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הכירו את 

חברת גול זירו נולדה מהרצון לאפשר לבני אדם לממש את הפוטנציאל 
שלהם, ולהשאר מחוברים בכל מקום ולשפר את איכות החייהם.

אסון  באזורי  לאנשים  לעזור  במטרה  סולריים  פאנלים  לייצר  התחלנו 
ולספק חשמל במקרי חירום במקומות הנידחים ביותר בעולם.

עם הניסיון שצברנו באזורי אסון, פיתחנו לראשונה בעולם קטגוריה של 
מוצרים סולאריים ירוקים כדי לשפר את איכות החיים של מיליוני בני אדם. 
מטרתנו היא לדאוג שתהיו תמיד מוכנים לבלתי צפוי, לעזור לכם להגיע 

רחוק יותר ולהשאר מחוברים למי שקרוב אליכם.

לאחר שעמדנו במבחן הזמן במשך יותר מעשור במקומות הקשים ביותר 
ויותר  יותר  מוציאים  מוצרנו  הצפוני,  הקוטב  ועד  סהרה  ממדבר  בעולם, 

שימושים בעולם כולו, בבית, במשרד, בשטח ובעבודה.
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הסיפור שלנו

2007-2008
כפר בואה, קונגו

מייסד החברה, רוברט וורקמן, מתקין תאורה
וסוללות על מנת לשפר את חייהם של התושבים. 

יוני 2016
נפאל 

סיפקנו סוללות שארפה לילדי בית ספר על 
מנת שיוכלו להשתמש במחשבים ללימודים.

ספטמבר 2017
נפאל 

DESASTER RELIEF ארגון
סדרת אסונות טבע, היכו קהילות רבות ברחבי העולם. תרמנו ציוד  חירום בשווי 
מעל 7 מיליון דולר לנזקקים וכך הצלחנו להחזיר את האור לבתים של המשפחות. 

יוני 2009
מערכת חשמל ניידת, הראשונה בעולם

השקה רשמית של גול זירו עם מטרה לספק
חשמל אמין לכל אחד. 

נובמבר 2013
טקלובן, פיליפינים

בשיתוף עם ארגונים מקומיים, תרמנו מבנים לקהילה מוכת ע"י הוריקן האיאן
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KILIMANJARO KIDS

אפריל 2014
טובה, אריזונה

סיפקנו תשתית חשמל ניידת לבני שבט נבחו  

יוני 2015
הר קילימנגיארו, טנזניה

הרכבנו פאנלים סולאריים ותאורה לארגון 

אפריל-מאי 2017
קושאה, גאנה

הרכבנו מערכות חשמל סולאריות לקהילה

אוקטובר 2017 
פוארטו ריקו

סיפקנו   ,LIGHT UP ארגון  עם  בשיתוף 
חשמל למשפחות אחרי הוריקן מריה.

יוני 2018 
גאסטל, הודו

נסענו להימליה כדי להרכיב פאנלים סולאריים, 
סוללות, ותאורה לקהילת ילדים גאסטל.
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משרד בכל מקום שתהיה

אנחנו עובדים במשך 260 ימים בשנה, מעל 2000 שעות עבודה.
לנסוע,  המשרד,  חלל  גבולות  את  לפרוץ  החופש  את  לנו  יש  כעת 
להיות מחוברים למי שקרוב אלינו, ועדיין להיות מסוגלים לעבוד ללא 

מגבלות .

היכולת להשאר מחוברים מכל מקום מקנה לנו חופש ואת היכולת 
להיות גם יותר יעילים. וגם יותר זמינים.

היכולת לשנות את החיים נמצאת בידיים של כל אחד מאיתנו.

כעת יש לך את ההזדמנות להוכיח שניתן לעבוד מחוץ למשרד מכל 
מקום שאתה תבחר.
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משרד בכל מקום שתהיה



3  
שעות

6  
שעות

5  
שעות

7 
שעות

18  
שעות

18  
שעות

25  
שעות

25  
שעות

3  
שעות

4 
שעות

4-7  
שעות

4-7 
שעות

9-18  
שעות

44  
שעות

11-22 
שעות

25-50  
שעות

— — — — 4  
שעות

7.5 
שעות

4.5  
שעות

10  
שעות

6-14  
שעות

9-26 
שעות

23-58 

שעות

23-58
שעות

— — — —

3-4  
שעות

3-6  
שעות

6.5-16  
שעות

6.5-16
שעות

16-40 
שעות

18-48  
שעות

23-56

שעות 

41-120

שעות 

4-8  
שעות

6-12  
שעות

13-32 
שעות

13-32 
שעות

32-80 

שעות

36-96 
שעות 

46-112

שעות 

82-240 

שעות

3-4  
שעות

3-6  
שעות

6.5-16  
שעות

6.5-16

שעות 

16-40 
שעות

18-48 
שעות

23-56 

שעות

41-120 

שעות

3-4  
שעות

3-6  
שעות

6.5-16  
שעות

6.5-16
שעות

16-40 
שעות

18-48  
שעות

23-56 

שעות

41-120 

שעות

— — — — 8-20 
שעות

9-24 
שעות

11-28 
שעות

20-60 

שעות

8     
איך זה עובד

3  
שעות

6-10  
שעות

3  
שעות

2.5  
שעות

4  
שעות

5  
שעות

5  
שעות

7.5  
שעות

8  
שעות

3  
שעות

3  
שעות

4-8  
שעות שעות

4-8  
שעות

4-8  
שעות

6-12  
שעות

8-16  
שעות

12-24  
שעות

12-24  
שעות

16-32  
שעות

— — —

3-6  
שעות

3-6  
שעות

3-6   
שעות

4-8  
שעות

5-10  
שעות

7-16  
שעות

7-16  
שעות

10-24  
שעות

16-40  
שעות

— —

3  
שעות

6 
שעות

3  
שעות

4
שעות

4 
שעות

5-8  
שעות

5-8  
שעות

7.5-12  
שעות

8-22 
שעות

12-28

שעות 

12-28 

שעות

3 
שעות

6  
שעות

3 
שעות

2.5 
שעות

4 
שעות

5  
שעות

5 
שעות

7.5  
שעות

8  
שעות

6-14  
שעות

6-14  
שעות

SHERPA 100 AC 

SHERPA 100AC SHERPA 100PD 

GOAL ZERO

YETI 150
GOAL ZERO

YETI 1250
GOAL ZERO
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WALL OUTLET
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NOMAD 28 PLUS
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USB PORT/
WALL OUTLET

NOMAD 7 PLUS
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BOULDER 100
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YETI 400 LITHIUM
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GOAL ZERO  
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YETI 1400 LITHIUM
GOAL ZERO

YETI 3000 LITHIUM

BOULDER 100 
BRIEFCASE

BOULDER 200 
BRIEFCASE

SHERPA 40SHERPA 15

GOAL ZERO

YETI 1000 LITHIUM

NOMAD 5

זמני טעינה
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אחסון האנרגיה

טעינה

חשמל זמין. תמיד

איך זה עובד



מוצרים חדשים

SHERPA 100PD
POWER BANK
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YETI פתרון מהיר להגדלת קיבולת המערכות

YETI® EXPANSION SYSTEM
YETI LINK + YETI TANK

GOAL ZERO



NOMAD 5 פאנל סולארי
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סוללות גיבוי משודרגות

מטען 12V לרכב

מטען מהיר
GOAL ZERO



14     SOLAR KITS  

YETI® מערכות
GOAL ZERO



כל מה שאתה זקוק כדי להפעיל כל מכשיר בכל מקום. 



YETI מערכת

YETI-שימושים למערכת ה

למטייל

קרוואנים
קמפינג

מצלמות

רחפנים

לחיי החברה
להשאר מחובר למי שחשוב לך

כנסים

מפגשים

להיות מוכן

להפעלת מכשירים רפואיים
הפסקות חשמל

לזמני חירום

למקצוען

חקלאות
הפעלת כלי עבודה

להפעלת דוכנים
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זמין עכשיו

YETI-שימושים למערכת ה

להיות מוכן

להפעלת מכשירים רפואיים
הפסקות חשמל

לזמני חירום

GOAL ZERO YETI 2.0 אפליקציית
YETI-מגדירים מחדש בלחיצת כפתור את השימוש באנרגיה בעזרת אפליקציית ה

חיבור מהיר ופשוט למכשיר בעזרת אפליקצייה המאפשרת שליטה וניטור המערכת מרחוק. ניתן לצפות בצריכת החשמל, קצב 
הטעינה, הפעלה וכיבוי המערכת. עדכוני תוכנה ושדרוגי המערכת מתבצעים באופן אוטומטי לכל אורך חיי השרות של המוצר.

