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CTEK Sweden AB
Rostugnsvägen 3 • 776 70 Vikmanshyttan • Zweden

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

Dealer:

altijd veilig opladen
Al onze acculaders zijn vonkvrij en gemakkelijk te gebrui-
ken. Ze detecteren het automatisch als de acculader ver-

keerd is aangesloten of als de accu geen lading accepteert. 
De acculaders zijn veilig voor de elektronica van het voer-
tuig. Al onze producten zijn minimaal IP-65 gecertifi ceerd  

en voldoen daarmee voor buitenshuis gebruik.

voor extra spanning 
in uw leven!

OPLADEN
Één keer installeren is 
genoeg

Uw accu gemakkelijk controleren

Onze producten zijn eenvoudig te gebruiken. Er wordt 
een snelkoppeling meegeleverd die op uw accu wordt 
aangesloten. 

Er zijn ook een aantal intelligente accessoires lever-
baar. De praktische COMFORT INDICATOR toont 
wanneer u moet opladen.

Met een sigarettenaansteker-connector wan-
neer aangesloten via COMFORT CONNECT - 
Oogaansluiting rechtstreeks op de accu. 
Perfect om uw mobiele telefoon op te laden 
wanneer u met de motor rijdt.

Deze hoes van siliconenrubber 
beschermt de acculader en de 
lak van uw voertuig. 
Geschikt voor MXS 5.0.

Ø 21 mm  I  Lengte 1,0 m

Snelkoppeling voor moeiteloos opladen. De 
accu wordt opgeladen via de 12V-aansluiting 
(sigarettenaansteker).

 
Ø 12/21 mm  I  Lengte 40 cm

Handige snelkoppeling voor ingebouwde of 
moeilijk toegankelijke accu’s. De aansluito-
gen worden op de accu aangesloten.

Leverbaar met kabelklemmen in drie maten: 
M6 – 6,4 mm  I  M8 – 8,4 mm  I  M10 – 10,6 mm  I  Lengte 40 cm

Indicator waarmee u vanaf het dash-
board de conditie van de accu kunt 
zien en de accu kunt opladen.

Leverbaar met kabels in twee maten: 
M8 – 8,4 mm  I  Lengte 1,5 m  I  Lengte 3,3 m

De accu wordt opgeladen via de 12V-aansluiting 
(sigarettenaansteker). Deze aansluiting heeft 
een intelligente comfort indicator die laat zien 
hoeveel energie de accu nog heeft. 

 
Ø 12/21 mm  I  Lengte 50 cm

Deze klemmen worden op de accupo-
len aangesloten. De lampjes tonen de 
conditie van de accu en of deze moet 
worden opgeladen. Heel handig als u 
meerdere voertuigen hebt!

 
Lengte 1,0 m

Handige snelkoppeling die laat zien 
hoeveel energie de accu nog heeft en 
wanneer deze moet worden opgela-
den.

Kabelklemmen leverbaar in twee maten: 
M6 – 6,4 mm  I  M8 – 8,4 mm  I  Lengte 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

* Opmerking: De 12V-socket moet onder spanning staan als het contact 
uit staat.

altijd klaar voor vertrek!
Met de auto naar het werk op een ijskoude 
maandagochtend, zomers ritje op de motor of 
een rondreis door Europa.   Onze intelligente 
acculaders hebben een unieke technologie om 
accu’s op te laden. Daardoor bent u altijd klaar 
voor vertrek. 

intelligent opladen
Accu’s werken het best als ze direct na gebruik volledig worden 
opgeladen om schadelijke sulfatering te voorkomen. Met een Ctek 
acculader weet u zeker dat dit gebeurt. Onze acculaders analyseren 
uw accu en stemmen het laadprogramma af op de resterende 
hoeveelheid energie in de accu. Wanneer de accu helemaal is 
opgeladen, schakelt de acculader over op onderhoudsladen, zodat 
de accu altijd gebruiksklaar is. Dat noemen we “intelligent opladen”

’connect and forget’
Onze acculaders zijn ontworpen om het opladen van uw accu’s zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. Met de meegeleverde klemmen 
kunt u de lader eenvoudig aansluiten. En als u vaak accu’s oplaadt 
of als een accu moeilijk toegankelijk is, bieden onze speciale 
Comfort Connect-snelkoppelingen uitkomst. Deze aansluitingen 
zijn ook leverbaar met een indicator die laat zien hoeveel energie 
de accu nog heeft. Nadat u de acculader hebt aangesloten, hoeft u 
zich geen zorgen meer te maken over sulfatering of de juiste 
oplaadduur. Onze acculaders houden automatisch overal rekening 
mee. Dat noemen we ’Connect and Forget’. 

