
CTEK  
HOLD DINE 
LANDBRUGSMASKINER 
KØRENDE HELE ÅRET
AVANCEREDE BATTERIOPLADNINGS-, 
VEDLIGEHOLDELSES-OG SUPPORTLØSNINGER



UDSTYR, DER FUNGERER  
KORREKT, ER ALTAFGØRENDE 
FOR AT FÅ SUCCES SOM LAND-
BRUGSVIRKSOMHED
Moderne landbrugsvirksomheder har mange forskellige typer landbrugsmaskiner, de 
bruger i løbet af året. Dette kan f.eks. være traktorer, gravemaskiner, gaffeltrucks og 
ballepressere, men også mindre køretøjer som 4-hjulstrækkere, motorcykler og ATV'er kan 
være nødvendige. Uanset udstyret, skal det sandsynligvis bruges til specifikke opgaver 
hele landbrugssæsonen - og disse skal ofte udføres med meget korte tidsfrister.

Med landbrugsarbejdets sæsonprægede natur 
vil der være lange perioder, hvor noget af udstyret 
bruges uregelmæssigt, eller hvor det står stille, fordi 
det ikke er nødvendigt.

Moderne landbrugsmaskiner har også kompleks 
indbygget teknologi, som f.eks. computere, som 
dræner batteriet mere end nogensinde før.

Alt dette kan resultere i, at et batteri bliver kraftigt 
afladet, så det er yderst vigtigt, at landmænd lader 
deres landbrugsmaskiner være i drift med optimal 
ydeevne og med fuldt opladte batterier, som er 
korrekt vedligeholdt.

En landbrugsmaskine med et fladt batteri er en 
maskine, der ikke kan bruges. Og hvis udstyret ikke 
fungerer, spilder landmanden ikke blot værdifuld tid, 
men mister også væsentlig indtjening.

Proaktiv batteripleje og 
-vedligeholdelse holder 
landbrugsmaskinerne 
kørende hele året. En 
investering i den rigtige 
CTEK-batterioplader og 
-strømforsyning sikrer 
landmændene en slidstærk, 
pålidelig og holdbar løsning 
til at holde udstyret og 
deres virksomhed kørende.



OPLADNINGSLØSNINGER TIL 
AT HOLDE DINE LANDBRUGS-
MASKINER KØRENDE

Effektiv opladning gør landbrugsmaskinerne 
mere pålidelige, så de starter første 
gang, hver gang. Og ordentlig 
vedligeholdelsesopladning, når maskinen 
ikke er i brug, forlænger batterilevetiden, så 
maskinen kan være i drift i længere tid. 

CTEK-opladere sørger for, at batteriet er opladet, 
vedligeholdt og fungerer med maksimal effekt, 
så sandsynligheden for nedbrud pga. batterisvigt 
reduceres betydeligt. Vi tilbyder et udvalg af 
professionelle produkter til batteriopladning, som er 
velegnede til brug med 12 V-bly- og lithiumbatterier 
samt 24 V-blybatterier. På vores større opladere 
findes der en dedikeret ‘SUPPLY’-tilstand, som 
leverer konstant 12 V- eller 24 V-strømforsyning 
for at beskytte køretøjets elektronik under 
diagnosticeringen.

Avanceret teknologi betyder, at alle vores opladere 
er fuldautomatiske og brugervenlige og giver hurtig, 
sikker og effektiv opladning, der er præcist tilpasset 
det enkelte batteris behov. De er designet til at være 
solide og bærbare, så de både kan bruges inden- og 
udendørs, uanset vejret.

Vores opladere har også en 'RECOND'-tilstand. En 
dedikeret renoveringsopladning, der puster nyt liv 
i kraftigt afladede batterier og får maskinerne i gang 
med at arbejde på gården igen med minimal nedetid.

Ved at bruge CTEK-opladere kan landmænd spare 
tid og penge, så de kan reinvestere disse dyrebare 
ressourcer i virksomheden og udvikle og beskytte 
deres levebrød.

Løsninger til 
fuldautomatisk, 
brugervenlig 
opladning, 
vedligeholdelse 
og strømforsyning 
til et bredt udvalg 
af batterier til 
landbrugsmaskiner.



ANBEFALET TILBEHØR TIL OPLADERE
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INDICATOR EYELET eller CLAMPS

•  LED-trafiklyssystem viser batteriopladningsniveauer, så du ved, hvornår 
du skal oplade.

•  Sørger for tilslutning til batteriet.
•  Sikker og nem tilslutning via CTEKs unikke indbyggede tilslutningssystem.
•  Fås med klemmer eller 6 mm og 8 mm øjne.
•  Velegnet til MXS 5.0 og MXS 10.

