
Starthjälp 12V/24V 
ePower-40 är en räddare i nöden när 

batteriet (ackun) i bilen, båten, traktorn, 

grävmaskinen, motorcykeln eller gräsklipparen 

är slut och inte orkar få igång motorn. Aldrig 

mer behöver du bli ståendes med en bil som 

inte startar eller med en tom traktor acku när 

du behöver traktorn som mest. Boostern har 

även en BOOST funktion som gör att man kan 

starta bilar med totalt tom acku eller om man 

inte har en acku alls. 

Denna kraftiga startbooster är så kraftfull att den hjälpstartar bilar, grävmaskiner, 

båtar, traktorer, lastbilar, bussar m.m. Den går att använda på både 12V och 24V. 

Starboostern väljer automatiskt rätt spänning då du kopplar fast den i en acku, om 

ackun däremot är totalt tom kan man genom att hålla in knappen med rätt spän-

ning ''tvångsmata'' ackun och får på det sättet igång en maskin som har helt tom 

acku. 

Startboostern har inbyggda säkerhetsfunktioner som skydd mot omvänd polaritet, 

skydd mot laddning i fel riktning samt skydd mot kortslutning och överspänning. 

Batterikapaciteten är på 24 000 milliamperetimmar och startström med hela 1000A 

i peak-ström på 12 volt samt 500A på 24 volt. 

Tack vare lithium batteri väger denna startbooster bara 1.7kg, detta är lite jämfört 

med gamla bosters med blyacku. Boostern har även en BOOST funktion som gör att 

man kan starta bilar med totalt tom acku eller om man inte har en acku alls.  

Denna modell har endast startfunktion och inga strömkälle funktioner men den 

andra modellen (epower-82) har de funktioner för t.ex mobiltelefon laddning via 

USB uttag. 

ePower-40 hjälpstartar bilar, grävmaskiner, båtar, traktorer, lastbilar, bussar m.m. 

Finpower tillverkas av Carku som är Kinas ledande tillverkare av startboosters med en tillverkningskapacitet av 200 000 enheter i månaden. 

Startström: 500 amp / 12V & 250 amp / 24V  

Peak : 1000 amp / 12V & 500 amp / 24V 

Livstid:  över 1000 laddnings sykler 

Teknisk data Teknisk data 

Vikt: 1650 gram 

Kapacitet:  24 000 mAh / 88,8Wh 

Mått: 235 x 225 x 80 mm 
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