Betere accuprestaties
Sulfatering is een van de meest voorkomende oorzaken van 
afnemende accuprestaties. Daarom beginnen al onze acculaders het 
laadproces met een desulfateringsstap. Hierdoor werkt de accu 
beter en gaat hij langer mee.

* Opmerking: De 12V-socket moet onder spanning staan als het contact 
uit staat.

ROOD betekent dat de accuspanning minder dan 12,4 volt is. 
Het is hoog tijd dat de accu wordt opgeladen.

GeeL betekent dat de accuspanning tussen 12,4 en 12,65 volt is. 
Het is tijd dat u eraan begint te denken om de accu op te laden.

GROeN betekent dat de accuspanning meer dan 12,65 volt is.

ideal voor 
winter en zomer
Onze acculaders hebben een 
speciaal onderhoudsprogramma 
dat wordt geactiveerd wanneer 
de accu lang genoeg is aangeslo-
ten. In de onderhoudsmodus 
schakelt de acculader over op 
een oplaadcyclus die de accu in 
goede conditie houdt. 
Hierdoor kunt u in het voorjaar 
zonder startproblemen uw 
eerste rit maken!
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De MXS 10 kan alle soorten accu’s laden, van auto’s tot caravans en 
boten, en is ideaal als u een kleine werkplaats aan huis hebt. De 
MXS 10 heeft een temperatuursensor, zodat het laadproces aan de 
omgevingstemperatuur kan worden aangepast. Dankzij de 
voedingsfunctie kunt u de acculader als voedingsbron gebruiken 
om te voorkomen dat belangrijke instellingen verloren gaan 
wanneer u de accu van uw voertuig moet afkoppelen. De acculader 
wordt geleverd met 2 jaar garantie.

Werkplaatstechniek 
bij u thuis

S p e c i f i c at i e S
Laadspanning 14,4/14,7/15,8/13,6 V
Laadstroom Max. 10 A
Type acculader Volautomatische laadcyclus in 8 stappen
Accutype 12 V-loodzuuraccu's
Accucapaciteit 20–200 Ah, onderhoudsoplading tot 300 Ah
Isolatieklasse IP65 (spatwater- en stofdicht)

De MXS 7.0 is een flexibele acculader die, ondanks zijn bescheiden 
afmetingen,, geschikt is voor grote accu’s tot 150 Ah. De MXS7.0 kan 
accu’s analyseren/laden en gestratificeerde accu’s  herstellen met 
het unieke reconditioneringsprogramma van CTEK. Dankzij de 
speciale voedingsmodus kunt u de acculader bovendien als 
voedingsbron gebruiken wanneer u de startaccu van uw voertuig of 
de huisaccu van uw camper moet afkoppelen, zodat u geen 
waardevolle instellingen verliest.

Universele acculader 
voor grote accu’s

S p e c i f i c at i e S
Laadspanning 14,4/14,7/13,6/15,8 V
Laadstroom Max. 7 A
Type acculader Volautomatische laadcyclus in 8 stappen
Accutype 12 V-loodzuuraccu's
Accucapaciteit 14–150 Ah, onderhoudsoplading tot 225 Ah
Isolatieklasse IP65 (spatwater- en stofdicht)

De MXS 5.0 is een microprocessorgestuurde acculader met ingebouw-
de automatische temperatuursensor. De MXS 5.0 biedt een oplossing 
voor uiteenlopende accuproblemen en is de ideale acculader voor 
veeleisende gebruikers. De MXS 5.0 test of de accu een lading kan 
vasthouden. De MXS 5.0 biedt een gepatenteerd programma voor 
automatisch desulfateren en een speciale herconditioneringsfunctie 
om sterk ontladen en gestratificeerde accu’s nieuw leven in te blazen. 
De AGM-functie is ideaal voor het optimaliseren van de prestaties en 
de levensduur van de meeste start/stop-accu’s.

