
LINHA DE 
PRODUTOS 

ALECO 
 
 
 

 
 

CARREGADORES E TESTADORES PARA BATERIAS 
AUTOMOTIVAS 

 

•CARREGADORES PARA USO DOMÉSTICO 

•CARREGADORES PARA USO SEMI PROFISSIONAL 

•CARREGADORES PARA USO PROFISSIONAL 

•TESTADORES PARA BATERIAS DE MOTOCICLETAS 

•TESTADORES PARA BATERIAS DE VEICULOS LEVES 

•TESTADORES PARA BATERIAS DE VEÍCULOS MÉDIOS 

•TESTADORES PARA BATERIAS DE VEÍCULOS PESADOS 

 

MALETA AUXILIAR DE PARTIDA 

• AP 450 

PENDENTES DE LED 

 

GARRAS 

GJA 100 

GJA 200 

GJA 300 PONTEIRA BANHADA EM COBRE 



 
 
 
 

MALETA 
AUXILIAR DE 

PARTIDA 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP 450 

• Bateria Selada 12v/17Ah 
• 2 Saídas 12v-15ª 
• 110/220 (Bivolt) 
• Proteção contra sobrecarga 
• Proteção contra Inversão de Polaridade 
• Carregador com Entrada Universal 
• 1 Saída USB 
• Iluminação por LED´S de alta luminosidade 
• Indicação do estado de carga da Bateria 

 
 

 



 
LINHA 

DOMÉSTICA 
6 A / 12 V 

(Para Baterias 
de até 60Ah) 

 
 

 
 

•6A/12V  
•110/220V (Bivolt) 
•Manual 
•Protetor térmico no transformador 
•Fusível de proteção na alimentação 
•Consumo: 75W 
•CARGA LENTA 

CA 612 M 

•6A/12V  
•110/220V (Bivolt) 
•Automático (Flutuador) 
•Protetor térmico no transformador 
•Proteção contra curto circuito nas garras 
•Fusível de proteção na alimentação 
•Aviso sonoro de polaridade invertida.  
•Consumo: 75W 
•CARGA LENTA 

CA 612 A 



 
LINHA 

DOMÉSTICA 
10 A / 12 V 

(Para Baterias 
de até 90Ah) 

 
 

 
 

CA 1012 A 

CA 1012 M 

•10A/12V  
•110/220V (Bivolt) 
•Automático (Flutuador) 
•Protetor térmico no transformador 
•Proteção contra curto circuito nas garras 
•Fusível de proteção na alimentação 
•Aviso sonoro de polaridade invertida.  
•Consumo: 140W 
•CARGA LENTA 

•10A/12V  
•110/220V (Bivolt) 
•Manual 
•Protetor térmico no transformador 
•Fusível de proteção na 
alimentação 
•Consumo: 140W 
•CARGA LENTA 



 
LINHA 
SEMI 

PROFISSIONAL 
15 A / 12 e 24 V 
(Para Baterias 
de até 100Ah) 

 
 

 
 

CA 1512x24 Agrícola 

CA 1512 A 

•15A/12V  
•110/220V (Bivolt) 
•Automático (Flutuador) 
•Protetor térmico no transformador 
•Proteção contra curto circuito nas garras 
•Fusível de proteção na alimentação 
•Aviso sonoro de polaridade invertida.  
•Consumo: 200W 
•CARGA LENTA 

 

•15 A/ 24V 
•110/220V (Bivolt) 
•Manual 
•Protetor térmico no transformador 
•Fusível de proteção na alimentação 
•Controle de potência ajustável 
•Consumo: 360W 
•CARGA LENTA 
  



LINHA 
SEMI 

PROFISSIONAL 
12 V 

e  
12/24 V 

COM AUXILIAR 
DE PARTIDA 

 
 
 

 
 

CA 250 AP 

•Para baterias de até 150 Ah 
•12 e 24Vcc 
•110/220V (Bivolt) 
•Com sistema de alça retrátil 
•Protetor térmico no transformador 
•Disjuntor de proteção na alimentação 
•Com auxiliar de partida 250A 
•Carga rápida 
•Carga lenta. 
•Com sistema de alça retrátil 
•Com carrinho de transporte 

CA 150 AP 

•Para baterias de até 100A/12V 
•110/220V (Bivolt) 
•Manual 
•Protetor térmico no transformador 
•Disjuntor de proteção na alimentação 
•Com auxiliar de partida 150A 
•Carga rápida 
•Carga lenta. 
•Com sistema de alça retrátil 
•Com carrinho de transporte 



LINHA 
PROFISSIONAL - 

BANCADA 
40 A / 12 V 

(Para Baterias 
de até 150Ah) 

 
 

 
 

CA 4012 M 

•40A/12V  
•110/220V (Bivolt) 
•Manual 
•Protetor térmico no transformador 
•Fusível de proteção na alimentação 
•Com auxiliar de partida 
•Compacto 
•Para uso em bancadas 
•Consumo: 550W 
•Carga rápida 
•Carga lenta 
•CARGA RÁPIDA = 40 A / 12V 
•CARGA LENTA = 20 A / 12V 



LINHA 
PROFISSIONAL - 

BANCADA 
60 V 

PARA CARREGAR 
DE 2 À 5  

BATERIAS  EM 
SÉRIE 

(Para Baterias de 
até 60Ah) 

 
 
 

 
 

          
 
 
 
 

CA  660 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
•60V /6 A 
•Para Carregar de 2 à 5 baterias de 12V em série 
•110/220V (Bivolt) 
•Manual 
•Protetor térmico no transformador 
•Fusível de proteção na alimentação 
•Controle de potência ajustável 
•Consumo: 400W 
•CARGA LENTA 

