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Telefon: +46 225 351 80 • Fax: +46 225 351 95
E-post: info@ctek.com • www.ctek.com

Återförsäljare:

Säker laddning – alltid
Alla våra laddare är enkla att använda. De genererar inga gnistor 

och upptäcker om laddaren kopplats in felaktigt eller om 
batteriet inte kan ta emot laddning. Våra laddare skadar inte 
fordonselektroniken. Alla laddare är IP-klassade i IP-65 eller 

högre och godkända för utomhusbruk.

för häftigare upplevelser!
LADDA

Bara en installering enkel batterikontroll
Våra produkter är designade och utvecklade för att 
vara så enkla att använda som möjligt. De levereras 
med en snabbkoppling som är lätt att koppla in på 
batteriet. 

Det fi nns också ett antal smarta tillbehör. En praktisk 
COMFORT INDICATOR visar när du behöver ladda.

Du får ett cigarrettändaruttag när du 
ansluter via COMFORT CONNECT – Eyelet 
direkt till batteriet. Perfekt för att ladda 
mobiltelefonen när du åker motorcykel.

Silikongummiskydd skyddar både 
laddaren och lacken på fordonet
Lämplig för MXS 5.0.

Ø 21 mm  I  Längd 1,0 m

Snabbkoppling ger problemfri laddning. 
Batteriet laddas genom fordonets 
12 V-uttag.

 
Ø 12/21 mm  I  Längd 40 cm

Praktisk snabbkoppling för svåråtkomliga 
och inbyggda batterier. Ringkabelskorna 
ansluts till batteriet.

Finns med kabelskor i tre storlekar: 
M6 – 6,4 mm  I  M8 – 8,4 mm  I  M10 – 10,6 mm  I  Längd 40 cm

Panelmonterad indikator visar batteri-
ets laddningsnivå och gör det möjligt 
att ladda batteriet från instrument-
brädan.

Finns med kabel i två längder: 
M8 – 8,4 mm  I  Längd 1,5 m  I  Längd 3,3 m

Batteriet laddas genom fordonets 12 V-
uttag. Kontakten har en intelligent indi-
kator som visar hur mycket energi som 
fi nns kvar i batteriet. 

 
Ø 12/21 mm  I  Längd 50 cm

Fäst klämmorna på batteripolerna. 
Lamporna visar batteriets tillstånd 
och om det behöver laddas. Perfekt 
för den som har fl era fordon

 
Längd 1,0 m

Praktisk snabbkoppling som visar hur 
mycket energi som fi nns kvar i batte-
riet och när det behöver laddas.

Kabelskor fi nns i två storlekar: 
M6 – 6,4 mm  I  M8 – 8,4 mm  I  Längd 55 cm

COMFORT 
COnneCT – Cig-socket

CTEK – Bumper 
COMFORT 
COnneCT – Cig-plug*

COMFORT 
COnneCT – eyelet

COMFORT 
indiCaTOR – Panel

COMFORT 
indiCaTOR – Cig-plug*

COMFORT 
indiCaTOR – Clamp

COMFORT 
indiCaTOR – eyelet

*Obs: Uttaget måste vara spänningssatt även när tändningen är avslagen.

Ladda för äventyr!
En motorcykeltur en sommarkväll, en vända 
med snöskotern eller en semestertur i Europa 
med husbilen. Fler och fl er har ett hobbyfordon 
som man använder på fritiden. Våra intelligenta 
laddare använder en unik teknik för batteriladd-
ning. Därför kan du alltid känna dig säker på att 
vara redo för nya äventyr. 

Smart laddning
Batterier fungerar bäst om de laddas fullt direkt efter användning, 
då detta hjälper till att förhindra skadlig sulfatering. CTEK:s 
batteriladdare ser till att batteriet alltid är fulladdat. Våra laddare 
analyserar batteriet och ger optimal laddning utifrån den energi 
som fi nns kvar i batteriet. När batteriet är fulladdat växlar 
programmet till underhållsladdning som ser till att batteriet är 
fulladdat när du behöver det. Det är det vi kallar smart laddning.