תכונות חדשות
חיבור ישיר למכשיר

עדכוני מערכת



YETI מערכות

YETI® 400 LITHIUM

שעותזמני טעינה

4טעינה מהירה

220V 7מטען

NOMAD 28PLUS23-58

BOULDER 5013-32

NOMAD 1006-16

GOAL ZERO

מיועד להפעיל

LAPTOP  
8 טעינות

TV  
3 שעות

LIGHT-A-LIFE 350 
      85 שעות

TABLET 
10 טעינות

YETI® 1000 LITHIUM

TABLET 
25 טעינות

LAPTOP  
20 טעינות

LIGHT-A-LIFE 350 
220 שעות

GOAL ZERO

YETI-מערכות

 .400Wh הסוללה ההניידת ביותר שלנו, בעלת קיבולת של מעל

120W מיועדת להפעלת מכשירי חשמל קטנים עם צריכת חשמל של עד

שעותזמני טעינה

3.5טעינה מהירה

220V 18מטען

NOMAD 10016-40

BOULDER 10016-40

BOULDER 2008-20

מוצר המשמש כתחליף אמין לגנרטור בנזין. מערכת YETI1000, בעלת סוללת 
ליתיום עם קיבולת של מעל 1000Wh. מיועדת לשימוש מקצועי.

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.4A (12W, מיוצב.

10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     
10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     

                     שקע 220V,  הספק 300W, הספק מקסימלי 1200W.  מיוצב.
כללי: משקל: 7.4 ק"ג

        מידות: 19X28.6X17.7 ס"מ
LI-ION NMC :סוללה: סוג

10.8V, 39.6Ah :קיבולת           

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
30A (360W( עד ,POWER POLE, 14-22V שקע טעינה            

יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.4A (12W, מיוצב.
10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     

10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     
                     שקע 220V,  הספק 1500W, הספק מקסימלי 3000W.  מיוצב.

כללי: משקל: 18.1 ק"ג
        מידות: 25.7X38.9X23.6 ס"מ

LI-ION NMC :סוללה: סוג
10.8V, 96.8Ah :קיבולת           

מיועד להפעיל

                  מקרר
20 טעינות

36V 6AH סוללה 
5 טעינות

18     
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YETI® 1400 LITHIUM
GOAL ZERO

YETI® 3000 LITHIUM

LAPTOP  
58 טעינות

TV  
מעל 20 שעות

  מקרר
מעל 50 שעות

GOAL ZERO

LIGHT-A-LIFE 350 
650 שעות

TV  
10 HOURS

FRIDGE  
23 HOURS*

כולל עגלה

TABLET 
35 טעינות

LAPTOP  
28 טעינות

TV  
10 שעות

LIGHT-A-LIFE 
מעל 300 שעות350

שעותזמני טעינה

4.5טעינה מהירה

220V 25מטען

NOMAD 10023-56

BOULDER 10023-56

BOULDER 20011-28

שילוב מושלם של כח וניידות. עם מעל 1400Wh של קיבולת זמינה, 
המערכת מאפשרת הפעלת מגוון רב של מכשירי חשמל לפרקי זמן ארוכים.

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
30A (360W( עד ,POWER POLE, 14-22V שקע טעינה            

יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.4A (12W, מיוצב.
                     USB-C - 5V עד )3A (15W. מיוצב.

                     USB-PD 5V, 12V, 20V עד )3A (60W. מיוצב.
10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     

10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     
20A (240W( עד ,POWER POLE, 14-22V שקע                     

                     שקע 220V,  הספק 1500W, הספק מקסימלי 3000W.  מיוצב.
כללי: משקל: 19.8 ק"ג

        מידות: 25.7X38.9X23.6 ס"מ
LI-ION NMC :סוללה: סוג

10.8V, 132Ah :קיבולת           

מיועד להפעיל

שעותזמני טעינה

6טעינה מהירה

220V 25מטען

BOULDER 10041-120

BOULDER 20020-60

 ,3000Wh-בעלת קיבולת של מעל GOAL ZERO המערכת הגדולה ביותר של
להפעלה ממושכת של מכשירי חשמל גדולים.

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
30A (360W( עד ,POWER POLE, 14-22V שקע טעינה            

יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.4A (12W, מיוצב.
                     USB-C - 5V עד )3A (15W. מיוצב.

                     USB-PD 5V, 12V, 20V עד )3A (60W. מיוצב.
10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     

10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     
20A (240W( עד ,POWER POLE, 14-22V שקע                     

                     שקע 220V,  הספק 1500W, הספק מקסימלי 3000W.  מיוצב.
כללי: משקל: 31.1 ק"ג

        מידות: 25.7X38.9X33.3 ס"מ
LI-ION NMC :סוללה: סוג

10.95V, 280.8Ah :קיבולת           

36V 6AH סוללה 
14-15 טעינות

36V 6AH סוללה 
7 טעינות

אפליקציה אפליקציה



YETI® 500 LITHIUM
GOAL ZERO

  מחשב נייד
טעינות

TV  
3 שעות

 טלפון נייד
40 טעינות

 טאבלט
+10 טעינות

YETI® 150

 טאבלט
+4 טעינות

 מחשב נייד
3 טעינות

 טלפון נייד
15 טעינות

POV CAMERA  
25 טעינות

GOAL ZERO

שעותזמני טעינה

220V 6מטען

NOMAD 14PLUS18-52

NOMAD 28PLUS9-26

BOULDER 506-12

NOMAD 1003-6

פתרון לתשתית חשמל כולל וקומפקטי, מיועד להטענה והפעלת מחשבים 
ניידים, טאבלטים, טלפונים תאורה ועוד. טעינה קלה ומהירה בעזרת מטען קיר 

והתאמה לפאנלים סולאריים.

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.1A (10.5W, מיוצב.
10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     

10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     
.  .160W 80, הספק מקסימליW 220,  הספקV שקע                     

כללי: משקל: 5.4 ק"ג
        מידות: 19.7X14.6X17.2 ס"מ

AGM :סוללה: סוג
12V, 14Ah (ׁ168Wh( :קיבולת           

מיועד להפעילמיועד להפעיל

YETI מערכות

YETI-מערכות

שעותזמני טעינה

4טעינה מהירה

220V 7מטען

NOMAD 28PLUS23-58

BOULDER 5013-32

NOMAD 1006-16

 500Wh הסוללה ההניידת ביותר שלנו, בעלת קיבולת של מעל

200W מיועדת להפעלת מכשירי חשמל קטנים עם צריכת חשמל של עד

10A (200W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.4A (12W, מיוצב.

10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     
10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     

                     שקע 220V,  הספק 300W, הספק מקסימלי 1200W.  מיוצב.
כללי: משקל: 7.5 ק"ג

        מידות: 19X28.6X17.7 ס"מ
LI-ION NMC :סוללה: סוג

10.8V, 47Ah :קיבולת           

20     
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YETI® 1250

  דיינ בשחמ
+24  טעינות

TV  
8  שעות

  מקרר
20 שעות 

GOAL ZERO

LIGHT-A-LIFE 350 
260 שעות

מטלפונים ועד מקררים וכל מה שביניהם, מערכת YETI1250 מיועדת    לגיבוי 
מכשירים חיוניים בחיי היום יום.

