
De gepassioneerde van collectie wagens kunnen op de kracht en 
betrouwbaarheid van de SOS Boosters® rekenen om hun Oldtimer 
op te starten.

SOS 6/12V – 1700/850CA
diesel of benzine

Het ideaal werktuig om alle Oldtimers in 6V op te starten 
maar ook voor 12V voertuigen tot 250 PK : wagens, motos, 
enz.

Startbooster

SOS 6V/850CA
benzine
De ideale startbooster om alle collectie wagens 
op te starten. 

Startbooster

twee hoog kwalitatieve Boosters voor uitzonderlijke 
voertuigen : 
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Ceteor heeft klanten over de hele wereld verleid 
dankzij zijn product innovatie, extreme kracht en 
hoge betrouwbaarheid.
Meer dan 40 modellen in 6,12 en 24 Volt.

Nederlands

KRACHT & BETROUWBAARHEID
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Een zeer krachtige Booster, waa-
rop u in elke omstandigheid kunt 
rekenen, waarborgt u:

De kracht van onze SOS Booster® komt door een scherpe 
selectie van de beste componenten ter wereld die 
verkozen zijn voor hun kwaliteit en hun weerstand voor 
een intensief en professioneel gebruik:

Onze AGM batterijen, van puur lood, zijn uitzonderlijk 
prestatie gericht dankzij hun capaciteit om bijna on-
middellijk een energie tegen zeer hoge stroomsterkte te 
leveren (de startampère zijn diegene die u toelaten te 
starten).

De startkabels (dubbel geïsoleerd), met een optimale 
lengte en een extreme soepelheid, genieten zowel van 
een zeer groot geleidingsvermogen als van een per-
fecte weerstand tegen de herhaaldelijke hanteringen.

De klemmen werden zowel bedacht voor hun prak-
tische kant, gebogen bek met grote opening, als om 
de veiligheid en het vermogen te optimaliseren. Ze zijn 
volledig geïsoleerd en voorzien van een koperen vlecht 
die de verspreiding van de stroom tussen de twee bron-
zen tangen verzekerd. De blauwe klem is uitgerust met 
een led lamp voor een makkelijk en zeker gebruik zelf in 
de duisternis.

→ Het geheel van deze componenten garanderen u maximale prestaties.

Een correct gebruik van een SOS Booster® kan in
geen enkel geval de elektronica van een voertuig
beschadigen.

Kracht 

UW GROOTHANDELAAR

Betrouwbaarheid

Een lange levensduur : dankzij de kracht 
zal u niet moeten aandringen op het 
toestel tijdens moeilijke startpogingen en 
vermijdt u dus een vroegtijdige slijtage 
van uw Booster
→ Winstgevender
100% geslaagde startpogingen, zelf de 
moeilijkste
→ Doeltreffender

De nodige autonomie tijdens herhaalde 
gebruiken, d.w.z. de extra speelruimte 
die u de mogelijkheid geeft om verder te 
werken wanneer andere Boosters buiten 
adem raken
→  Meer prestatievermogen

WAARBORG: de SOS Booster® beschikt over een waarborg van 2 jaar tegen materiële en constructiefouten. 
De robuuste behuizing heeft een levenslange waarborg.

SOS 6V/850CA SOS 6/12V 
1700/850CA

Artikelnummer 860011 860000
Spanning 6V 6/12 V
Stroomsterkte bij start 850A 1700/850 A
Lengte startkabels 1,50 m 1,50 m
Doorsnede Radaflex® Welding kabel 35 mm² 35 mm²
Soort klemmen 850 A 850 A
Automatische elektronische lader AC/DC 1,3 Ah 1,3 Ah
Uitgang 6V 16 A 16 A
Polariteitinversie signaal optie optie
Zekering op de interne batterij(en) ja ja
Netto gewicht 14,25 kg 25,1 kg
Bruto gewicht 16,25 kg 27,8 kg

technische tabel

VERKRiJGBAAR OP AAnVRAAG :
• Demonstratie
• Technische fiche per Booster model
• Informatie folder over de SOS Booster® met NATO-code


