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ON
BOARD
BATTERY CHARGER

BÆRBAR DRIFT ELLER 
PERMANENT MONTERING
CTEK XS 3600
XS 3600 er en utprøvd og pålitelig lader. XS 3600 har ingen mo-
dus-knapp - bare sett i støpselet i uttaket og koble til batterikablene 
for å starte lading. Laderen tilbyr viktige funksjoner som svovelfjer-
ning og vedlikeholdslading. Den er den ideelle laderen for dem 
som ønsker kvalitet og enkel tilkobling. XS 3600 er en fullautomatisk 
4-trinnslader som lader 12 V-batterier med kapasitet fra 7–75 Ah, 
og for vedlikeholdslading opp til kapasitet 120 Ah. XS-laderen er 
IP65-klassifisert (sprut- og støvsikker) og leverer 3,6 A. Den er kon-
struert for å beskytte kjøretøyelektronikken, gnistfri, polvendingsbe-
skyttet og kortslutningssikker. XS 3600 leveres med 5 års garanti.

TEKNISKE DATA
LADESPENNING 14,4 V

LADESTRØM 3,6 A

LADERTYPE 4-trinns helautomatisk ladesyklus

BATTERITYPE 12 V blysyrebatterier

BATTERIKAPASITET 7–75 Ah, opptil 120 Ah for vedlikehold

ISOLASJON IP65 (sprut- og støvsikker) 

AUTO

Fullautomatisk for optimal lading

For alle blysyrebatterier

fulladet / vedlikeholdslading
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CTEK XS 3600

CTEK COMFORT CONNECT clamp

CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 CTEK XS 3600
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• Fullautomatisk lading og vedlikeholdslading i 4 trinn gir maksimal 
batterilevetid og batteriytelse

• En rekke tilbehør forenkler bruk av samme lader for ulike batterier
• Motstår vann, slik at ladeproblemet kan løses selv om det regner 

eller snør
• Patentert avsulfatering som forlenger batterilevetiden
• Gnistfri, kortslutningssikker og beskyttet mot feil polaritet - for 

problemfri bruk

KLART TIL BRUK

Tabellen viser beregnet tid for lading av tomt batteri til 80% av full 
kapasitet. 

BATTERISTØRRELSE (Ah) TID INNTIL 80 % OPPLADET (TIMER)

14 3 t

20 5 t

60 13 t

75 17 t

GARANTERT KVALITET FRA CTEK
CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading og 
CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjennetegner alle produk-
tene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til over 60 
land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør til mange 
av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter. 
Ta kontakt med kundestøtte: info@ctek.com

AVSULFATERING 
HOVEDLADING
ABSORPSJON

FULLADET 
PULS, VEDLIKEHOLDSLADING

CTEK-LADING


