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CTEK BUMPER
CTEK BUMPER beskytter CTEK-laderen mot slag og skraper. Gir 
ekstra hold på glatte overflater. Laget av slitesterkt 
silikongummimateriale. CTEK BUMPER passer perfekt på formen til 
din CTEK-lader.

BUMPER 10 
Kompatibel med alle CTEK-ladere opptil 0.8 A. 40-057

BUMPER 60 
Kompatibel med alle CTEK-ladere opptil 3.8–5.0 A. 56-915

BUMPER 100 
Kompatibel med alle CTEK-ladere opptil 7.0 A. 40-058

BUMPER 120 
Kompatibel med alle CTEK-ladere opptil 10 A. 40-059

CTEK MOUNTING BRACKET
Robust og allsidig monteringsbrakett til praktisk lagring av 
lader og kabler. Design med åpen ramme gir lettere tilgang til 
ladefunksjonene.

•  Praktisk lagring av lader og kabler.
•  Design med åpen ramme gir lettere tilgang til ladefunksjoner.
•  Passer til alle CTEK ladere 3.8–5.0 A.

Part no. 40-132

TIL VÅRE HØYT  
VERDSATTE KUNDER: 
TILBEHØR MED SMART DESIGN FOR ØKT NYTTE, SIKKERHET, 
ENKELHET OG TILLEGGSFUNKSJONER

INDICATOR
Indikatoren er den letteste måten å få oversikt over 
batteriladingen på. En nøyaktig batteriavlesning blir vist to 
timer etter at du har brukt kjøretøyet ditt.

RØDT: betyr at batteriladingen er under 12.4 V. Det er på tide å 
lade batteriet på nytt.

GULT: betyr at batteriet er ladet mellom 12.4 og 12.65V. Det er 
på tide å planlegge å lade batteriet.

GRØNT: betyr at batteriet er ladet mer enn 12.65V. OK! Ingen 
grunn til å lade det nå.

CONNECT

Våre produkter er designet og utviklet til å være så enkle 
i bruk som mulig. Alle CTEK-ladere kommer med vår 
spesialdesignede hurtigkontakt.

TILBEHØR



CONNECT
– Eyelet

Connect - Eyelet er et praktisk 
tilbehør som lar deg lade 
batteriene på steder det er 
vanskelig å nå, eller der hvor 
bruk av klemmer er upraktisk 
eller umulig. Connect – Eyelet 
er lett å tilpasse, sprutsikker og 
støvtett. 400 mm kabellengde. 
Kompatibel med alle CTEK-
ladere opptil 10 A.

Eyelet M6 56-260
Eyelet M8 56-261
Eyelet M10 56-329

CONNECT
– Cig Plug

Connect – Cig Plug er en lett å 
tilpasse adapter, som lar deg 
lade fra en CTEK-kompatibel 
lader gjennom 12 V 
sigarettlighteren eller 
bilkontakten. 400 mm 
kabellengde. Kompatibel med 
alle CTEK-ladere opptil 7 A. 
Indicator – Cig Plug er en 
universalmodell som passer til 
både 12 mm og 21 mm 
kontakter.

Part no. 56-263

Merk: Det må være strøm i 
kontakten selv om laderen står i 
”av” posisjon.

CONNECT
– Cig Socket

Connect – Cig Socket er et 
praktisk tilbehør som øker 
brukbarheten til CTEK Connect 
batterikontakt. Når Connect - 
Cig Socket er koblet til, kan du 
bruke GPS, mobiltelefon, 
håndtaksvarmere og 
oppvarmede klær, etc. 1 m 
kabellengde.

Part no. 56-573

CONNECT
– 2.5M Extension Cable

Nyttig skjøteledning som kan 
koble alle CTEK-ladere opptil 
10 A til annet tilbehør, slik som 
klemmer eller raske kontakter 
(Connect). Nyttig når laderen 
må plasseres på avstand fra 
batteriet. 2.5 m kabellengde.

Part no. 56-304

INDICATOR
– Eyelet

Indicator – Eyelet M6 og M8 
bruker et enkelt 
”trafikklyssystem” for å vise 
ladestatusen til batteriet ditt. 
Med Indicator – Eyelet har du 
en permanent installasjon. Hvis 
lading blir nødvendig, plugger 
du inn CTEK-laderen og lader 
batteriet.  
Kabellengde 500 mm.

Strømforbruk: 1,5mA 
Strømforbruk/måned: 1,1Ah

Eyelet M6 56-629
Eyelet M8 56-382

INDICATOR
– Cig Plug
Indicator – Cig Plug er en 
kombinert rask kontakt og 
indikator for lettere lading. 
Perfekt til å sjekke ladestatus 
og for å lade batteriet gjennom 
kjøretøyets 12 V kontakt. 400 
mm kabellengde. Passer til alle 
12 V CTEK -ladere opp til 7 A. 
Indicator – Cig Plug er en 
universalmodell som passer til 
både 12 mm og 21 mm kontak-
ter.

Strømforbruk: 1,5mA 
Strømforbruk/måned: 1,1Ah

Part no. 56-870

Merk: Det må være strøm i 
kontakten selv om laderen står i 
”av” posisjon.

INDICATOR
– Clamp

Indicator – Clamp bruker et 
enkelt ”trafikklyssystem” til å 
vise batteriets ladestatus. Lett 
å flytte mellom flere kjøretøy, - 
praktisk for verksted og 
visningsrom. Hvis det blir 
nødvendig å lade, kan hetten 
fjernes på enheten og en 
kompatibel CTEK-lader kobles 
til den, for å lade batteriet helt.  
Kabellengde 1.5 m.

Strømforbruk: 1,5mA 
Strømforbruk/måned: 1,1Ah

Part no. 56-384

INDICATOR
– Panel

Indicator – Panel bruker et enkelt 
”trafikklyssystem” til å vise 
ladestatusen til batteriet. 
Tilgjengelig med to kabellengder, 
1.5 m og 3.3 m. Ingen kabler er 
inkludert med Indicator – Panel 
med flatpinne-kobling. 

Strømforbruk: 1,5mA 
Strømforbruk/måned: 1,1Ah

Panel M8 (1.5 m) 56-380
Panel M8 (3.3 m) 56-531
Panel (Flat Pin) 56-562

TILBEHØR
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