
Nabíjačky GYSFLASH!
Doplnené o novinky.

Nabíjačky GYSFLASH PRO sú vhodné pre všetky 
typy 12 voltových batérií. Ponúkajú veľa 
režimov použitia od základného nabíjania, 
počas diagnostiky vozidla alebo režimu 
showroom. Malé rozmery a výška umožňuje 
celkom schovať tieto tipy nabíjačiek pod vozidlo 
alebo umiestniť na diagnostický vozík. Táto rada 
disponuje technológiou „Fanless Technology“, 
to znamená, že tu nie je použitá externá 
ventilácia a neusadzuje sa tak žiadny prach vo 
vnútri zariadenia. Sú veľmi tiché v prevádzke a 
ich obsluha je nenáročná.



             GYSFLASH 121.12 CNT FV
   NOVINKA

GYSFLASH 121.12 CNT FV je vysoko výkonný stabilizovaný napájací zdroj (120A) obsahujúci
   technológiu inverter. Udržuje 12 V olovenej čí líthiovej batérie stabilizovaným napätím počas 

diagnostických prác. Rovnako zaistí optimálne nabíjanie pre údržbu akumulátorov moderných vozidiel.
Vďaka USB prepojenosti je 100% nastaviteľný.

4 REŽIMY 

• Nabíjanie : Pre akumulátory 12 V olovenej či lithiovej (LFP) od 5 až 1500 Ah.
• Diagnostika : podporuje 12V akumulátory až 120 A počas disgnostiky v dielniach.
• Showroom : Zaisťuje prúdovú kompenzáciu pri vykonávaní elektrických vlastností

predvádzacích vozidiel. Tiež zaist’uje optimálne nabíjanie akumulátoru.
• Test : Umožňuje prekontrolovať stav nabitia batérie, stav štartovacieho systému, a

 fungovanie alternátoru. 

100% PRIPOJENÝ
• Pridať, vymazať alebo upraviť režimy alebo nabíjacie profily cez USB.
• importovať konfiguračné súbory prispôsobené na rôzne potreby.
• Uložiť historické dáta nabíjania na USB disku
• Pripojiť dodatočné moduly (tlačiareň, čítačku kódov, atď.. ) cez špecifickú

zástrčku (SMC : Smart Module Connector).

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE
• Flexible Voltage, nabíjačka funguje na napájacie siete v rozmedzí 85 až 265 V.
• Funkcia « uto-Detect» automaticky spustí nabíjanie pokiaľ je batéria pripojená.
• Funkcia « uto Restart», aby sa nabíjačka po opätovnom vypnutí mohla automaticky reštartovať so správnymi

nastaveniami.
• Káblový test a kalibrácia: môže byť vybavená káblami 2x8m s prierezom 16 mm².
• Zámok režimu Showroom: zabraňuje zneužitiu, je ideálny pre garáže a showroomy.
• 12 dostupných nabíjacích kriviek, vrátane zjednodušenej krivky, vhodná pre všetky olovené akumulátory.

TECHNOLÓGIA & POKROČILÉ FUNKCIE
• Flexible Voltage, nabíjačka funguje na napájacie siete v rozmedzí 85 až 265 V.
• Funkcia « uto-Detect» automaticky spustí nabíjanie pokiaľ je batéria pripojená.
• Funkcia « uto Restart», aby sa nabíjačka po opätovnom vypnutí mohla automaticky reštartovať so

správnymi nastaveniami.
• Káblový test a kalibrácia: môže byť vybavená káblami 2x8m s prierezom 16 mm².
• Zámok režimu Showroom: zabraňuje zneužitiu, je ideálny pre garáže a showroomy.
• 12 dostupných nabíjacích kriviek, vrátane zjednodušená kriviek, vhodné pre všetky olovené

akumulátory.

ERGONOMICKÝ
• Má azuvzdorné nohy pre pohltenie nárazov a vibrácií
• Nízka výška nabíjačky (13 cm) pre umiestnenie pod vozidlom.

• Cenníková cena: 1200 € 

Sada pripevnení na stenu
055513 Kufor 

060432

Tlačiareň 
026919

Vozík 
028890

Intuitívne rozhranie 22 
dostupných jazykov

Dodávané s káblami 
(5 m - 25 mm2)

750 €
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 GYS Nabíjačka GYSFLASH

 100.12 HF

GY029415

 GYS Nabíjačka GYSFLASH 
 50.12 FV

GY026056

4  GYS Nabíjačka GYSFLASH 
30.12 HF

GY029224

5

  GYS Vozík 

  pre nabíjačky GYSFLASH

GY028890

• vozík pre nabíjačky uľahčuje manipuláciu pri pohybe na dielni s optimálnym

uložením nabíjačky i nabíjacích káblov

• znižuje riziko poškodenia nabíjacích káblov

• cenníková cena: 500 €

- výška 10,5 cm

- nabíjací prúd max. 100 A

- vybavená káblami 2x5 m, 16 mm2

- rozmery (šxdxv) 32 x 29,2 10,5 cm

- váha 8,3 kg

- cenníková cena: 1000 € 

- výška 10,5 cm

- nabíjací prúd max. 50 A

- vybavená káblami 2x2,5 m, 10 mm2

- rozmery (šxdxv) 30 x 29 x 10,5 cm

- váha 6,6 kg
- disponuje technológiou Flexible

Voltage
- môže pracovať s napájacím napätím

85 - 265 V
- cenníková cena: 850 €

- výška 10,5 cm

- nabíjací prúd max. 30 A

- vybavená káblami 2x2,5 m, 6 mm2

- rozmery (šxdxv) 25,5 x 23 x 10,5 cm

- váha 3,8 kg

- cenníková cena: 650 €

600 €

530 €

400 €

320 €
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STARTRONIC 800 je špeciálne navrhnutý pre vozidlá 12 V a je 
inteligentným  autonómnym  št artérom  bez internej batérie. Zariadenie 
je vybavené super kondenzátormi, ktoré sa počas niekoľkých sekúnd 
nabíjajú zvyškovým napät ím batérie a našt artujú motor. Dobíjanie v 
siet i nie je nutné. So štartovacím výkonom  800 A, môže za 2 minút y 
našt artovať osobné benzínové a naft ové automobily vybavené 12 
voltovou batériou.        Cenníková cena: 350 €

GYSFLASH HERITAGE 6 A je špeciálne navrhnutá t ak, aby nabíjal a všetky typy 
batérií 6 a 12 V pre motocykle a automobily. Ponúka 8-krokovú inteligentnú 
krivku pre optimálne nabíjanie a špeciálny režim pre nabíjanie batériou s malou 
kapacitou od 1,2 Ah do 15 Ah. Nabíjačka je ľahká a prenosná, disponuje rýchlym 
pripojením vodotesného konektoru, dá sa pripevniť na stenu.

        Cenníková cena: 100 €

Kontakt: SERVIND SLOVAKIA s.r.o., Pivovarská 892/92, 019 01 Ilava 
Zákaznícke centrum: tel.: 0948 844 211, e-mail: objednavky@servind.sk

Ceny sú uvedené bez DPH. 

STARTRONIC 800

Obj. č. GY026735 

GYSFLASH 6 HERITAGE

Obj. č. GY029538

220 €

65 €
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