CTEK START/STOP

DEN VIKTIGE LADEREN FOR EN NY
GENERASJON AV START/STOPPKJØRETØY
CTEK Start/Stop-batterilader og vedlikeholder er spesielt utvikle for å
levere trygg og enkel lading og vedlikehold for kjøretøy utstyr med den nye
generasjonen av Start/Stopp-teknologi.
For å sikre at kjøretøyets Start/Stopp-funksjon virker effektivt for å levere
maks drivstoffeffekt, må batteriet lades riktig og holdes ved like. Dette
maksimerer også batteriets levetid og gir optimal pålitelighet – og unngår
uventede og kostbare utskiftinger.
CTEK Start/Stop-batterilader og vedlikeholder er en praktisk og enkel
lader med et display som er enkelt å forstå. Det er gnistsikker, beskyttet mot
revers polaritet og kortslutningssikker, og leveres med fem års garanti.

Sjekk
Lading
Stell
AUTO

Helautomatisk for optimal lading
For alle AGM- og EFB-blybatterier

TEKNISKE DATA
LADESPENNING

14,55V

LADESTRØM

3,8A

LADERTYPE

Flertrinns helautomatisk ladeforløp

BATTERITYPE

12V AGM- og EFB-blybatterier

BATTERIKAPASITET

14–110Ah, 130Ah vedlikehold

ISOLASJON

IP65 (sprut- og støvsikker)

CTEK START/STOP

CTEK COMFORT CONNECT–eyelet M6

CTEK START/STOP

AUTOMATISK LADING

CTEK COMFORT CONNECT–clamp
• Spesielt utviklet for en ny generasjon av Start/Stopp-kjøretøy.
• Støtter drivstoffeffektivitet og utslippsfordeler med Start/Stopp-teknologi.
• Maksimerer batteriets levetid og pålitelighet.
• H
 elautomatisk trygg og enkel å bruke – koble til og du slipper å tenke
mer på det.

• KOPLE TIL OG GLEM
1. Koble laderen til batteriet.
2. Koble laderen til veggkontakten.
3. Ladingen kan når som helst stoppes ved at støpslet trekkes ut av
veggkontakten.
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SJEKK
Tester batteriets tilstand og gjenoppretter kapasiteten ved å fjerne
sulfater.
 ADING
L
Sikker rask lading av batteri til maksimal kapasitet.
 TELL
S
Patentert vedlikehold for maksimal batteriytelse og levetid.
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GARANTERT KVALITET FRA CTEK

www.ctek.com
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CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og
CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 60
land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange av
verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter.
Ta kontakt med kundestøtte: info@ctek.com

