
PRO BATTERY TESTER 
PROFESSIONELL  
TESTNING AV BATTERIER  
OCH ELSYSTEM
Komplett med inbyggd skrivare – nu är det enklare än någonsin att fastställa och presentera 
det aktuella tillståndet för batterier och elsystem med CTEK:s PRO Battery Tester.
PRO Battery Tester utför snabba, enkla och exakta batteri- och systemtester på några 
sekunder utan vare sig värme, gnistor eller användartolkning. Resultatet kan sedan skrivas 
ut och granskas omedelbart tillsammans med kunderna för att förbättra de förebyggande 
underhållsrutinerna och kundservicen. CTEK:s PRO Battery Tester är patenterad och har två 
års garanti.

FUNKTIONER
• Inbyggd skrivare ger omedelbara resultat som 

kan granskas tillsammans med kunden

•  Användardefinierat huvud på utskrift

•  Testar 12 V batterier och elsystem för bilar och 
lätta lastbilar

•  Testar spänningen i start- och laddningssystem 
för att sedan visa resultat

•  Avkänning av dåliga celler

•  Felkopplingssäker

•  Testar urladdade batterier ner till 1 V

•  Kompatibel med flera klassificeringssystem 
(CCA, DIN, EN, IEC, SAE)

•  Testar flera kemiska sammansättningar: 
standard (med flytande syra), AGM och GEL

•  19 språk



PRO60
KEY PRODUCT  
FEATURES

PRO BATTERY TESTER 
PROFESSIONELL TESTNING AV BATTERIER OCH ELSYSTEM

TEKNISKA DATA

Display LCD-textdisplay

Temperaturkompenserad På testarens uppmaning

Drifttemperatur 0–50 °C (32–120 °F)

Testområde

100–900 CCA
100–550 DIN
100–900 EN
100–550 IEC
100–900 SAE

Inbyggd skrivare Drivs av batteri under testning

Spänningsområde Testar 12 V batterier ner till 1 V

Kabellängd 533,4 mm

Strömkrav
Använder ström från batteri under 
testning  
eller 9 V batteri

Voltmeter 0,9–16 V DC, +/- 0,05 V DC

Kapslingsmaterial Syrabeständig ABS-plast

Mått 230 x 102 x 65 (mm)

Vikt 499 g

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 
världens högst aktade bil- och 
motorcykeltillverkare. 

För mer information besök 
WWW.CTEK.COM
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