Testmodus voor het controleren van de spanning van de 
batterij en de alternator van het voertuig



FLASH

12/24 V 
35A

FLASH35

FLASH150
12 V 
150A
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OPLAADFASES

COMPATIBEL

FLASH-OPLADERS VOOR PROGRAMMEER- EN DIAGNOSEACTIVITEITEN

Detectie, analyse, opladen en onderhoud van verschillende 
batterijtypes, geschikt voor de geavanceerde oplaadvoorzieningen 
van garages en reparatiewerkplaatsen.

FUNCTIES

BEVEILIGINGEN

ALARMEN

LEM
12/24V 25ACOMPATIBEL FUNCTIES

OPLAADFASES

SNELLE 
AANSLUITING

INTELLIGENTE OPLADER 12-24 V-25 A COMPATIBEL MET WET-, MF-, GEL-, AGM- en CA-CA-BATTERIJEN
1224250

Automatische onderhoudsmodus

Laag energieverbruik

Verlengt de levensduur van de batterij

Vonkbeveiliging 

BATTERIJ
OPLADERS



BATTERIJ
TESTERS

T2 12v

Touch pad Geheugenopslag 

USB-aansluiting

T5 12v

Tester voor 12 V-batterijen en oplaad-/startsystemen 
compatibel met loodbatterijen (100-2000CCA) en 
lithiumionbatterijen (20-1000CCA)

Tester voor 12 V-batterijen en oplaad-/startsystemen compatibel met loodbatterijen 
– WET, AGM, EFB, GEL (100-2000CCA)
•Digitaal scherm en tactiele interface voor het selecteren van het type test en het 
invoeren van de gegevens van de batterij, het voertuig of de klant.
•USB-aansluitkabel voor de overdracht van de resultaten naar een computer. De 
resultaten kunnen eveneens worden opgeslagen in het interne geheugen.
•Inclusief Premium-opbergkoffer

Geheugenopslag USB- 
aansluiting

Gegevensinvoer Touch pad



Test Details
Workshop Name:
Address:
Telephone:

VIN/Licence plate:

Test Results

Voltage:
Input rating:
Output Power:
Internal Resistance:
State of Health:

Date:
Time:

Tester met geïntegreerde printer voor 12/24 V-batterijen en oplaad-/startsystemen
Voor het snel en nauwkeurig testen van de batterij, de alternator, de starter en de massa.

Scan mij

Geïntegreerde printer

Met digitaal kleurenscherm en tactiele interface voor 
het selecteren van het type test en het invoeren van de 
gegevens van de batterij, het voertuig of de klant.

Koperen klemmen 

SD-geheugenkaart voor het opslaan van de 
resultaten. 

Aanstekerplugadapter* 
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Voor elk resultaat wordt een QR-code 
afgedrukt, zodat het testverslag snel kan 
worden gedeeld.

TESTEN VAN DE BATTERIJ TESTEN VAN DE STARTER TESTEN VAN DE ALTERNATOR TESTEN VAN DE MASSA

*Aanstekerplugadapter wordt apart verkocht



USB- 
OPLADER

HERLAADBARE 
BATTERIJWATT LUMENTECHNOLOGIE

W1 SMDLED 7 x 0.2W 120 • • • • - IP54

W2 SMDLED 4 x 0.5W 250 • • • • - IP54

W4 COBLED 5.0W 600 • • • • • IP54

W6 SMDLED 10.0W 1000 • • • • • IP54

W9 COBLED 50.0W 4500 • • • • • IP54

W14 SMDLED 9.62W 500 • • • • - IP54

GEÏNTE-
GREERDE 
MAGNEET

RUBBEREN 
BUITENKANT

WANDOP-
LADER 

IP-
KLASSE

W1

Ons gamma herlaadbare looplampen zorgt voor een optimale verlichting 
van moeilijk toegankelijke plaatsen. Ze zijn gemakkelijk te plaatsen en te 
bevestigen dankzij hun flexibele design en hun krachtige magnetische voet. 
Het vermogen van elke werklamp kan op verschillende niveaus worden 
ingesteld om de autonomie van de batterij en de helderheid aan te passen aan 
de behoefte van de gebruiker.
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W4 W9W6

WERK
LAMPEN

W2 W14

W9 compat-
ibel met de 

driepoot W24
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MAGNEET 
BEVESTIGING

HERLAADBARE  
LITHIUMIONBATTERIJ



Vertrouw ook op Lemania Energy!

In onze fabriek in Zwitserland produceren wij al meer dan 25 
jaar een uitgebreid gamma innovatieve producten, die speciaal 

ontworpen zijn voor intensief gebruik.
Wij garanderen onze partners een professionele kwaliteit, 

flexibiliteit en altijd de kortste levertermijnen.
Heeft u speciale wensen? Wij helpen u graag verder!

LEMANIA ENERGY SA.
SWITZERLAND
WWW.LEMANIA-ENERGY.COM