10A (160W( 16-48,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
20A (320W( עד POWER POLE: 16-48V שקע טעינה            

יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.1A (10W, מיוצב.
6A (72Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     
10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     

                     שקע 220V,  הספק 1200W, הספק מקסימלי 1500W.  מיוצב
.33A (400W( ׁעד POWER POLE: 12V שקע                     

כללי: משקל: 46.7 ק"ג
        מידות: 27.9X40.6X36.8 ס"מ

AGM :סוללה: סוג
                                                                                                                       12V, 100Ah :קיבולת           

כולל אפשרות חיבור לסוללות אחרות להגדלת הקיבולת וההספק עד להספק מקסימלי 
2100W של

שעותזמני טעינה

220V 18מטען

BOULDER 10018-48

BOULDER 2009-24

36V 6AH סוללה 
+5 טעינות

מיועד להפעיל



GOAL ZERO

YETI-אביזרים למערכות

פתרון מהיר ופשוט להרחבת קיבולת מערכות ה-YETI, תוך כדי שמירה על 
 GOAL חברת .AGM ניידות מערכות הליתיום ע"י חיבור לסוללות חיצוניות

ZERO פיתחה טכנולוגיה בלעדית המאפשרת חיבור בטוח בין סוללות ליתיום 
 GOAL חובה להשתמש בסוללות מקוריות של חברת( .AGM לסוללות

ZERO בלבד). שילוב של סוללות AGM למערכת הYETI מהווה פתרון יעיל 
וחסכוני להרכבת מערכות אנרגיה למגוון רב של שימושים.

YETI TANK מצבר הרחבה
כללי: משקל" 34.97 ק"ג. אפשרות לחיבור בשרשרת לסוללות נוספות.

         מידות: 39.37X19.05X26.67 ס"מ
AGM :מצבר: סוג

1200Wh (12V, 100A(:קיבולת         

YETI LINK מודול הרחבה

(150W 14-24 )מקסימוםV כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
75A יציאות: שקע חיבור לסוללות נוספות: בקר טעינה

כללי:    משקל: 0.68 ק"ג
            מידות: 26X8.4X3.8 ס"מ   

YETI LINK 1. רכיב הרחבה
רכיב ההרחבה מאפשר חיבור בין סוללות AGM לסוללות ליתיום על מנת 

להגדיל את קיבולת המערכת.
 YETI3000-ו YETI1000,YETI1400 ניתן לחבר את המודול אך ורק למערכות

בעלות סוללות ליתיום.תן לחבר את 

YETI TANK 2. מצבר
 YETI LITHIUM -הינה בעלת יכולת חיבור למערכות ה AGM YETI TANK סוללת
דרך מודול ההרחבה על מנת להגדיל את הקיבולת של כלל המערכת. הוספת כל תא 

.1.2Kwh-מגדילה את קיבולת המערכת ב
חשוב: חיבור תאי ה-AGM למערכת ה-YETI אפשרי רק דרך רכיב ההרחבה.
YETI3000-ו YETI1000, YETI1400 ניתן לחבר תאי הרחבה אך ורק למערכות
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1

2

GOAL ZERO

קליטה ואחסון אנרגיה.
ביתי  או שקע  סולאריים  פאנלים  בעזרת  לקלוט חשמל  ניתן 

.YETI-ולאחסן את האנרגיה בתוך מערכת ה
 YETI ומודול YETI TANK הרחבת המערכת בעזרת תאי

.LINK

חשמל זמין תמיד!
ניתן לשלב את מערכות ה-YETI לרשת החשמל הביתית.

במקרה של הפסקת חשמל, ניתן פשוט להחליף בין 
הספקת החשמל מהרשת להספקת חשמל מתוך הסוללה

חשמל זמין בכל מקום.
גם לאחר הרחבת המערכת בעזרת תאי ה- AGM ניתן לנתק 
את מערכת הליתיום הראשית ולקחת אותה איתך לכל מקום.



YETI
®

 FAST CHARGE 
מטען מהיר

YETI אביזרים למערכת

GOAL ZEROGOAL ZERO

YETI
®

 LITHIUM 
תיק נשיאה

YETI
®

 400 LITHIUM CASE 

YETI
®

1000/1400 LITHIUM CASE 

GOAL ZERO

YETI-אביזרים למערכות

בקרוב... בקרוב...

מטען מהיר למערכות ה-YETI. מיועד לשימוש ביחד עם YETI1000-3000. שמור על ה-YETI שלך נקי ויבש בעזרת תיק איכותי ואטום למים.
טעינה מהירה פי-5 ביחס למטען סטנדרטי.

טמפרטורת הפעלה מקסימלית של 71 מעלות.

שעותזמני טעינה

YETI10004

YETI14004.5

YETI300010

24     
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MPPT בקר טעינהYETI® ROLL CART

בקרוב...

עגלת נשיאה
.YETI1000-3000 מיועד לשימוש ביחד עם .YETI-מטען מהיר למערכות ה

טעינה מהירה פי-5 ביחס למטען סטנדרטי.
טמפרטורת הפעלה מקסימלית של 71 מעלות.

בקר טעינה חיצוני הפועל בטכנולוגיית MPPT שמאפשרת ניצול אופטימלי 
של הפאנלים הסולאריים ומגדילה את כמות האנרגיה המתקבלת לסוללה 

התוצאה: קיצור זמני הטעינה של עד כ-40% ביחס לבקרי טעינה סטנדרטיים.

שעותזמני טעינה

YETI14005

YETI300010

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
25A (350W( עד ,POWER POLE, 14-22V שקע טעינה            

כללי: משקל: 0.58 ק"ג
        מידות:26X8.4X3.8 ס"מ

 14-24V אסור לחבר את הבקר למתח מחוץ לטווח של

עגלת גלגלים עשויית אלומיניום.
.YETI מותאמת במיוחד להובלת מערכות

מאפיינים:  ● ידיות טלסקופיות
                ●  גלגלי שטח
                ●  משקל נמוך

YETI 1000,1400,3000 מיועדת להובלת מערכות
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פאנלים סולאריים

תן לשמש להעצים את חייך
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NOMAD
®

 7 PLUS NOMAD
®

 5

פאנל סולארי קל משקל - הפתרון המושלם לטעינת טלפונים ניידים בשטח.
תכונות: הספק : 5W. תאים סולאריים בטכנולוגיית מונוקריסטלין יעילים 

במיוחד,
.USB מסגרת קשוחה, מעמד ויציאת

שעותזמני טעינה

GUIDE10PLUS4-8

FLIP124-8

FLIP248-16

כללי: משקל:     360 גר'
        מידות:      24X17.8X2.8 ס"מ

.6V, 5W            :קיבולת
830mA (5W( עד USB.: 6V             :יציאות

פאנל מתקפל בעל קיבולת של 7W הכולל מודול USB SMART. ניתן 
לחבר מכשירים ישירות לפאנל לטעינה קלה ומהירה.

שעותזמני טעינה

GUIDE10PLUS3-6

FLIP245-10

VENTURE307-16

כללי: משקל:     482 גר'
        מידות:     33X22X1.27 ס"מׁ )פתוח)

.8-9V, 7W            :קיבולת
1.4A (7W( עד USB.: 6V             :יציאות

1400mA (7W( 8-9 עדV ,מתאם 2.5 מ"מ                        

פאנלים סולאריים
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NOMAD
®

 28 PLUS

קיטים סולאריים

NOMAD
®

 14 PLUS

פאנלים סולאריים

שעותזמני טעינה

SHERPA1008-22

VENTURE708-22

YETI15018-52

כללי:   משקל:    862 גר'
          מידות:     31X40X0.2 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 14W  :פאנל: קיבולת
2.4A (12W( עד USB.: 5V             :יציאות

1A (14W( 14-22 עדV ,מתאם 8 מ"מ                       

הפאנל הגדול ביותר בסדרה, מחולק ל-4 פאנלים מתקפלים בעלי קיבולת כללית של 
28W, USB SMART, כבל מובנה לטעינת מערכות YETI, ושקע חיבור לפאנלים 

נוספים להגדלת ההספק.

שעותזמני טעינה

SHERPA1006-14

YETI1509-26

YETI40023-58

כללי:   משקל:    1360 גר'
          מידות:     31X80X0.2 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 28W  :פאנל: קיבולת
2.4A (12W( עד USB.: 5V             :יציאות

2A (28W( 14-22 עדV ,מתאם 8 מ"מ                        

פאנל מתקפל בעל קיבולת של 14W הכולל מודול USB SMART. ניתן לחבר  
 NOMAD14-מכשירים ישירות לפאנל לטעינה קלה ומהירה. בנוסף ניתן לחבר את ה

לפאנלים סולאריים נוספים להגדלת ההספק.  
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נייד, קשוח וחזק, הפאנל המתקפל הגדול ביותר בעל הספק של 100W ותאים 
 .YETI בטכנולוגיית מונוקריסטלין יעלים וקלים, מיועד להטעין מערכות

מצוייד בכבל המאפשר חיבור בשרשרת לפאנלים נוספים להגדלת ההספק.