RECOMENDADOS PARA DISTRIBUIDORES E 
REVENDEDORES DE BATERIAS 



 
LINHA 

PROFISSIONAL 
COM TESTADOR 

E AUXILIAR 
DE PARTIDA 

(Para Baterias 
de até 150 Ah) 

 
 
 

 
 

CA  50 C 

•Carga Rápida 
•Carga Lenta 
•Carga rápida: 50A/12Vcc - 25A/24Vcc  
•Carga lenta: 25A/12Vcc - 12A/24Vcc  
•110/220V (Bivolt)  
•Com ajuste de carga manual  
•Protetor térmico no transformador  
•Disjuntor de proteção na alimentação  
•Com auxiliar de partida  
•Testador de baterias incorporado 
•Corrente de descarga no teste: 100 A  
•Com alça para transporte 
•Com rodinhas para movimentação 
•Consumo: 750W  



 
LINHA 

PROFISSIONAL 
COM TESTADOR 

E AUXILIAR 
DE PARTIDA 

(Carrega Baterias 
de Até 200 Ah,  
Até 12 Baterias 

em Paralelo) 
 
 
 

 
 

CA  150 C 

•Carga Rápida 
•Carga Lenta 
•Carga rápida: 150A/12Vcc - 75A/24Vcc  
•Carga lenta: 75A/12Vcc – 35 A/24Vcc  
•110/220V (Bivolt)  
•Com ajuste de carga manual  
•Protetor térmico no transformador  
•Disjuntor de proteção na alimentação  
•Com auxiliar de partida  
•Testador de baterias incorporado 
•Corrente de descarga no teste: 100 A  
•Com alça para transporte 
•Com rodinhas para movimentação 
•Consumo: 2000W  



 
 

LINHA 
PROFISSIONAL 

TESTADOR  
DE BATERIAS  

E SISTEMA  
DE CARGA 

 
 
 

 
 

TA 200 A 

TA 200 DG 

•Testador Analógico para veículos 
•Teste de baterias 
•Teste do sistema de carga 
•Teste de motor de partida 
•Voltímetro: 0—16V 
•Descarga: 200A 

•Testador Digital para veículos 
•Teste de baterias 
•Teste do sistema de carga 
•Teste de motor de partida 
•Display de LED de alta luminosidade 
•3 ½ dígitos, indicação até 19,9V 
•Descarga: 200A 



 
 

LINHA 
PROFISSIONAL 

TESTADOR  
DE BATERIAS  

E SISTEMA  
DE CARGA 

 
 
 

 
 

TA 40 A 

TA 40 DG 

•Testador Digital para motocicletas 
•Teste de baterias 
•Teste do sistema de carga 
•Teste de motor de partida (se houver) 
•Display de LED de alta luminosidade 
•3 ½ dígitos, indicação até 19,9V 
•Descarga: 40A 

•Testador analógico para motocicletas  
•Teste de baterias  
•Teste do sistema de carga  
•Teste de motor de partida (se houver)  
•Voltímetro: 0—16V  
•Descarga: 40A  



LINHA 
PROFISSIONAL 

TESTADOR  
DE BATERIAS  

E SISTEMA  
DE CARGA 

 
 
 

 
 

TA 500 A 

•Testador analógico para veículos  
•Teste de baterias  
•Teste do sistema de carga  
•Teste de motor de partida  
•Voltímetro: 0—16V  
•Portátil, com alça para transporte 
•Resistências para descarga em material nobre 
•Garras com ponteiras banhadas em cobre para melhor contato 
•Corrente de Descarga Selecionável: 100/200/300/400/500A  



 
LINHA 

PROFISSIONAL 
 

GARRAS 
PARA 

BATERIAS 
 
 
 

 
 

GJA 100 

GJA 200 

GJA 300 

•Garra Pequena  
•Espaguete Preto  
•Espaguete Vermelho  
•Abertura de garra 20mm  
•Corpo de Ferro  
•Dimensão 75x55mm  

•Garra Média  
•Espaguete Preto  
•Espaguete Vermelho  
•Abertura de garra 35mm  
•Corpo de Ferro  
•Dimensão 125x65mm  

•Garra Grande  
•Manopla Preta  
•Manopla Vermelha  
•Abertura de garra 50mm  
•Corpo de Ferro  
•Ponteira reforçada banhada em cobre 
•Dimensão 185X85mm  



 
LINHA 

PROFISSIONAL 
PENDENTES 

DE LED’S 
 
 
 

 
 

PA 20 B 

•Pendente de LED  
•Com garra para uso em baterias.  
•Comprimento: 20cm  
•Cabo: 4m  
•36 LED´s alto brilho  

•Pendente de LED  
•Com fonte para uso em tomadas.  
•Tensão de alimentação : 90 – 240 V 
•Comprimento: 20cm  
•Cabo: 4m  
•36 LED´s alto brilho  

PA 20 T 



 
LINHA  

COMPLETA DE 
CARREGADORES  
E TESTADORES  
DE BATERIAS 

AUTOMOTIVAS 
 
 
 

 
 

Aleco Elétrica Ltda – EPP 
Av. João Barreto de Menezes, 615 – Vila Santa Catarina 

São Paulo – S.P – CEP 04370-003 
Fone: 55 11 2926-0260/ 11 95469-1000 

suporte@aleco.com.br 
www.aleco.com.br 

mailto:suporte@aleco.com.br

