
ETT KLICK

OJOP QUICK POWER  
BATTERISNABBKOPPLINGAR
OJOP Quick Power är robusta 
batterikopplingar med snabb 
urkoppling. Ett snabbt, lätt och 
säkert sätt att koppla på eller 
från din batterikälla 

OJOP QUICK POWER 
I solid mässing för 
vardagligt bruk.

OJOP QUICK POWER 
De marina 

batterisnabbkopplingarna är 
avsedda för mer krävande 

förhållanden. De är förtennade 
12 µ på mässing.

T i l l v e r k a d e  o c h  m o n t e r a d e  i  S v e r i g e

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

OJOP QUICK POWER batterikopplingar passar med 
SAE eller DIN standard batterier eller bilbatterier. 
Kopplingarna kan användas i bilar, lastbilar, bussar, 
båtar, husvagnar, husbilar eller i specialområden så 
som solceller, mobila generatorer, elektriska fordon, 
tillverknings- eller laboratorium utrustning. 



 15-25 mm²

20-40 mm²

40 -70 mm²

Krympfattning

Låst läge Startkabel-läge Öppet läge

Skruvfattning

Standard kabel

Tunn kabel

OJOP Quick Power batterisnabbkoppling är originalet 
och är den enda av sitt slag på marknaden som är säker-
hetsklassad och certifierad av TÜV. Därför används den 
av både privatpersoner och i industriell produktion i pro-
fessionella miljöer.

P ro d u c e ra d e  o c h  m o n t e ra d e  i  S ve r i g e

Adress: Pressargatan 11, 632 29 ESKILSTUNA, SWEDEN
Växel: +46 (0)16 14 73 50
Fax: +46 (0)16 12 14 11
info@ojopsweden.se

Utgivare: Ojop Sweden AB. Oktober 2015.
Den här katalogen är copyright skyddad. Kopiering, även endast delar, 
är endast tillåten efter godkännande av utgivaren. Vi reserverar oss för 
tekniska ändringar.

Material:   Rostfritt stål AISI 316, polypropylen och 
mässing, på begäran elförtennad 12 μ. 

Nettovikt:  170 gram, 6 oz per par. 

Batterier:  Passar alla SAE och DIN standard batterier.

Motstånd:   Cirka 0.12 μΩ vid 10A. Certifierad att vara 
säker upp till 800A. Kabelarea 35 m2, vid 
skruvfattning. Amerikansk kabelvidd nr 1-2.

w w w. o j o p s w e d e n . s e

KOPPLING OCH START INSTRUKTIONER
Lyft av locket helt för att koppla ur strömmen och stäng 
helt för att koppla på. 
Lyft locket till första läget för att koppla på startkablar.  

OJOP QUICK POWER är robusta, snabba batterikopplingar.

OJOP QUICK POWER Batterisnabbkopplingar

PRODUKTFÖRDELAR

• Batteriet kan kopplas på eller av på bara några sekunder.

• Inga verktyg behövs. 

• Designen är idealisk för små utrymmen där installation kan vara svårt.

• Det isolerande skalet skyddar både batteriets pol och dig personligen från skada som kan uppstå vid handhavande.

• Ingående material är korrosionsbeständiga. 

• Kopplingarna är designade att tillåta startkablar samtidigt som de är kopplade till batteriet.

• OJOP QUICK POWER kan också fungera som säkra och pålitliga huvudströmbrytare, vilket erbjuder extra säkerhet.

Länk till OJOP 
QUICK POWER 
videodemonstration:  
www.ojop.se


