
CT5 POWERSPORT

OPLADET TIL FRIHED
Gys, action, frisk luft - det er let at elske powersport - hvad 
enten du er til lands, til vands, på sne eller is. Køretøjets 
ydelse er alt og i centrum af det hele er batteriet. Dit 
batteri skal oplades til maksimum kapacitet for at yde 
spidspræstation, hver gang dit powersport køretøj star-
tes. CT5 POWERSPORT oplader er specielt designet til at 
oplade og vedligeholde powersport batterier, så du kan 
nyde powersports rene frihed.

ALTID KLAR TIL ACTION 
Et powersport køretøj opbevares typisk i en lang periode 
men du ønsker, at det altid er klar til action.  
CT5 POWERSPORT oplader har tre nøgleopladnings-  
og vedligeholdelsestrin til maksimering af ydelse og 
batteriets levetid. Den bruger en højtudviklet teknologi 
til konstant overvågning af batteriets ydelse og tilstand 
og til at handle, hvis det er påkrævet. CT5 POWERSPORT 
oplader kan være tilsluttet til batteriet ubegrænset uden 
risiko for over- eller underopladning.

TIL ALLE MOTORCYKLER, ATVS, JET SKIS OG  
SNOWMOBILES 
CT5 POWERSPORT oplader behandler alle batterier 
omhyggeligt og individuelt. Opladeren er yderst bruger-
venlig og kan anvendes sammen med alle batterier til 
powersport køretøjer. Tilslut CT5 POWERSPORT oplade-
ren direkte til batteriet eller via 12V CANBUS stikdåsen 
(kompatibel med BMW motorcykler) med CTX INDICATOR 
PLUG 12V tilbehør.

CHECK
Tester batteriets tilstand og gendanner dets 
kapacitet ved at fjerne sulfater

CHARGE
Sikker, hurtig opladning af batterier til maks. 
kapacitet.

CARE
Patenteret system til vedligeholdelse af 
maks. ydeevne og levetid for batterier.

PRAKTISK OG NEM AT BRUGE 
CT5 POWERSPORT-opladeren er en prak-
tisk og brugervenlig oplader med et lige så 
brugervenligt display. Opladeren danner ikke 
gnister, er beskyttet mod omvendt polaritet og 
kortslutning og leveres med 5 års garanti.

Kan også oplade BMW motor-
cykler med CANBUS-teknologi. 

  CT5 

POWERSPORT 
BATTERIOPLADER OG VEDLIGEHOLDER

Anbefalede biler og både. Veleg-
net til alle 12 V bly/syre-batterier.
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TILBEHØR MEDFØLGER

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besva-
re eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og 
CTEK-ladere. Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendeteg-
ner alle produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af 
CTEK.  
CTEK leverer opladere til over 70 lande i hele verden. CTEK 
er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens 
mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter. 
Få flere oplysninger på WWW.CTEK.COM

INDGANG 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,3 A

UDGANG 2,3A maks., NORMAL 14,4 V, AGM 14,7 V, 
RECOND 15,8 V

OMGIVENDE 
TEMPERATUR -20 °C til +50 °C

BATTERITYPE Alle typer 12 V-blysyrebatterier
(WET, MF, Ca/Ca, AGM og GEL)

BATTERIKAPACITET 5–25 Ah

GARANTI 5 år

TEKNISKE DATA

3 FORSKELLIGE OPLADNINGSPROGRAMMER

NORMAL
Opladningsprogram til blysyrebatterier i mellemstørrelsen.

AGM
Opladningsprogram til AGM-blysyrebatterier i mellemstør-
relsen.

RECOND
Opladningsprogram til genopfriskning af stort set helt afladede 
batterier.

CTX INDICATOR PLUG 12V kan tilsluttes til CT5 POWERSPORT 
opladeren, så at CANBUS opladning af BMW motorcykler er 
mulig.

EKSTRAUDSTYR

CTX INDICATOR PLUG 12V  

CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6