INDICATOR PANEL | 1,5 m eller 3,3 m 

•  Specialdesignet til panelmontering.
•  Sikrer en permanent batteritilslutning med visning af batterioplad-

ningsniveauet via et enkelt LED-trafiklyssystem.
•  Sikker og nem tilslutning via CTEKs unikke indbyggede tilslutningssystem.
•  Fås med kabellængder på 1,5 m og 3,3 m.
•  Velegnet til MXS 5.0 og MXS 10.
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EXTENSION CABLE | 2,5 m

•  2,5 m kabel til tilslutning til batterier, der er længere væk eller svære at nå.
•  Slidstærke, fleksible kabler.
•  Sikker og nem tilslutning via CTEKs unikke indbyggede tilslutningssystem.
•  Velegnet til MXS 5.0 og MXS 10.
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BUMPER 60 eller 120

• Beskytter opladeren, hvis den skulle tabes.
•  Giver din oplader ekstra greb på glatte overflader.
•  Slidstærk BUMPER 60 i silikonegummi, velegnet til MXS 5.0, og  

BUMPER 120, velegnet til MXS 10.

BUMPER 300

• Beskytter opladeren, hvis den skulle tabes.
•  Giver din oplader ekstra greb på glatte overflader.
• Praktisk bærehåndtag.
•  Slidstærk beskyttelse i silikonegummi, velegnet til PRO25S og MXT 14.
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•  Nem opbevaring af oplader og kabel.
•  Åben ramme giver nem adgang til opladerfunktionerne.
•  Til MXS 5.0.
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MXS 5.0 | 5A-oplader og -vedligeholdelsesenhed 

Den perfekte vedligeholdelsesoplader til 12 V-blybatterier på 
maskiner til sæsonbrug

•  Oplader batterier op til 110 Ah. Vedligeholder større batterier op 
til 160 Ah.

• Velegnet til alle blybatterier.
• Indbygget automatisk temperaturkompensering.
• Stænk- og støvtæt (IP65). 
• 5 års garanti.
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MXS 10 | 10 A-oplader og -vedligeholdelsesenhed

Fuldautomatisk 8-trins-oplader med strømforsyning til 
12 V-udstyr

• Leverer 10 A til 12 V-batterier fra 20-200 Ah.
• Velegnet til vedligeholdelsesopladning op til 300 Ah.
• Programmer til koldt vejr og renovering.
• AGM-mulighed til Stop/Start-batterier.
• Stænk- og støvtæt (IP65).
• Sikker, gnistfri betjening.
• Beskyttet mod omvendt polaritet.
• Sikret mod kortslutning.
• 2 års garanti.
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PRO25S | 25 A-hurtigoplader

Professionel 25 A-oplader, -vedligeholdelsesenhed og 
12 V-strømforsyning

• Fuldautomatisk og brugervenlig.
• Særlig lithium-tilstand.
•  Passer til batterier fra 40 Ah til 500 Ah  

(lithium*: 30 Ah til 450 Ah).
• Indbygget temperatursensor.
• Særligt blyrenoveringsprogram.
• IP44-klassificeret til udendørs brug.
• Lav vægt og meget let at transportere.
• Robust konstruktion.
• Sikret mod kortslutning.
• 2 års garanti.
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MXT 14 | 14 A-oplader og -vedligeholdelsesenhed

Professionel 14 A-oplader, -vedligeholdelsesenhed og 
24 V-strømforsyning

•  Passer til 24 V-batterier fra 23 Ah til 300 Ah.
• Indbygget temperatursensor.
• Særligt batterirenoveringsprogram. 
• IP44-klassificeret til udendørs brug.
• Lav vægt og meget let at transportere.
• Robust konstruktion.
• Sikret mod kortslutning.
• 2 års garanti.

*LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP.

ANBEFALEDE MODELLER TIL LANDBRUG



CTEK SVERIGE AB
ROSTUGNSVÄGEN 3, SE-776 70 VIKMANSHYTTAN, SVERIGE

TLF.: + 46 225 351 80  |  INFO@CTEK.COM 
WWW.CTEK.COM
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AVI ER STOLTE AF AT VÆRE VERDENS 
FØRENDE EKSPERTER INDEN FOR 
BATTERIPLEJE.
Det har været vores fokus gennem to årtier, og undervejs 
har vores engagement resulteret i en masse nyskabelser. 
Vores prisvindende produkter giver forlænget batterilevetid, 
maksimerer batteriets ydeevne og øger virksomhedens 
effektivitet.


