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B AT T E R I J L A D E R SB AT T E R I J L A D E R S

❙ De GYSFLASH 4.12 is speciaal ontworpen voor het opladen en 
 onderhouden van 12V accu’s van kleinere auto’s, motoren, jet ski’s, 
 karting en zitmaaiers, beschikt over een intelligente laadcurve in 7 stappen  
 die een optimale laadprocedure garandeert en die 2 keer sneller is dan   
 een traditionele 4A lader.
❙ Beschermt de on-board elektronica
❙ Geleverd met klemmen, kabelschoen en mannelijke aansluiting

GYS F L A S H  4 .12
Bestelnr. (1-230 V) 029422
Vermogen 70 W
Laadcapaciteit 4 A
Spanning batterij 12 V
Laden 1,2 < 70 Ah
Druppelladen voor onderhoud 1,2 < 130 Ah
Gewicht 0,69 kg
Afmetingen 170x90x51 mm
Prijs excl. BTW 65 e

❙ Accu lader 12V
❙ Druppellader
❙ AGM / loodzuur

PROFESSIONAL

❙ De GYSFLASH 8.12 is speciaal ontworpen voor het laden en onderhouden  
 van de 12V accu’s van alle types voertuigen, bedrijfsvoertuigen, 
 campers of vrachtauto’s. Het apparaat maakt gebruik van een intelligente
 laadcurve in 8 stappen en van een «Supply» modus om showroom 
 modellen op te laden.
❙ Beschermt de on-board elektronica
❙ Geleverd met klemmen

GYS F L A S H  8 .12
Bestelnr. (1-230 V) 029385
Vermogen 130 W
Laadcapaciteit 8 A
Spanning batterij 12 V
Laden 15 < 160 Ah
Druppelladen voor onderhoud 15 < 240 Ah
Gewicht 0,85 kg
Afmetingen 190x100x52 mm
Prijs excl. BTW 89 e

❙ Accu lader 12V
❙ Incl. supply modus (showroom)
❙ Druppellader
❙ AGM / loodzuur

PROFESSIONAL

❙ De GYSFLASH 12.12 is speciaal ontworpen voor het laden en onderhouden  
 van de 12V accu’s van alle types voertuigen, bedrijfsvoertuigen, 
 campers of vrachtauto’s. Het apparaat maakt gebruik van een intelligente   
 laadcurve in 8 stappen en van een «Supply» modus om showroom modellen  
 op te laden.
❙ Temperatuur-sensor, meet de omgevingstemperatuur, voor het optimaal laden
 van de accu in zomer en winter. De lader regelt zelf, afhankelijk van de
   omgevingstemperatuur, de laad-instellingen.
❙ Beschermt de on-board elektronica
❙ Geleverd met klemmen

GYS F L A S H  12 .12
Bestelnr. (1-230 V) 029392
Vermogen 195 W
Laadcapaciteit 12 A
Spanning batterij 12 V
Laden 20 < 250 Ah
Druppelladen voor onderhoud 20 < 330 Ah
Gewicht 1,1 kg
Afmetingen 221x111x58 mm
Prijs excl. BTW 139 e

❙ Accu lader 12V
❙ Incl. supply modus (showroom)
❙ Druppellader
❙ AGM / loodzuur

PROFESSIONAL

❙ De GYSFLASH 9.24 is speciaal ontworpen voor het opladen van 6, 12, en 24V   
   accu’s van alle soorten voertuigen. Het apparaat beschikt over een intelligente   
   laadcurve in 8 stappen en een “Refresh” modus, voor het opladen van zeer diep ontladen accu’s. 
❙ Temperatuur-sensor, meet de omgevingstemperatuur, voor het optimaal laden van 
   de accu in zomer en winter. De lader regelt zelf, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de laad-instellingen. 
❙ Beschermt de on-board elektronica
❙ Geleverd met klemmen

❙ De Gysflash 30.24 HF is een hoog vermogen gestabiliseerde voeding (30A-12V & 15A-24V) op basis van Inverter technologie.
❙ Geleverd met 2x2,5m - 16mm² kabels
Meerdere functies:
1. Accu ondersteuning: voorziet het voertuig van spanning tijdens diagnose
   werkzaamheden
2. Geavanceerde acculader: voorziet in een ideale laadcyclus voor accu 
   onderhoud van de modernste voertuigen
3. In «vervang accu» mode wordt het voertuig onder spanning gehouden om   
   geheugenverlies te voorkomen
4. Showroom mode: onderhoudt accu’s in showroom voertuigen

❙ De Gysflash 50.24 HF is een hoog vermogen gestabiliseerde voeding op basis van Inverter technologie.
❙ Geleverd met 2x2,5m - 10mm² kabels
Meerdere functies:
1. Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve
2. Ondersteuning van 6V, 12V en 24V accu’s (gel of liquide) van voertuigen in reparatie
3. Garandeert de goede staat van de accu’s van demonstratie-wagens
4. Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen 
    tijdens het verwisselen van een accu
5. Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding, waarvan de spanning en 
    de stroom regelbaar zijn
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