שעותזמני טעינה

YETI4006.5-16

YETI100016-40

YETI125018-48

כללי:   משקל:    4600 גר'
          מידות:    151.1X52X2.54 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 100W  :פאנל: קיבולת
8A (100W( 14-22 עדV ,יציאות:             מתאם 8 מ"מ

NOMAD
®

 100



פאנלים סולאריים

BOULDER
TM

 50BOULDER
TM

 100 BRIEFCASE

פאנלים סולאריים

שילוב של 2 פאנלים BOULDER 50 )הספק של 100W), עם ציר מחבר לקיפול קל.    

שעותזמני טעינה

YETI1503-6

YETI4006.5-16

YETI100016-40

YETI125018-48

YETI140023-56

YETI300041-120

כללי:   משקל:   11.7 ק"ג
          מידות:    70X110.4X4.4 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 100W  :פאנל: קיבולת
8A (100W( 14-22 עדV ,יציאות:             מתאם 8 מ"מ

פאנל קשיח מצוייד בתאים בטכנולוגיית מונוקריסטלין, מעמד ומגנים לפינות. 
מצוייד בכבל המאפשר חיבור בשרשרת לפאנלים נוספים להגדלת ההספק.

שעותזמני טעינה

YETI1506-12

YETI40013-32

YETI140048-112

כללי:   משקל:    5.6 ק"ג'
          מידות:    55.2X70X4.4 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 50W  :פאנל: קיבולת
4A (50W( 14-22 עדV ,יציאות:             מתאם 8 מ"מ

תיק נשיאה כלולתיק נשיאה כלול

ניתן להוסיף מתאמים וכבלי הארכה נוספים )ראה עמוד 58) ניתן להוסיף מתאמים וכבלי הארכה נוספים )ראה עמוד 58)
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BOULDER
TM

 100BOULDER
TM

 200 BRIEFCASE

תיק נשיאה כלולתיק נשיאה כלול

שעותזמני טעינה

YETI1503-6

YETI4006.5-16

YETI100016-40

YETI125018-48

YETI140023-56

YETI300041-120

כללי:   משקל:   11.7 ק"ג
          מידות:    70X110.4X4.4 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 100W  :פאנל: קיבולת
8A (100W( 14-22 עדV ,יציאות:             מתאם 8 מ"מ

ניתן להוסיף מתאמים וכבלי הארכה נוספים )ראה עמוד 58)

פאנל קשוח מצוייד בתאים בטכנולוגיית מונוקריסטלין, מעמד ומגנים לפינות. 
מצוייד בכבל המאפשר חיבור בשרשרת לפאנלים נוספים להגדלת ההספק.

שילוב של 2 פאנלים BOULDER 50 )הספק של 100W), עם ציר מחבר לקיפול קל

שעותזמני טעינה

YETI1501.5-3

YETI4003-8

YETI10008-20

YETI12509-24

YETI140011-28

YETI300020-40

כללי:   משקל:   19 ק"ג
          מידות:    140X101X4.4 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 200W  :פאנל: קיבולת
16A (200W( 14-22 עדV ,יציאות:             מתאם 8 מ"מ

ניתן להוסיף מתאמים וכבלי הארכה נוספים )ראה עמוד 58)

אביזרים מומלצים:

מתאם מ-8 מ"מ לתקע כח ANDERSON מק"ט 98054
מפצל תקע ANDERSON מק"ט 98061

כבל מאריך מק"ט 98064
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סוללות גיבוי
לעולם אל תשאר ללא האנרגיה שהינך זקוק כדי לדבר, להתכתב וחלוק את החיים עם מי שחשוב לך.

סוללות הגיבוי האיכותיות וקומפקטיות שלנו מושלמות לשימוש עם טלפונים
ניידים, טאבלטים ומכשירים נוספים שידאגו שתשאר מחובר לא משנה איפה תהיה.
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סוללות גיבוי     36

FLIP
®

 12

  פנס ראש
1-3 טעינות

            טלפון נייד
 טעינה 1

          מצלמה
2 טעינות

 טאבלט
25% 

 טלפון נייד
טעינה 1

          מצלמה
2 טעינות

GUIDE
®

 10 PLUS

סוללות גיבוי

שעותזמני טעינה

USB6-10

NOMAD 7 PLUS3-6

כניסה: USB-MINI: 5V עד )0.8A (4W. מיוצב.
.1.1A (7W( 6.5, עדV מתח :MINI SOLAR          

.NiMH נטענות AAA 4 אוXAA :יציאה: סוללות
.1A (5W( ׁ5, עדV מתח :USB          

פנס:    100mW, לד לבן.
כללי:   משקל: 181 גר'

          מידות: 6.4X10.2X1.9 ס"מ
NiMH:סוללות
 11Wh:קיבולת

טעינת סוללות AA ו-AAA משקע USB או אפילו מהשמש? כל זה ועוד אפשריים
בעזרת מטען הסוללות GUIDE10 המצוייד בפנס, יציאת USB לטעינת טלפונים, 

מצלמות ועוד...

שעותזמני טעינה

USB3

NOMAD 7 PLUS3-6

 .1A (5W( עד USB 5V  :כניסה
.1A (5W( ׁ5, עדV מתח :USB  :יציאה

כללי:    משקל:70 גר'
           מידות: 9X2X2 ס"מ

Li-ion NiMH :סוללה
12Wh:קיבולת

.LG סוג תא: 18650. יצרן

מודרני, קומפקטי, שימושי וקשוח במיוחד, הינו השותף המושלם לכל נסיעה.
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FLIP
®

 24FLIP
®

 36

 טאבלט
טעינה 1

  פנס ראש
5 טעינות

            טלפון נייד
 2 טעינות

          מצלמה
3 טעינות

שעותזמני טעינה

USB4

NOMAD 7 PLUS5-10

 .22.1A (10.5W( עד USB 5V  :כניסה
.2.1A (10.5W( ׁ5, עדV מתח :USB  :יציאה

כללי:    משקל:130 גר'
           מידות: 9.4X4.1X2.1 ס"מ

Li-ion NiMH :סוללה
24Wh:קיבולת

.LG 2. יצרןX18650 :סוג תא

כשצריך קצת יותר כח, FLIP24 מהווה פתרון אופטימלי בין קיבולת לגודל קומפקטי
ועיצוב חדשני.

שעותזמני טעינה

USB5

NOMAD 7 PLUS7-16

 .22.1A (10.5W( עד USB 5V  :כניסה
.2.1A (10.5W( ׁ5, עדV מתח :USB  :יציאה

כללי:    משקל:193 גר'
           מידות: 9.4X6.1X2.1 ס"מ

Li-ion NiMH :סוללה
36Wh:קיבולת

.LG 3. יצרןX18650 :סוג תא

עם קיבולת של 36Wh, תהיה בטוח שלא תגמר לך הסוללה יותר...

            טלפון נייד
 3 טעינות

          מצלמה
5 טעינות

  פנס ראש
7 טעינות



סוללות גיבוי     38

VENTURE
®

 70

סוללות גיבוי

שעותזמני טעינה

USB5

NOMAD 7 PLUS7-16

 .2.1A (10.5W.( עד USB 5V  :כניסה
יציאה:  2X USB:  מתח 5V, עדׁ )2.4A (12W.מיוצב.

כללי:    משקל:250 גר'
           מידות: 11X8X2.5 ס"מ

Li-ion NiMH :סוללה
28Wh:קיבולת

.LG סוג תא: 18650. יצרן

IP66 :עמידות

אטום, קשוח ומוכן לכל אתגר. לא חשוב מה מזג האוויר, ה-VENTURE יעמוד לצידך
 .LIGHTNING-ו MICRO-USB תמיד. כולל כבל טעינה

 טאבלט
1 טיענה

            טלפון נייד
3 טעינות

          מצלמה
5 טעינות

  פנס ראש
7 טעינות

שעותזמני טעינה

USB8

NOMAD 7 PLUS8-22

 .3A (15W.( עד USB 5V  :כניסה
יציאה:  2X USB:  מתח 5V, עדׁ )2.4A (12W.מיוצב.

