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SXA125 12Volt 700Amp L�tyum Pol�mer Akü Takv�ye + Powerbank + Led Lamba

F�yat 97 €

• Tüm 12Volt Kurşun Asit akülü araçlarda 700Ah anlık başlangıç
ile akünüze takviye yapar motoru çalıştırır,

• 4,0 litreye kadar Benzinli/Gaz motorlarda ve 1.5 litreye 
kadar Dizel motorlarda kullanım için uygundur.

•  2 farklı USB çıkış sayesinde elektronik cihazlarınızı şarj 
edebilme imkânı.

• SOS ve acil durum flaşı dâhil olmak üzere 3 farklı konumda
kullanılabilir parlak LED lamba.
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SXA26 12V 250A D�j�tal Akü Şarj ve Akü Bakım C�hazı

• 12V 250 Ampere kadar Sulu (Kurşun Asit) Akü, Gel Akü,
MF Akü, AGM Akü, EFB, VRLA Aküleri şarj eder, 

• 12V tüm akülere amper değeri gözetmeksizin bakım yapar.

• Sınıfının en yüksek değeri olan 8 Amper/Saat ile hızlı
şarj imkânı.

• Kolayca 220Volt prize takıp kullanılır.

F�yat 80 €

SXA135 12Volt 1000Amp L�tyum Pol�mer Akü Takv�ye + Powerbank + Led Lamba

F�yat 118 €

• Tüm 12Volt Kurşun Asit akülü araçlarda 1000Ah anlık
başlangıç ile akünüze takviye yapar motoru çalıştırır,

• 5,0 litreye kadar Benzinli/Gaz motorlarda ve 3 litreye
kadar Dizel motorlarda kullanım için uygundur.

• 2 farklı USB çıkış sayesinde elektronik cihazlarınızı şarj 
edebilme imkânı.

• SOS ve acil durum flaşı dâhil olmak üzere 3 farklı konumda
kullanılabilir parlak LED lamba.

SXA25 6V/12 120A D�j�tal Akıllı Akü Şarj ve Akü Bakım C�hazı

F�yat 54 €

• 6V/12V 120 Ampere kadar Sulu (Kurşun Asit) Akü, Gel Akü, 
MF Akü, AGM Akü, EFB, VRLA Aküleri şarj eder.

• 6V/12V tüm akülere amper değeri gözetmeksizin bakım
yapar. 

• Sınıfının en yüksek değeri olan 4 Amper/Saat ile hızlı 
şarj imkânı.

• Kolayca 220Volt prize takıp kullanılır.
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SXA29 Akü Şarj Bağlantı Kıskaçları 

F�yat 10 €

• STANLEY Akü Şarj ve Bakım cihazlarınızı sabit 
olarak akünüze bağlamanızı, akünüzü şarj etmenizi ve 
bakım yapmanızı sağlar,

• STANLEY PLUG CHARGE GO özellikli bağlantı sistemi ile 
hızlı ve güvenle akü şarj cihazınıza bağlama imkânı,

• STANLEY SXA25 ve SXA26 kodlu Akü Şarj ve bakım 
ürünleri ile uyumludur.

• 30cm uzunluğunda kablosu sayesinde ulaşılması zor 
yerlerdeki akülerinize bağlayıp  akünüzü kolayca şarj etme
imkânı,

SXA13 6V/12V/24V 350Amper 3,5Metre 25mm² Akü Takv�ye Kablosu 

F�yat 51 €

• 3.5 Metre uzunluğu ve 25mm² kalınlığı ile tamamen bitmiş
ve zayıf bir aküyü en güvenli şekilde takviye etmenizi sağlar.

• Yüksek iletkenliğe sahip Bakır Kaplı Alüminyum (CCA)
kablolar -40°C'de bile esnek kalır, sorunsuz kullanım sağlar.

• 5,5 Litre Gaz/Benzin, 3 Litre Dizel araçların akü takviye 
işleminde kullanıma uygundur.

• Takviye Kablosu, kolay taşıma ve kompakt saklama
için taşıma çantasıyla birlikte gelir.

SXA14 6V/12V/24V 480Amper 4,5Metre 35mm² Akü Takv�ye Kablosu

F�yat 68 €

• 4.5 Metre uzunluğu ve 35mm² kalınlığı ile tamamen bitmiş
ve zayıf bir aküyü en güvenli şekilde takviye etmenizi sağlar.

