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KANNETTAVA KÄYTTÖ TAI 
PYSYVÄ ASENNUS
CTEK XS 3600
XS 3600 on todistetusti luotettava laturi. XS 3600 ei sisällä käyttö-
tilapainikkeita, joten lataus alkaa heti, kun liität sen sähköverkkoon 
ja kytket akkukaapelit. Laturi mahdollistaa tärkeitä toimintoja, kuten 
sulfaatin poiston ja ylläpitolatauksen. Se on ihanteellinen ratkaisu, 
kun tarvitaan laadukas laturi, jonka voi vain kytkeä ja unohtaa. 
XS 3600 on täysin automaattinen 4-vaiheinen akkulaturi, joka la-
taa 12 voltin akkuja kapasiteetilla 7–75 Ah ja ylläpitokapasiteetilla 
jopa 120 Ah. XS 3600 on IP65-luokiteltu (roiske- ja pölysuojattu) ja 
tuottaa 3,6 ampeerin virtaa. Se on suunniteltu suojaamaan ajoneu-
voelektroniikkaa kipinöimättä, ja siinä on suoja väärää napaisuutta 
ja oikosulkuja vastaan. XS 3600 toimitetaan viiden vuoden takuulla.

TEKNISET TIEDOT
LATAUSJÄNNITE 14,4 V

LATAUSVIRTA 3,6 A

LATURITYYPPI Neljä vaihetta, täysautomaattinen lataussykli

AKKUTYYPPI 12 V:n lyijyhappoakut

AKUN KAPASITEETTI 7–75 Ah, ylläpitolatauksessa 120 Ah

SUOJAUS IP65 (roiske- ja pölysuojattu) 

AUTO

Täysautomatiikka varmistaa optimaalisen latauksen

Kaikille lyijyhappoakuille

täyteen ladattu akku / ylläpitolataus
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CTEK COMFORT CONNECT clamp
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• 4-vaiheinen täysautomaattinen lataus ja ylläpito maksimoivat akun 
käyttöiän ja tehon.

• Useat lisävarusteet mahdollistavat saman laturin käytön useille 
akuille.

• Laturi on vedenkestävä, joten sitä voi käyttää myös vesi- tai 
lumisateella.

• Patentoitu sulfaatin poisto pidentää akun käyttöikää.
• Laturi on kipinöimätön sekä suojattu oikosulkuja ja väärää napai-

suutta vastaan.

KÄYTTÖVALMIS

Taulukossa esitetään tyhjän akun arvioitu latausaika 80 %:n varaustilaan. 

AKUN KOKO (Ah) AIKA 80 %:N VARAUSTILAAN

14 3 h

20 5 h

60 13 h

75 17 h

CTEK: TAATTUA LAATUA
CTEK-asiakastuki vastaa lataukseen ja CTEK-latureihin liittyviin kysymyksiin. 
Turvallisuus, yksinkertaisuus ja joustavuus ovat luonteenomaisia CTEK:n ke-
hittämille ja myymille tuotteille ja ratkaisuille. CTEK toimittaa latureita yli 60 
maahan maailmanlaajuisesti. CTEK on myös luotettava OEM-toimittaja 
monille maailman arvostetuimmista auto- ja moottoripyörävalmistajista. 
Ota yhteys CTEK:n asiakastukeen: info@ctek.com

DESULPHATION (SULFAATIN POISTO) 
BULK (PERUSLATAUS)
ABSORPTION (ABSORPTIO)

TÄYTEEN LADATTU 
PULSE (PULSSI), YLLÄPITOLATAUS

CTEK-LATAUS