כללי:    משקל:454 גר'
           מידות: 16.3X9.5X2.35 ס"מ

Li-ion NiMH :סוללה
71Wh (ׁ19200Mah(:קיבולת

.LG סוג תא: 18650. יצרן

IP66 :עמידות

קיבולת 19200Mah. עמידות לכל תנאי מזג האויר, לנפילות ולשימוש רצוף יום יום.
סוללת הגיבוי VENTURE70 מגדירה מחדש את המושג "קשוח". ממשלחות להימלאיה, 
ועד מדבר סהרה, אתה יכול לסמוך שיש לך ביד את סוללת הגיבוי    האמינה והחזקה 

ביותר שבנינו אי פעם.

טעינה מהירה!

  טאבלט
2-3 טיענה

            טלפון נייד
7 טעינות

          מצלמה
10 טעינות

  פנס ראש
20 טעינות

VENTURE
®

 30
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SHERPA
®

 15

סוללות גיבוי

שעותזמני טעינה

USB2.5

NOMAD 7 PLUS4.8

 .2.1A (10.5W.( עד USB 5V  :כניסה
יציאה:  MICRO USB:  מתח 5V, עדׁ )2.1A (10W.מיוצב.

            Lightning: מתח 5V, עדׁ )2.1A (10W.מיוצב.
            או לחילופין USB-C מתח 5V, עדׁ )2.1A (10W.מיוצב.

כללי:    משקל:130 גר'
           מידות:12.7X6.85X1 ס"מ

Li-ion Polymer :סוללה
14.7Wh:קיבולת

 MICRO + מובנה Lightning סוללת גיבוי כוללת כבלים מובנים לנוחות מירבית. כבל
.USB-C או USB

          מצלמה
2-3 טעינות

  פנס ראש
2-4 טעינות

            טלפון נייד
1-2 טעינות
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SHERPA
®

 40

סוללות גיבוי

שעותזמני טעינה

USB7.5

NOMAD 14 PLUS7.5-12

NOMAD 28 PLUS7.5

דק וחזק, עם קיבולת של 12000Mah ו-2 יציאות USB. מיועד לטעינת מכשירים גדולים 
 .Lightning-ו ,USB, USB-C כגון טאבלטים. בעל כבלים

 .2.4A (12W.( עד USB 5V  :כניסה
יציאה:  2x USB:  מתח 5V, עדׁ )2.4A (12W.מיוצב.

            Lightning: מתח 5V, עדׁ )2.4A (12W.מיוצב.
            או לחילופין USB-C מתח 5V, עדׁ )2.4A (12W.מיוצב.

כללי:    משקל:380 גר'
           מידות19x10.67x1.1 ס"מ

Li-ion Polymer :סוללה
44.4Wh:קיבולת

          מצלמה
6 טעינות

 טאבלט
1-2 טיענה

            טלפון נייד
3-4 טעינות

SHERPA
®

 50AC

     מחשב נייד
1 טעינות

WIRELESS
CHARGING

שעותזמני טעינה

3מטען קיר

3שקע מצת רכב

NOMAD 14 PLUS8-15

NOMAD 28 PLUS4-8

סוללת הגיבוי בעלת שקע AC הקטנה ביותר שלנו. מצויידת בשלל שקעים, 
אפשרות טעינה מפאנל סולארי, שקע מצת של רכב או שקע AC. פנס לד מובנה.

כניסה:  DC, 8 מ"מ, 14-25V עד 30W.. מיוצב. 
יציאה:  USB-A:  מתח 5V, עדׁ )1.75A (7.5W.מיוצב.

            6 מ"מ, 12V עד )8A (100W. מיוצב.
            שקע טעינה למחשב נייד DC 19V עד 100W. מיוצב.

75W 220, עדV AC            
כללי:    משקל:544 גר'

           מידות 11X3.8X13 ס"מ
Li-ion NMC :סוללה

 ׁ58Wh:קיבולת
.LG סוג תא: 18650. יצרן

מערכת הגנת סוללה מובנת
פנס לד מובנה

          מצלמה
9 טעינות

            טלפון נייד
4 טעינות

 טאבלט
2 טיענה
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SHERPA
®

 100AC SHERPA
®

 100PD

     מחשב נייד
2-3 טעינות

WIRELESS
CHARGING

WIRELESS
CHARGING

שעותזמני טעינה

USB-C3

USB-A9

NOMAD 14 PLUS12-28

NOMAD 28 PLUS6-14

להטעין בלי מטען. מוצרי SHERPA מתוכננים עם מחשבה למי שתמיד בתנועה וזקוק 
 60W-מסוגלת לספק עד SHERPA100PD .לכח זמין ואמין לאורך זמן

 USB מצויידת במטען אלחוטי ושקעים SHERPA-בנוסף, ה .USB-C PD אודות שקע
.USB-A-2.4 וA

כניסה:  USB-C PD 5V, 9V, 12V, 20V עד ).3A (60W.. מיוצב. 
יציאה:  USB-A:  מתח 5V, עדׁ )2.4A (12W.מיוצב.

            USB-C PD, 5V, 9V, 12V, 20V עד ).3A (60W.. מיוצב.
WIRELESS: 5W            

כללי:    משקל:635 גר'
           מידות 19.05X9.398X 2.54 ס"מ

Li-ion NMC :סוללה
94.7Wh (ׁ25600Mah(:קיבולת

.LG סוג תא: 18650. יצרן

          מצלמה
18 טעינות

            טלפון נייד
10 טעינות

 טאבלט
3-4 טיענה

שעותזמני טעינה

3מטען קיר

USB-A9

NOMAD 14 PLUS12-28

NOMAD 28 PLUS6-14

BOULDER 504-8

הדגם החדש ביותר של מוצרי SHERPA, מצויד בטכנולוגיה המתקדמת ביותר וקיבולת 
94.7Wh (25600Mah.  כבלים מובנים למרבית המכשירים הניידים, ממיר מתח מוו (של 
בנה 220V ושלל שקעים מ-USB-A ועד USB-C PD ו-WIRELESS, לSHERPA יש 

הכל כדי שתקח את המשרד שלך איתך לכל מקום.

כניסה:  USB-C PD 5V, 9V, 12V, 20V עד ).3A (60W.. מיוצב. 
יציאה:  USB-A:  מתח 5V, עדׁ )2.4A (12W.מיוצב.

            USB-C PD, 5V, 9V, 12V, 20V עד ).3A (60W.. מיוצב.
220V AC 100W            

WIRELESS: 5W            
כללי:    משקל:898 גר'

           מידות 19.05X14.4X 2.54 ס"מ
Li-ion NMC :סוללה

94.7Wh (ׁ25600Mah(:קיבולת
.LG סוג תא: 18650. יצרן

     מחשב נייד
2-3 טעינות

          מצלמה
18 טעינות

            טלפון נייד
10 טעינות

 טאבלט
3-4 טיענה
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קיטים סולאריים

תצמא את החופש שלך
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SWITCH 10PLUS

משקל:              482 גר' 
מידות:             33X22X1.27 ס"מׁ )פתוח)

.8-9V, 7W  :פאנל: קיבולת
1400mA (7W( עד USB.: 6V             :יציאות

7W- 1400mA 8-9, עדV ,מתאם 2.5 מ"מ                     

 .1A (5W( עד USB 5V  :כניסה
.1A (5W( ׁ5, עדV מתח :USB  :יציאה

כללי:    משקל:70 גר'
           מידות: 11X2.5X2.5 ס"מ

Li-ion NiMH :סוללה
9.4Wh:קיבולת

.HIGHPOWER סוג תא: 18650. יצרן

שעותזמני טעינה

USB3

NOMAD 73-6

NOMAD7

SWITCH10

  פנס ראש
1-2 טעינות

          מצלמה
2 טעינות

            טלפון נייד
1 טעינות
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GUIDE
®

 10 PLUS FLIP
®

 12

קיטים סולאריים

שעותזמני טעינה

USB6-10

NOMAD 73-6

כניסה: USB-MINI: 5V עד )0.8A (4W. מיוצב.
.1.1A (7W( 6.5, עדV מתח :MINI SOLAR          

.NiMH נטענות AAA 4 אוXAA :יציאה: סוללות
.1A (5W( ׁ5, עדV מתח :USB          

פנס:    100mW, לד לבן.
כללי:   משקל: 181 גר'