De MXS 3.8 is een microprocessorgestuurde acculader met gepaten-
teerd FLOAT/PULSE-onderhoud. De MXS 3.8 biedt oplossingen voor 
uiteenlopende accuproblemen en is de ideale acculader voor 
dagelijks gebruik. Voor het opladen test de MXS 3.8 of de accu 
lading kan accepteren en vasthouden. De MXS 3.8 heeft een gepaten-
teerd programma voor automatisch desulfateren tijdens het oplaad-
proces. Met de speciale winterstand kan de acculader zelfs bij 
extreme koude optimaal opladen. Dankzij de gepatenteerde functie 
voor FLOAT/PULSE-onderhoudsladen is de MXS 3.8 ideaal voor 
langdurig onderhoud. Het volledige laadproces is duidelijk te volgen 
via de ledlampjes.

Slim en veelzijdigVeelzijdige acculader

S p e c i f i c at i e S
Laadspanning 14,4/14,7/15,8 V
Laadstroom Max. 5 A
Type acculader Volautomatische laadcyclus in 8 stappen
Accutype 12 V-loodzuuraccu's
Accucapaciteit 1,2–110 Ah, onderhoudsoplading tot 160 Ah
Isolatieklasse IP65 (spatwater- en stofdicht)

S p e c i f i c at i e S
Laadspanning 14,4/14,7 V
Laadstroom Max. 3,8 A
Type acculader Volautomatische 7-staps schakellader
Accutype Alle soorten 12 V-loodzuuraccu’s
Accucapaciteit 1,2–85 Ah, onderhoudsladen tot 130 Ah
Isolatieklasse IP65 (spatwater- en stofdicht)

De XS 0.8 is onze kleinste 12-volt acculader, ideaal voor het laden van 
kleinere accu’s in bijvoorbeeld motorfietsen, jetski’s, quads en grasmaai-
ers. De compacte XS 0.8 heeft een geavanceerd oplaadproces in 6 
stappen, dat u op het display kunt volgen. Er is ook een automatische 
onderhoudsfunctie waarmee u grotere accu’s in topconditie houdt 
wanneer ze niet worden gebruikt.

ideaal voor  
motorfietsen

S p e c i f i c at i e S
Laadspanning 14,4 V
Laadstroom Max. 0,8 A
Type acculader Volautomatische laadcyclus in 6 stappen
Accutype 12 V-loodzuuraccu's
Accucapaciteit 1,2–32 Ah, onderhoudsoplading tot 100 Ah
Isolatieklasse IP65 (spatwater- en stofdicht)

Maak kennis 
met de meest 
intelligente  
acculader 

Slimme programma’s en functies
Onze acculaders gebruiken een unieke, gepaten-
teerde technologie om accu’s optimaal op te 
laden. Ctek biedt drie laadprogramma’s om de 
levensduur van uw accu te verlengen.

Opladen en onderhoudsladen
Het opladen vindt plaats in 4, 6 of 8 stappen, afhankelijk van de 
acculader. Ongeacht het aantal stappen wordt de accu opgeladen 
volgens een uniek proces dat op elk moment in de oplaadcyclus 
precies de juiste spanning aanlevert. Wanneer de acculader langer 
dan 10 dagen aangesloten blijft, schakelt de acculader automatisch 
over op onderhoudsladen. 

Reconditioneringsprogramma
Dit programma herstelt de gevolgen van stratificatie door de accu 
op te laden met een hogere spanning. Hierdoor worden het 
accuzuur en het water via een gecontroleerd procedé vermengd. 
We adviseren om uw accu’s jaarlijks te reconditioneren voor het 
beste resultaat. 

Opladen in koud weer en aGM-accu’s
Bij lage temperaturen moet een hogere laadspanning worden 
gebruikt. Het programma verhoogt de laadspanning dan ook van 
14,4 naar 14,7 volt. Dit programma is ook zeer geschikt voor het 
opladen van AGM-accu’s.