’Connect and Forget’
Våra laddare är designade utifrån principen att batteriladdning ska 
vara så enkel som möjligt. Klämmorna som följer med laddaren gör 
att du kan ladda batteriet när det behövs. Men om du laddar 
batteriet ofta eller om det sitter svåråtkomligt gör våra Comfort 
Connectors det enklare att koppla in laddaren. Anslutningarna kan 
också fås med en indikator som visar hur mycket energi som fi nns 
kvar i batteriet. När laddaren är inkopplad kan du glömma bort hur 
länge batteriet behöver laddas eller om det är sulfaterat. Våra 
laddare tar hand om detta automatiskt. Vi kallar det ”Connect and 
Forget”. 

Höj batteriets prestanda
Sulfatering är en av de vanligaste orsakerna till försämrade 
batteriprestanda. Därför inleder alla våra laddare laddningsproces-
sen med avsulfatering av batteriet. Det säkerställer bättre batteri-
prestanda och längre livslängd.

*Obs: Uttaget måste vara spänningssatt även när tändningen är avslagen.

RÖd betyder att batteriladdningen är under 12,4 volt. 
Det är defi nitivt dags att ladda batteriet.

GUL betyder att batteriladdningen är mellan 12,4 och 12,65 volt. 
Det är dags att börja tänka på att ladda batteriet.

GRÖn betyder att batteriladdningen är över 12,65 volt.

Perfekt för vinter- 
och sommarförvaring
Våra laddare har en speciell 
underhållsfunktion som 
aktiveras när batteriet har 
laddats under tillräckligt lång 
tid. När underhållsfunktionen 
aktiveras växlar laddaren till 
en laddningscykel som ser till 
att batteriet hålls fräscht. 
Du kan vara säker på att 
motorcykeln alltid startar 
när det är dags för årets 
första tur.
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MXS 10 är perfekt för den som har en liten verkstad hemma och 
som laddar allt från bilar till husvagnar och båtar MXS 10 har en 
temperaturgivare som ser till att laddningen anpassas efter 
omgivningstemperaturen. Laddaren har också en försörjningsfunk-
tion som innebär att du kan använda laddaren som kraftkälla om du 
behöver koppla bort batteriet från fordonet eller förbrukarbatte-
riet i husbilen utan att förlora viktiga inställningar. Den levereras 
med 2 års garanti.

Professionell laddare 
för hemmabruk

T e k n i S k a  d aTa
Laddspänning 14,4/14,7/15,8/13,6 V
Laddström Max 10 A
Laddartyp Åttastegs helautomatisk laddningscykel
Batterityp 12 V blybatterier
Batterikapacitet 20–200 Ah, underhållsladdning upp till 300 Ah
Kapsling IP65 (stänk- och dammtålig)

MXS 7.0 är en anpassningsbar laddare som, trots sin ringa storlek,  
kan ladda batterier upp till 150 Ah. MXS 7.0 analyserar och laddar 
och har CTEK:s unika rekonditioneringsprogram som återställer 
syraskiktade batterier. Laddaren har också en försörjningsfunktion. 
Du kan därför använda laddaren som kraftkälla om du behöver 
koppla bort startbatteriet från fordonet eller förbrukarbatteriet i 
husbilen utan att förlora viktiga inställningar.

Universalladdare för 
stora batterier

T e k n i S k a  d aTa
Laddspänning 14,4/14,7/13,6/15,8 V
Laddström Max 7 A
Laddartyp Åttastegs helautomatisk laddningscykel
Batterityp 12 V blybatterier
Batterikapacitet 14–150 Ah, underhållsladdning upp till 225 Ah
Kapsling IP65 (stänk- och dammtålig)

MXS 5.0 är en mikroprocessorstyrd batteriladdare med inbyggd 
automatisk temperatursensor. MXS 5.0 löser många olika batteripro-
blem och är idealisk för användare med höga krav. MXS 5.0 testar om 
batteriet kan bibehålla laddning. MXS 5.0 innehåller ett patenterat 
automatiskt laddsteg för avsulfatering och ett särskilt program för 
rekonditionering, återhämtning och återställning av djupurladdade 
och skiktade batterier. AGM-programmet är perfekt för att maximera 
prestanda och livslängd på de flesta Start/Stopp-batterier.

