
CTEK XS 7000

7A

ON
BOARD
BATTERY CHARGER

PORTABEL ANVÄNDNING ELLER 
PERMANENT MONTERING
CTEK XS 7000
XS 7000 är den perfekta universella 12 V-laddaren. XS 
7000 har ingen mode-knapp - koppla bara in nätkabeln och 
anslut batterikablarna för att börja ladda. Den passar per-
fekt för laddning av större batterier och har utvecklats för 
antingen portabel användning eller permanent montering. 

XT 7000 är en helautomatisk 7-stegsladdare som ger 7 A till 12 V-
batterier från 14–150 Ah och är lämplig för underhållsladdning upp 
till 225 Ah. Laddaren är IP65-klassad (stänk- och dammtålig) och 
konstruerad för att skydda fordonselektroniken. Den är gnistsäker, 
polaritetsskyddad och kortslutningssäker.

TEKNISKA DATA
LADDSPÄNNING 14,4 V

LADDSTRÖM Max 7 A

LADDARTYP 7-stegs, helautomatisk laddningscykel

BATTERITYP 12 V bly-syrabatterier

BATTERIKAPACITET 14–150 Ah, underhållsladdning upp till 225 Ah

KAPSLING IP65 (stänk- och dammtålig) 

AUTO

Helautomatisk för optimal laddning

För alla typer av bly-syrabatterier

Fulladdat batteri underhållsladdning
XS 7000 har funktioner såsom batteridiagnos som visar om ett 
batteri kan ta emot och bibehålla laddning, tillsammans med unik 
underhållsladdning.
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• Helautomatisk laddning och underhållsladdning i 7 steg maximerar 
batteriets livslängd och prestanda

• Ett stort antal tillbehör gör det enkelt att använda samma laddare för 
flera olika batterier

• Vattentålig så att problemet kan lösas även om det regnar eller snöar
• Patenterad underhållsladdning för en unik kombination av maximerad 

livslängd och prestanda
• Patenterad avsulfatering som förlänger batteriets livslängd
• Gnistsäker, kortslutningssäker och polaritetsskyddad för problemfri 

användning
• Automatisk detektering av batteriernas livslängdsslut vilket eliminerar 

obehagliga överraskningar

KLAR FÖR ANVÄNDNING

Tabellen visar uppskattad tid för att ladda ett tomt batteri till 80 %. 

BATTERISTORLEK (Ah) TID TILL 80 % LADDAT

14 2 h

50 6 h

100 11 h

150 17 h

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 60 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underle-
verantör till många av världens mest aktade bil- och motorcykeltillverkare. 
Kontakta vår kundtjänst: info@ctek.com

DESULPHATION (AVSULFATERING) 
SOFT START (MJUKSTART)

BULK (HUVUDLADDNING)

ABSORPTION, KLAR FÖR ANVÄNDNING
ANALYSE (ANALYS)

FLOAT (UNDERHÅLL), FULLADDAT 
PULSE (PULS), UNDERHÅLLSLADDNING

CTEK-LADDNING