          מידות: 6.4X10.2X1.9 ס"מ
NiMH:סוללות
 11Wh:קיבולת

משקל:             360 גר'
מידות:             24X17.8X2.8 ס"מ

.6V, 5W  :פאנל: קיבולת
830mA (5W( עד USB.: 6V             :יציאות

משקל:             482 גר'
מידות:             33X22X1.27 ס"מׁ )פתוח)

.8-9V, 7W  :פאנל: קיבולת
1.4A (7W( עד USB.: 6V             :יציאות

0.8A (7W( 8-9 עדV ,מתאם 2.5 מ"מ                        

 .1A (5W( עד USB 5V  :כניסה
.1A (5W( ׁ5, עדV מתח :USB  :יציאה

כללי:    משקל:70 גר'
           מידות: 9X2X2 ס"מ

Li-ion NiMH :סוללה
12Wh:קיבולת

.LG סוג תא: 18650. יצרן

שעותזמני טעינה

USB3

NOMAD 54-8

NOMAD 7

GUIDE10

NOMAD5

FLIP 12

          מצלמה
2 טעינות

 טאבלט
25ֵ% טיענה

            טלפון נייד
1 טעינות

  פנס ראש
3 טעינות

  פנס ראש
1-3 טעינות

          מצלמה
2 טעינות

            טלפון נייד
1 טעינות
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VENTURE
®

 30 YETI
®

 150 + NOMAD 14 PLUS
GOAL ZERO

קיטים סולאריים

שעותזמני טעינה

6מטען

NOMAD 7 PLUS18-52

YETI150

כללי: משקל:     482 גר'
        מידות:     33X22X1.27 ס"מׁ )פתוח)

.8-9V, 7W  :פאנל: קיבולת
1.4A (7W( עד USB.: 6V             :יציאות

0.8A (7W( 8-9 עדV ,מתאם 2.5 מ"מ                        

NOMAD 14

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.1A (10.5W, מיוצב.
10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     

10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     
.  .160W 80, הספק מקסימליW 220,  הספקV שקע                     

כללי: משקל: 5.4 ק"ג
        מידות: 19.7X14.6X17.2 ס"מ

AGM :סוללה: סוג
12V, 14Ah (ׁ168Wh( :קיבולת           

NOMAD7PLUS

שעותזמני טעינה

USB5

NOMAD 7 PLUS7-16

 .2.1A (10.5W.( עד USB 5V  :כניסה
יציאה:  2X USB:  מתח 5V, עדׁ )2.4A (12W.מיוצב.

כללי:    משקל:250 גר'
           מידות: 11X8X2.5 ס"מ

Li-ion NiMH :סוללה
28Wh:קיבולת

.LG סוג תא: 18650. יצרן

IP66 :עמידות

VENTURE 30

כללי:   משקל:    862 גר'
          מידות:     31X40X0.2 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 14W  :פאנל: קיבולת
2.4A (12W( עד USB.: 5V             :יציאות

1A (14W( 14-22 עדV ,מתאם 8 מ"מ                       

          מצלמה
5 טעינות

 טאבלט
1 טיענה

            טלפון נייד
3 טעינות

  פנס ראש
7 טעינות

          מצלמה
15 טעינות

 טאבלט
3 טיענה

            טלפון נייד
4 טעינות

  פנס ראש
 25 טעינות
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YETI
®

 400 LITHIUM + 
BOULDER 50

GOAL ZERO

YETI
®

 400 + BOULDER 50
GOAL ZERO

שעותזמני טעינה

7מטען

NOMAD 7 PLUS13-32

YETI400 LITHIUM

BOULDER 50

שעותזמני טעינה

5מטען

NOMAD 7 PLUS13-32

YETI400

BOULDER 50
משקל:             5.6 ק"ג'

מידות:             55.2X70X4.4 ס"מׁ )פתוח)
.18-22V, 50W            :קיבולת

4A (50W( 14-22 עדV ,יציאות:             מתאם 8 מ"מ

משקל:              5.6 ק"ג'
מידות:              55.2X70X4.4 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 50W            :קיבולת
4A (50W( 14-22 עדV ,יציאות:             מתאם 8 מ"מ

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.4A (12W, מיוצב.

10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     
10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     

                     שקע 220V,  הספק 300W, הספק מקסימלי 600W.  מיוצב.
כללי: משקל: 13.2ק"ג

        מידות:26X20.3X20.3 ס"מ
AGM :סוללה: סוג

                                                                                                                       12V, 33Ah :קיבולת           
כולל אפשרות חיבור לסוללות אחרות להגדלת הקיבולת וההספק עד להספק מקסימלי 

400W של

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.4A (12W, מיוצב.

10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     
10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     

                     שקע 220V,  הספק 300W, הספק מקסימלי 1200W.  מיוצב.
כללי: משקל: 7.4 ק"ג

        מידות: 19X28.6X17.7 ס"מ
LI-ION NMC :סוללה: סוג

10.8V, 39.6Ah :קיבולת           

          טאבלט
+10 טעינות

TV 
3 שעות

            טלפון נייד
8 טעינות

  טלפון נייד
40 טעינות

          טאבלט
+10 טעינות

TV 
3 שעות

            טלפון נייד
8 טעינות

LIGHT    שעות 
85
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YETI
®

 1250 + BOULDER 100
 BRIEFCASE

GOAL ZEROGOAL ZERO

קיטים סולאריים

שעותזמני טעינה

18מטען

BOULDER 10018-48

YETI1250

BOULDER 100
כללי:   משקל:   11.7 ק"ג

          מידות:    70X110.4X4.4 ס"מׁ )פתוח)
.18-22V, 100W  :פאנל: קיבולת

8A (100W( 14-22 עדV ,יציאות:             מתאם 8 מ"מ

כללי:   משקל:   11.7 ק"ג
          מידות:    70X110.4X4.4 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 100W  :פאנל: קיבולת
8A (100W( 14-22 עדV ,יציאות:             מתאם 8 מ"מ

BOULDER 100

שעותזמני טעינה

18מטען

BOULDER 10016-40

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
30A (360W( עד ,POWER POLE, 14-22V שקע טעינה            

יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.4A (12W, מיוצב.
10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     

10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     
                     שקע 220V,  הספק 1500W, הספק מקסימלי 3000W.  מיוצב.

כללי: משקל: 18.1 ק"ג
        מידות: 25.7X38.9X23.6 ס"מ

LI-ION NMC :סוללה: סוג
10.8V, 96.8Ah :קיבולת           

YETI1000

  דיינ בשחמ
+24  טעינות

TV  
8  שעות

  מקרר
20 שעות 

LIGHT-A-LIFE 350 
260 שעות

36V 6AH סוללה 
+5 טעינות

TABLET 
25 טעינות

LAPTOP  
20 טעינות

LIGHT-A-LIFE 350 
220 שעות

                  מקרר
20 טעינות

36V 6AH סוללה 
5 טעינות

10A (160W( 16-48,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
20A (320W( עד POWER POLE: 16-48V שקע טעינה            

יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.1A (10W, מיוצב.
6A (72Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     
10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     

                     שקע 220V,  הספק 1200W, הספק מקסימלי 1500W.  מיוצב
.33A (400W( ׁעד POWER POLE: 12V שקע                     

כללי: משקל: 46.7 ק"ג
        מידות: 27.9X40.6X36.8 ס"מ

AGM :סוללה: סוג
                                                                                                                       12V, 100Ah :קיבולת           

2100W כולל אפשרות חיבור לסוללות אחרות להגדלת הקיבולת וההספק עד להספק מקסימלי של

YETI
®

 1000LITHIUM + BOULDER 100
 BRIEFCASE



49

YETI
®

 3000 LITHIUM + 
BOULDER 200 BRIEFCASE 

GOAL ZERO

MPPT  
INSTALLED

YETI
®

 1400 LITHIUM + 
BOULDER 100 BRIEFCASE

GOAL ZERO

כללי:   משקל:   11.7 ק"ג
          מידות:    70X110.4X4.4 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 100W  :פאנל: קיבולת
8A (100W( 14-22 עדV ,יציאות:             מתאם 8 מ"מ

BOULDER 100

שעותזמני טעינה

18מטען

BOULDER 10018-48

4.5מהירות מירבית

BOULDER 200

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
30A (360W( עד ,POWER POLE, 14-22V שקע טעינה            

יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.4A (12W, מיוצב.
                     USB-C - 5V עד )3A (15W. מיוצב.