• Yüksek iletkenliğe sahip Bakır Kaplı Alüminyum (CCA)
kablolar -40°C'de bile esnek kalır, sorunsuz kullanım sağlar.

• 7,5 Litre Gaz/Benzin, 4 Litre Dizel araçların akü takviye
işleminde kullanıma uygundur.

• Takviye Kablosu, kolay taşıma ve kompakt saklama
için taşıma çantasıyla birlikte gelir.

SXA30 Halka Term�nall� Akü Şarj Bağlantı Kablosu 

• STANLEY Akü Şarj ve Bakım cihazlarınızı sabit  olarak 
akünüze bağlamanızı, akünüzü şarj etmenizi ve  bakım 
yapmanızı sağlar,

• STANLEY PLUG CHARGE GO özellikli bağlantı sistemi ile
hızlı ve güvenle akü şarj cihazınıza bağlama imkânı,

• STANLEY SXA25 ve SXA26 kodlu Akü Şarj ve bakım 
ürünleri ile uyumludur.

• Aracın zarar görmesini önleyen 10A'lık değiştirilebilir 
sigorta içerir,

F�yat 8 €
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SXA31 Halka Term�nall� Akü Şarj Bağlantı Kablosu ve Akü Şarj Gösterges� 

• STANLEY Akü Şarj ve Bakım cihazlarınızı sabit  olarak
akünüze bağlamanızı, akünüzü şarj etmenizi ve  bakım
yapmanızı sağlar,

• STANLEY PLUG CHARGE GO özellikli bağlantı sistemi ile 
hızlı ve güvenle akü şarj cihazınıza bağlama imkânı,

• STANLEY SXA25 ve SXA26 kodlu Akü Şarj ve bakım 
ürünleri ile uyumludur.

• %30-60 ve 100 ’lük artışlarla akünüzün şarj seviyesi 
hakkında bilgi sağlar, kablo uzunluğu 30cm dir,

F�yat 16 €

SXA32 12V Araç Çakmaklık Uçlu Akü Şarj Bağlantı Kablosu

F�yat 12 €

• STANLEY Akü Şarj ve Bakım cihazlarının araç çakmaklığına
takılarak, aracınızın aküsünü şarj etmenizi ve bakım 
yapmanızı sağlar,

• STANLEY PLUG CHARGE GO özellikli bağlantı sistemi ile
hızlı ve güvenle akü şarj cihazınıza bağlama imkânı,

• STANLEY SXA25 ve SXA26 kodlu Akü Şarj ve bakım 
ürünleri ile uyumludur.

• 30cm uzunluğunda kablosu sayesinde çakmaklık soketine
bağlayıp ihtiyaç halinde akünüzü kolayca şarj etme imkânı,

• SXA33 Ara uzatma bağlantı kablosunu araç akü bağlantı 
kablosu  ile şarj aleti arasında bağlayarak aracınızın aküsünü
şarj edebilirsiniz.

• STANLEY CHARGE & SAFE START özellikli bağlantı
sistemi ile hızlı ve güvenle akü şarj cihazınıza bağlama imkânı,

• STANLEY SXA25 ve SXA26 kodlu Akü Şarj ve bakım 
ürünleri ile uyumludur.

• 3 metre uzunluğundaki kablo sayesinde ulaşılması zor 
aküleriniz ile akü şarj cihazınız arasında bağlantı yapıp 
şarj etme imkanı,

SXA33 12V Akü Şarj Ara Uzatma Bağlantı Kablosu 3Metre

F�yat 18 €

• STANLEY Marka SXA125 ve SXA135 kodlu akü 
takviye cihazlarının akü bağlantı kablosudur.

• 46cm uzunluğundaki sağlam ve dayanıklı özel yapısı ile 
zorlu hava şartlarında uzun ömürlü kullanım sağlar.

• Kısa devre korumalı özel elektronik ünite sayesinde 
kıvılcım çıkarmaz, güvenle akü takviye yapmanızı sağlar.

• Minimum güç kaybıyla maksimum akım akışını verimli 
bir şekilde aktarmak için tasarlanmıştır. 

STANLEY SXA140 12V SXA125 ve SXA135 İç�n Akü Takv�ye C�hazı Bağlantı Kablosu

F�yat 16 €


