
MXS 10EC

ANBEFALES FOR

CTEK MXS 10EC er en helautomatisk, 8-trinns smart-
lader og batterisupportenhet som leverer 10A til 
12V-batterier inkludert AGM-typer fra 20–200Ah opptil 
300Ah i vedlikeholdsmodus.

MXS 10EC er utviklet il profesjonell bruk og inkluderer 
e vidt spekter av funksjoner, inkludert en automatisk 
testfunksjon som tester om et batteri kan ta og beholde 
en lading og matefunksjon som gjør at den kan brukes 
som strømforsyning for å støtte kjøretøyets elektronikk 
under sensitivt batteribytte. MXS 10EC er ideell på verk-
stedet, ikke bare for biler men for et spekter av andre 
bruksområder inkluder båter og fritidskjøretøy.

MXS10 EC er enkel å bære med seg, og leveres med 
skjøteladekabler på fire meter og en støtdemper av 
silikongummi for maksimal komfort og allsidighet.

MXS 10EC leveres med en valgfri temperatursensor, 
som kompenserer for forhold og gir optimal lading uan-
sett vær. Den leveres med to års garanti.

AUTO

Fullautomatisk for optimal lading

For alle blysyrebatterier

fulladet batteri

Vedlikeholdslading

Temperaturføler

For lading i kalde forhold og AGM-batterier 

Gjenoppretting av dyputladete batterier

Bruk laderen som strømforsyning

MXS 10EC
FLEKSIBEL VERKSTEDBATTERILADER  
OG SUPPORTENHET



MXS 10EC

CTEK COMFORT CONNECT–clamp

TEMPERATURE SENSOR

GARANTERT KVALITET FRA CTEK

CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med 
lading og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fleksibilitet kjen-
netegner alle produktene og løsningene som selges av CTEK.  
CTEK leverer ladere til over 70 land i hele verden. CTEK er 
også en pålitelig OEM-leverandør til mange av verdens mest 
prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter. 
For mer informasjon besøk WWW.CTEK.COM

BESKYTTENDE 
STØTDEMPER

CTEKS UNIKE 8-TRINNS LADINGMEDFÖLJER

•  Profesjonell, helautomatisk smart lader og batterisuppor-
tenhet som leverer 20–200Ah til 12V-batterier.

• Patentert 8-trinns ladeprosess.
•  Gjør det mulig å gjenopprette sulferte, stratifiserte og dypt 

utladde batterier.
•  Utstyrt med kabler på fire meter - du trenger ikke å ta ut bat-

teriet fra kjøretøyet.
• Enkel å bære med seg, med holdbar, sklisikker beskyttende 

støtdemper.

1  TRINN 1 SULFATFJERNING

2  TRINN 2 MYK START

3  TRINN 3 HOVEDLADING

4  TRINN 4 ABSORPSJON, KLAR TIL BRUK 

5  TRINN 5 ANALYSE

6  TRINN 6 GJENOPPRETTING
7  TRINN 7 FLOAT (FLYT), FULL-LADET

8  TRINN 8 PULS, VEDLIKEHOLDSLADING 

TEKNISKE DATA

LADESPENNING 14.4/14.7/15.8 /13.6 V

LADESTRØM Maks 10 A

LADERTYPE 8-trinns helautomatisk ladeforløp

BATTERITYPE 12 V blybatterier

BATTERIKAPASITET 20–200 Ah, opptil 300 Ah for  
vedlikehold

ISOLASJON IP65 (sprut- og støvsikker) 
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