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  CT5 

POWERSPORT 
BATTERI- OCH UNDERHÅLLSLADDARE

LADDAD FÖR FRIHET
Spänning, action, frisk luft - det är enkelt att älska 
powersport - oavsett om du befinner dig på land, till 
sjöss, på snö eller is. Fordonsprestanda betyder allt 
och batteriet ligger i hjärtat av det hela. Ditt batteri 
behöver laddas till maximal kapacitet för att leverera 
högsta prestanda varje gång ditt powersport-fordon 
startas. Laddaren CT5 POWERSPORT är särskilt  
utformad för att ladda och underhålla powersport-
fordonsbatterier, och hjälper dig att njuta av den  
totala frihet powersport ger.

ALLTID REDO FÖR ACTION 
Ett powersport-fordon används vanligtvis inte under 
långa perioder, men du vill alltid att det ska vara redo 
för action. Laddaren CT5 POWERSPORT har tre viktiga 
laddnings- & underhållssteg för att maximera bat-
teriets effekt och livslängd. Det använder avancerad 
teknik för att ständigt övervaka batteriets effekt och 
hälsa och för att vidta åtgärder när så krävs. Laddaren  
CT5 POWERSPORT kan, om det behövs, anslutas 
till batteriet på obestämd tid utan risk för över- eller 
underladdning.

FÖR ALLA MOTORCYKLAR, TERRÄNGHJULINGAR, 
VATTENSKOTRAR OCH SNÖSKOTRAR 
Laddaren CT5 POWERSPORT behandlar varje batteri 
varsamt och individuellt. Laddaren är enkel att 
använda och fungerar för alla batterier i powersport-
fordon. Anslut laddaren CT5 POWERSPORT direkt till 
batteriet eller via 12 V CANBUS-uttaget (kompatibelt 
med BMW-motorcyklar) med hjälp av tillbehöret  
CTX INDICATOR PLUG 12 V.

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.

PRAKTISK OCH LÄTTANVÄND
Laddare CT5 POWERSPORT är en praktisk 
och lättanvänd laddare med en lättbegriplig 
display. Den är gnistsäker, polaritetsskyd-
dad och kortslutningssäker, och levereras 
med 5 års garanti.

Möjliggör laddning i BMW-motorcyklar 
som använder CANBUS-teknik. 

Rekommenderade fordon. För alla 
12 V bly-syrabatterier.
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MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

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 70 länder över hela världen. 
CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av värl-
dens mest aktade bil- och motorcykeltillverkare. 
För mer information besök WWW.CTEK.COM

INEFFEKT 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,3 A

UTEFFEKT 2,3A max, NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V, 
RECOND 15,8 V

OMGIVNINGS- 
TEMPERATUR -20 °C till +50 °C

BATTERITYP Alla typer av 12 V-blysyrabatterier
(WET, MF, Ca/Ca, AGM och GEL)

BATTERIKAPACITET 5–25 Ah

GARANTI 5 år

TEKNISKA DATA

3 VALBARA LADDNINGSPROGRAM

NORMAL
Laddningsprogram för medelstora bly-syrabatterier.

AGM
Laddningsprogram för medelstora AGM-batterier.

RECOND
Laddningsprogram för rekonditionering av djupt urladdade 
batterier.

CTX INDICATOR PLUG 12 V kan anslutas till laddaren  
CT5 POWERSPORT för att möjliggöra CANBUS-laddning i 
BMW-motorcyklar.

FLER TILLBEHÖR

CTX INDICATOR PLUG 12V  

CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6