MXS 3.8 är en mikroprocessorstyrd batteriladdare med det patente-
rade Float-/Pulse-underhållsstegen. MXS 3.8 löser många olika 
batteriproblem och är den idealiska laddaren för det dagliga 
laddbehovet. MXS 3.8 testar batteriets tillstånd innan laddning för att 
undersöka om det går att ladda och om batteriet kan bibehålla 
laddningen. MXS 3.8 innehåller ett patenterat automatiskt laddsteg för 
avsulfatering. Ett speciellt ”Snöflinge-program” möjliggör optimal 
laddning under kalla vinterdagar. Det patenterade Float-/Pulse-under-
hållsstegen gör MXS 3.8 idealisk för långsiktig underhållsladdning. 
Hela laddningsprocessen är enkel att följa via en tydlig LED-display.

Smart och mångsidigallroundladdare

T e k n i S k a  d aTa
Laddspänning 14,4/14,7/15,8 V
Laddström Max 5 A
Laddartyp Åttastegs helautomatisk laddningscykel
Batterityp 12 V blybatterier
Batterikapacitet 1,2–110 Ah, underhållsladdning upp till 160 Ah
Kapsling IP65 (stänk- och dammtålig)

T e k n i S k a  d aTa
Laddspänning 14,4/14,7 V
Laddström Max 3,8 A
Laddartyp Sjustegs, helautomatisk laddningscykel
Batterityp Alla typer av 12 V blysyrabatterier
Batterikapacitet 1,2–85 Ah, underhållsladdning upp till 130 Ah
Kapsling IP65 (stänk- och dammtålig)

XS 0.8 är vår minsta 12-voltsladdare. Den är perfekt för laddning av 
mindre batterier i bland annat motorcyklar, vattenskotrar, fyrhjulingar 
och gräsklippare. XS 0.8 använder trots sin ringa storlek en avancerad 
sexstegs laddningsprocess som du kan följa på displayen. Den har 
också en automatisk underhållsfunktion som du kan använda för att 
hålla större batterier fulladdade när de inte används.

Perfekt för 
motorcyklar

T e k n i S k a  d aTa
Laddspänning 14,4 V
Laddström Max 0,8 A
Laddartyp Sexstegs helautomatisk laddningscykel
Batterityp 12 V blybatterier
Batterikapacitet 1,2–32 Ah, underhållsladdning upp till 100 Ah
Kapsling IP65 (stänk- och dammtålig)

intelligenta program och funktioner
Våra laddare använder en unik och patenterad 
teknik som laddar batterier på ett optimalt sätt. 
Det finns tre olika program och funktioner som 
kan användas för att säkerställa att batteriet 
håller längre. 

Laddning och underhållsladdning
Laddningen sker i fyra, sex eller åtta steg, beroende på vilken 
laddare du använder. Oavsett antal steg använder våra laddare en 
unik process för laddningen där rätt spänning matas till batteriet vid 
rätt tidpunkt i laddningscykeln. Laddaren växlar automatiskt till 
underhållsladdning om batteriet laddas under längre tid än tio 
dagar. 

Rekonditioneringsprogram
Programmet åtgärdar skiktning genom att ladda med högre 
spänning. Syran och vattnet blandas på så sätt i en kontrollerad 
process. Vi rekommenderar att du rekonditionerar batteriet en 
gång om året så att prestanda bibehålls. 

Ladda i kyla och ladda aGM-batterier
Högre laddspänning krävs vid låga temperaturer. Programmet höjer 
därför laddspänningen till 14,7 volt i stället för 14,4. Programmet är 
också utmärkt för AGM-batterier.

Upptäck 
marknadens 
smartaste 
batteriladdare! 