                     USB-PD 5V, 12V, 20V עד )3A (60W. מיוצב.
10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     

10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     
20A (240W( עד ,POWER POLE, 14-22V שקע                     

                     שקע 220V,  הספק 1500W, הספק מקסימלי 3000W.  מיוצב.
כללי: משקל: 19.8 ק"ג

        מידות: 25.7X38.9X23.6 ס"מ
LI-ION NMC :סוללה: סוג

10.8V, 132Ah :קיבולת           

10A (120W( 14-22,  עדV :כניסות: שקע טעינה 8 מ"מ
30A (360W( עד ,POWER POLE, 14-22V שקע טעינה            

יציאות: USB: מתח 5V , עד )2.4A (12W, מיוצב.
                     USB-C - 5V עד )3A (15W. מיוצב.

                     USB-PD 5V, 12V, 20V עד )3A (60W. מיוצב.
10A (120Wׁׂ( 12, עדV יציאה 6 מ"מ                     

10A (120W( 12,  עדV שקע רכב                     
20A (240W( עד ,POWER POLE, 14-22V שקע                     

                     שקע 220V,  הספק 1500W, הספק מקסימלי 3000W.  מיוצב.
כללי: משקל: 31.1 ק"ג

        מידות: 25.7X38.9X33.3 ס"מ
LI-ION NMC :סוללה: סוג

10.95V, 280.8Ah :קיבולת           

YET3000YET1400

שעותזמני טעינה

25מטען

BOULDER 10020-60

6מהירות מירבית

כללי:   משקל:   19 ק"ג
          מידות:    140X101X4.4 ס"מׁ )פתוח)

.18-22V, 200W  :פאנל: קיבולת
16A (200W( 14-22 עדV ,יציאות:             מתאם 8 מ"מ

LAPTOP  
58 טעינות

TV  
מעל 20 שעות

  מקרר
מעל 50 שעות

LIGHT-A-LIFE 350 
650 שעות

36V 6AH סוללה 
14-15 טעינות

TV  
10 HOURS

FRIDGE  
23 HOURS*

TABLET 
35 טעינות

LAPTOP  
28 טעינות

TV  
10 שעות

LIGHT-A-LIFE 350 
מעל 300 שעות

36V 6AH סוללה 
7 טעינות
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CRUSH LIGHT CRUSH LIGHT

קל משקל וקומפקטי, ה-CHROMA הופך כל מחנה למסיבה בעזרת 
שלל הצבעים. תאורה סולארית מתקפלת כוללת תוכנית 3 מצבי אור לבן, 
6 צבעים, מצב אור נר, התאורה זכתה בפרסי עיצוב רבים ברחבי העולם. 

ניתן להטעין רק מהשמש או בעזרת חיבור USB מבנה.

שעותזמני טעינהשעותזמני עבודה

3USB2.5אור גבוה

6NOMAD72.5אור בינוני

20פאנל מובנה35אור נמוך

3.5מצב נר

0.5A (2.5W(ׂ עד ,USB: 5V             :כניסה
3000K ,יציאה )תאורה): 4 לדים, 60 לומנס

כללי:   משקל:    91 גר'
          מידות:    12.5X12.5X1.0 ס"מ )פתוח)
                       12.5X12.5X1.5 ס"מ )סגור)

ניתן לחיבור למנורות נוספות : לא
Lithium Polymer   :סוללה:     סוג

1.85Wh   :קיבולת          

אפשר לתלות, אפשר גם לקפל. תאורה סולארית מתקפלת מתוכננת לנוחות 
מירבית. תכונות נוספות: 3 מצבי תאורה + מצב המדמה אור נר. פאנל סולארי 

מובנה.

שעותזמני טעינהשעותזמני עבודה

3USB2.5אור גבוה

6NOMAD72.5אור בינוני

20פאנל מובנה35אור נמוך

3.5מצב נר

0.5A (2.5W(ׂ עד ,USB: 5V             :כניסה
3000K ,יציאה )תאורה): 4 לדים, 60 לומנס

כללי:   משקל:    91 גר'
          מידות:    12.5X12.5X1.0 ס"מ )פתוח)
                       12.5X12.5X1.5 ס"מ )סגור)

ניתן לחיבור למנורות נוספות : לא
Lithium Polymer   :סוללה:     סוג

1.85Wh   :קיבולת          

תאורה
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250 LUMENS

TORCH 250

 USB מקור האנרגיה ותאורת חירום האמין ביותר לכל מצב. כבל טעינה
מובנה, יציאת USB, פאנל סולארי ודינמו לטעינה ידנית.

שעותזמני טעינהשעותזמני עבודה

7USB5אור גבוה  )פנס)ׁ

15NOMAD77-14אור נמוך )פנס) 

23-46פאנל מובנה48תאורת הצפה מצב נמוך

1 דקה טעינה = 2 דקות תאורהידית טעינה22תאורת הצפה מצב גבוה

1A (5W(ׂ עד ,USB: 5V             :כניסה
יציאה )תאורה): USB: 5V, עד ׂ)1A (5W. מיוצב.

כללי:   משקל:    408 גר'
          מידות:    25.4X8.9X2.5 ס"מ 

עוצמת פנס:      180 לומנס
עוצמנת תאורה: 70 לומנס

Lithium NMC :סוללה:       סוג
16.3Wh :קיבולת            

          מצלמה
3טעינות

 טאבלט
50ֵֵ% טיענה

            טלפון נייד
2 טעינות

  פנס ראש
5 טעינות



LIGHTHOUSE  MICRO CHARGE

150 LUMENS

תאורה

LIGHTHOUSE MICRO FLASH

150 LUMENS

העששית הקטנה ביותר במגוון שלנו, כוללת סוללה נטענת  מובנית, רמת 
עמידות IPX6. ניתן להטעין דרך שקע USB או דרך פאנלים       סולאריים 

.GOAL ZERO של

לומנסשעותזמני טעינהשעותזמני עבודה

8.5USB3.5120אור גבוה - פנס

100NOMAD73.520אור נמוך - פנס

7150 עששית 2 צדדים - גבוה

8020עששית 2 צדדים - נמוך

1575עששית צד 1 - גבוה

17010עששית צד 1 - נמוך

1A (5W(ׂ עד ,USB: 5V             :כניסה
3500K :(יציאה )תאורה
3000K     :(פנס(         
כללי:   משקל:    68 גר'

          מידות:    9.3X3.8 ס"מ 
LG יצרן .Li-Ion 18650   :סוללה:     סוג

9.62Wh   :קיבולת          

לומנסשעותזמני טעינהשעותזמני עבודה

8.5USB3.5120אור גבוה - פנס

100NOMAD73.520אור נמוך - פנס

7150 עששית 2 צדדים - גבוה

8020עששית 2 צדדים - נמוך

1575עששית צד 1 - גבוה

17010עששית צד 1 - נמוך

פנס, עששית וסוללת גיבוי באותה חבילה. 
USB או דרך  ניתן להטעין דרך שקע   .IPX6 USB, רמת עמידות  יציאת 

.GOAL ZERO פאנלים סולאריים של

1A (5W(ׂ עד ,USB: 5V             :כניסה
3500K :(יציאה )תאורה
3000K     :(פנס(         
כללי:   משקל:    87 גר'

          מידות:    11.2X3.8 ס"מ 
LG יצרן .Li-Ion 18650   :סוללה:     סוג

9.62Wh   :קיבולת          

          מצלמה
2 טעינות

            טלפון נייד
1 טעינות

  פנס ראש
1-3 טעינות

תאורה
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LIGHTHOUSE CORE
430 LUMENS

LIGHTHOUSE MINI
210 LUMENS

לומנסשעותזמני טעינהשעותזמני עבודה

USB530+350צד 1 - נמוך

8NOMAD75-10215צד 1 - גבוה

2200+60 צדדים - נמוך

24430 צדדים - גבוה

עששית איכותית קלה לתפעול. ה-CORE היא כל מה שתוכל לבקש, עם 
עוצמה של 430 לומנס, מפזר אור )לפיזור אחיד של האור והפחתת אפקט 
והסנוור), כפתור הפעלה קל לשימוש ושליטה בעוצמה, סוללה בעלת קי

 CORE-ה בנוסף  ניידים.  מכשירים  לטעינת   USB ויציאת  גבוהה  בולת 
מצוידת במגנטים לתלייה נוחה.

