
MXS 10 CIC
LADELØSNING FOR SHOWROOMS 

MXS10 CIC er et batteristyringssystem som hjelper deg å overvåke og 
vedlikeholde batteriene i et showroom. Det består av to svært effektive og 
brukervennlige utstyrsdeler:

Ved å vite når et batteri i et showroom må lades, og kunne gjøre 
det raskt og enkelt, kan forhandlere levere en førsteklasses 
kundeopplevelse helt fra kunden setter sin fot i et showroom.  

Det unike CTEK Comfort Connect-systemet gjør at laderen kan kobles til 
batteriet via en Comfort Indicator, slik at ansatte i et showroom kan lade 
batterier på en trygg, enkel og rask måte uten hjelp fra en tekniker.

Ved å være proaktiv når det gjelder batteristyring og bruk av MXS10 CIC-
systemet, kan du eliminere batterirelaterte problemer i ditt showroom samtidig 
som du gir en best mulig kundeopplevelse og beskytter forhandlerens og 
merkevarens gode rykte.

• Et enkelt Comfort Indicator-
«trafikklys» gjør at de ansatte 
enkelt kan overvåke batteristatus 
og identifisere om batteriet må 
lades.

• En CTEK MXS10-batterilader gir 
trygg lading i 10 A uten behov for 
å fjerne kjøretøyet fra batteriet.
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MXS 10 CIC 
LADELØSNING FOR SHOWROOMS

GARANTERT KVALITET MED CTEK
CTEK kundestøtte er tilgjengelig for å svare på spørsmål relatert til 
lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet karakteriserer 
alle produkter og løsninger som utvikles og selges av CTEK. 

CTEK leverer ladere til over 70 land over hele verden. CTEK er også en 
pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest prestisjefylte bil- 
og motorsykkelprodusenter. 

For mer informasjon, se WWW.CTEK.COM

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Spenning 14,4 / 14,7 / 15,8 / 13,6 V
Ladestrøm Maks. 10 A
Ladertype 8-trinns helautomatisk ladesyklus
Batteritype 12 V blysyrebatterier
Batterikapasitet 20–200 Ah, vedlikeholdslading opp til 300 Ah
Isolasjon IP65 (sprut- og støvsikker)
Garanti 2 års garanti

MXS10 CIC består av to hoveddeler som bidrar til en proaktiv tilnærming til batteristyring i et showroom, og 
sørger for en positiv kundeopplevelse. 

MXS10 BATTERILADER
MXS 10 er en 10 A-batterilader som kan brukes på alle 12 V-blysyre-
batterier. Denne enheten med høy ytelse bruker avansert, patentert 
teknologi til å måle strømnivået i og tilstanden til batteriet, og sørger 
for riktig ladenivå for å gi best mulig ytelse og lengst mulig levetid for 
batteriet.

Denne «plugg i og glem den»-laderen kan enkelt kobles til batteriet 
via Comfort Indicator, og kan være tilkoblet til evig tid uten fare for 
overlading eller skade på kjøretøyets elektronikksystemer. 

AGM-modusen er ideell for AGM-batterikjemien eller når Start/Stopp-
batterier trenger å lades opp eller vedlikeholdes. 

Laderen har også en forsyningsmodus som gjør at batteriet kan kobles fra 
kjøretøyet uten at viktige konfigurasjoner går tapt. 

COMFORT INDICATOR MED  
KLEMMER
Bærbart ekstrautstyr som gir rask, 
enkel og permanent overvåkning av 
batteritilstanden, slik at showroom-
ansatte enkelt kan kontrollere 
batteritilstanden på noen få sekunder. 
Comfort Indicator – som består av 
et enkelt LED-trafikklyssystem – kan 
festes permanent til batteriet med 
krokodilleklemmer for å gi en visuell 
indikasjon av batteristatus uten behov 
for å plugge til en strømkilde. 

GRØNT betyr at 
batteriladingen er 
høyere enn 12,65 V. 
OK! Ikke behov for 
lading. 

GULT betyr at 
batteriladingen ligger 
mellom 12,4 og 12,65 V. 
Det er på tide å begynne 
å tenke på å lade 
batteriet. 

RØDT betyr at 
batteriladingen ligger 
under 12,4 V. Det er 
definitivt på tide å lade 
batteriet. 


