
CTEK START/STOP

DEN ABSOLUT NÖDVÄNDIGA 
LADDAREN FÖR DEN NYA 
GENERATIONEN START/STOP-FORDON
CTEK STarT/STop batteriladdare & underhållsladdare har konstruerats 
särskilt för säker och enkel laddning och underhåll av fordon utrustade med 
den nya generationen Start/Stop-teknik.

För att garantera att fordonets Start/Stop-funktion fungerar effektivt för att 
ge maximal bränsleeffektivitet och minimal miljöpåverkan, måste batteriet 
laddas och underhållas ordentligt. Detta maximerar också batteriets livs-
längd samt ger optimal driftsäkerhet och därmed undviks oväntade och 
kostsamma byten. 

CTEK STarT/STop batteriladdare & och underhållsladdare är en laddare 
som är praktisk och enkel att använda med en lättförståelig display. Den 
är gnistsäker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker, och levereras med 
5 års garanti.

TEKNISKA DATA
LADDSPÄNNING 14,55 V

LADDSTRÖM 3,8 a

LADDARTYP Flerstegs helautomatisk laddningscykel

BATTERITYP 12 V aGM- och EFB-bly-syrabatterier

BATTERIKAPACITET 14-110 ah, underhållsladdning 130 ah

KAPSLING Ip65 (stänk- och dammtålig) 

  
Check

  
Charge

 
Care

AUTO  
Helautomatisk för optimal laddning

   
För alla aGM- och EFB-bly-syrabatterier



www.ctek.com

CTEK START/STOP

CHECK 
Testar batteriets tillstånd och återställer kapaciteten genom att 
avlägsna sulfater.

 CHARGE 
Säker och snabb laddning av batteriet till maximal kapacitet.

 CARE 
patenterad underhållsladdning för maximal batteriprestanda och 
livslängd.
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•	 Särskilt konstruerad för den nya generationen Start/Stop-fordon.

•	  Stöder Start/Stop-teknikens fördelar med bränsleeffektivitet och utsläpp.

•	 Maximerar batterilivslängd och driftsäkerhet.

•	 Helautomatisk, säker och enkel att använda – connect and forget.

CONNECT AND FORGET 
1. anslut laddaren till batteriet.
2. anslut laddaren till vägguttaget.
3.  avbryt laddningen när som helst genom att dra ur nätkabeln från 

vägguttaget.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK
CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om laddning och CTEK:s laddare. 
Säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla produkter och 
lösningar som utvecklats och säljs av CTEK. CTEK levererar laddare till mer 
än 60 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör 
till många av världens mest aktade bil- och motorcykeltillverkare. 
Kontakta vår kundtjänst: info@ctek.com

AUTOMATISK LADDNING

CTEK CoMForT CoNNECT-clamp

CTEK CoMForT CoNNECT-eyelet M6 CTEK STarT/STop
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