1A (5W(ׂ עד ,USB: 5V             :כניסה
יציאה:              USB: 5V, עד ׂ)1A (5W. מיוצב.

תאורה::           לד לבן חם 430 לומנס
כללי:   משקל    351 גר'

          מידות:    12.5X11.4 ס"מ 
LG יצרן .Li-Ion NMC   :סוללה:     סוג

16.3Wh   :קיבולת          

GOAL ZERO ניתן לחבר לפאנלים סולאריים של

          טלפון נייד
2 טעינות

      טאבלט
50% טעינה

 מצלמה
3 טעינות

לומנסשעותזמני טעינהשעותזמני עבודה

500USB530+צד 1 - נמוך

7NOMAD75-10215צד 1 - גבוה

2+40060 צדדים - נמוך

24430 צדדים - גבוה

USB שמוכיחה שלפעמים קטן  עששית קומפקטית וחזקה כוללת מטען 
זה טוב יותר. ניתן לשלוט בעוצמת האור ולהפעיל במשך מעל 500 שעות 
ברציפות על מצב אור נמוך ברציפות. בנוסף ניתן להטעין מכשירים ניידים 

.USB-דרך יציאת ה

1A (5W(ׂ עד ,USB: 5V             :כניסה
יציאה:              USB: 5V, עד ׂ)1A (5W. מיוצב.

תאורה::           לד לבן חם 430 לומנס
כללי:   משקל    227 גר'

          מידות:    7.38X10.54 ס"מ 
LG יצרן .Li-Ion NMC   :סוללה:     סוג

11.6Wh   :קיבולת          

GOAL ZERO ניתן לחבר לפאנלים סולאריים של

          טלפון נייד
1 טעינות

      טאבלט
25% טעינה

 מצלמה
2 טעינות

  פנס ראש
3 טעינות
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LIGHT-A-LIFE MINI
110 LUMENS

LIGHTHOUSE 400
400 LUMENS

תאורה

קטן וחזק, עוצמת אור של 110 לומנס ומפזר אור מתכוונן. ניתן לחבר לנורות 
 GOAL של  סוללה  כל  עם  ביחד  ולהפעיל   USB חיבור  בעזרת  נוספות 

ZERO. מצויד במחברים לתלייה. 

אור נמוךאור גבוהזמני עבודה

SWITCH 10416+

FLIP 20832+

VENTURE 301248+

0.38A (1.9W(ׂ עד ,USB: 5V             :כניסה
חיבור בשרשרת: עד 4 נורות

תאורה: )גבוה):   110 לומנס - 3500K, לד.
כללי:   משקל:    68 גר'

          מידות:    4X5.6 ס"מ 

לומנסשעותזמני טעינהשעותזמני עבודה

48USB535צד 1 - נמוך

6NOMAD77-14200צד 1 - גבוה

1W70דינמו224 צדדים - נמוך

22.5400 צדדים - גבוה

400 לומנס, דינמו לטעינה ידנית, כבל טעינה מובנה ויציאת USB לטעינת 
מכשירים. בקיצור העששית היחידה שתצטרך אי פעם....

1A (5W(ׂ עד ,USB: 5V             :כניסה
יציאה:              USB: 5V, עד ׂ)1A (5W. מיוצב.

תאורה::           לד לבן חם 430 לומנס
כללי:   משקל    498 גר'

          מידות:    11.4X12.7X16.5 ס"מ 
LG יצרן .Li-Ion NMC   :סוללה:     סוג

16.3Wh   :קיבולת          

GOAL ZERO ניתן לחבר לפאנלים סולאריים של

          טלפון נייד
2 טעינות

      טאבלט
50% טעינה

 מצלמה
3 טעינות

  פנס ראש
5 טעינות
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LIGHT-A-LIFE 350
      LED LIGHT

350 LUMENS

תאורת לד עוצמתית במיוחד מצוידת במפזר אור מתכוונן, למיקוד או פיזור 
טווח התאורה. מצב אור נמוך/גבוה וכבל מאריך מובנה. לשימוש עם מוצרי 

.GOAL ZERO - SHERPA+YETI
ניתן לחבר בשרשרת עד 8 נורות.

אור נמוךאור גבוהזמני עבודה שעות  

YETI15030150

YETI12502501200

YETI40085425

YETI1400300425

YETI3000650900

0.38A (1.9W(ׂ עד ,USB: 5V             :כניסה
חיבור בשרשרת: עד 8 נורות

תאורה: )גבוה):   350 לומנס , לד לבן חם.
כללי:   משקל:    264 גר'

          מידות:    7.1X8 ס"מ 

5V-12V ל-6 מ"מ, ממיר USB - כבל הסבה מומלץ

58
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מק”ט תאור תמונה

98001

98078

98065

98066

98064

98054

98060

98061

98063

90808A

90811A

98056

מק”ט תאור תמונה

98079

96017

44050

82009

82010

82011

82005

82008

82007

98067

98068

98069
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של   12V מצת  משקע   YETI-ה מערכות  לטעינת  מיועד 
רכב. מצוייד בפיוז 15A הניתן להחלפה. 

LIGHT-A- -סט מפזרי אור צבעוניים להחלפה עבור ה
LIFE MINI

BOULDER50-100 חיבורים לאבטחת פאנלים סולאריים
סט 4 תפסים + ברגים, מיועד להרכבה על גגות.

כבל טעינה USB ל-MICRO-USB, אורך 12 ס"מ

כבל טעינה USB ל-MICRO-USB, אורך 25 ס"מ

כבל טעינה USB ל-MICRO-USB, אורך 100 ס"מ

כבל טעינה USB ל-Lightning, אורך 12 ס"מ

כבל טעינה USB ל-Lightning, אורך 25 ס"מ

כבל טעינה USB ל-Lightning, אורך 100 ס"מ

כבל טעינה USB ל-USB-C, אורך 12 ס"מ

כבל טעינה USB ל-USB-C, אורך 25 ס"מ

כבל טעינה USB ל-USB-C, אורך 100 ס"מ



מק”ט תאור תמונה

98001

98078

98065

98066

98064

98054

98060

98061

98063

90808A

90811A

98056
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LIGHT-A-LIFE 350 -ל USB מתאם

מייצב מתח למעכרות ליתיום GOAL ZERO עבור יציאות 
 . APP ANDERSON POWER POLEׂ

YETI AGM לא לשימוש ביחד עם מערכות

8 מ"מ. משמש גם ככבל  כבל חיבור לפאנלים סולאריים 
טעינה עבור מערכות YETI ו- SHERPA. אורך 4.5 מטר.

8 מ"מ. משמש גם ככבל  כבל חיבור לפאנלים סולאריים 
טעינה עבור מערכות YETI ו- SHERPA. אורך 9 מטר 

כבל חיבור לפאנלים סולאריים APP. אורך 4.5 מטר   

 APP מיועד לחיבור פאנלים סולאריים המצויידים בחיבור
למערכות ה-YETI המצויידות בשקע 8 מ"מ   

APP ל-X 4  חיבור 8 מ"מ נקבה. מיועד לחיו -כבל מפצל מ
בור מספר פאנלים סולאריים בעלי תקע 8 מ"מ למערכת 

.APP בעלת חיבור YETI

לחיבור  מיועד   .APP חיבור    X 4-ל  APP-מ מפצל  כבל 
למערכת   APP חיבור  בעלי  סולאריים  פאנלים  מספר 

.APP בעלת חיבור YETI

   SAE מתאם בין פאנל סולארי בעל חיבור 8 מ"מ לחיבור

כבל מאריך לתאורה LIGHT-A-LIFE 350. אורך 1.8 מטר.   

מתאם לתאורה LIGHT-A-LIFE 350 לשקע מצת רכב.   

   YETI 12 למערכותV מתאם
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