
CTEK  
HOLDER JORDBRUKSUTSTYRET 
IGANG HELE ÅRET
AVANSERTE BATTERILADINGS-, VEDLIKEHOLDS- OG 
SUPPORT-LØSNINGER



FULLT FUNGERENDE  
MASKINERI ER NØDVENDIG 
FOR ETHVERT VELLYKKET 
LANDBRUKSFORETAK
Moderne landbruksselskaper har en serie med diverse typer landbruksutstyr i bruk året 
rundt. Dette kan inkludere maskiner som traktorer, gravemaskiner, gaffeltrucker og 
halmpresser, men selv små kjøretøy som firehjulstrekkere, motorsykler og firhjulinger kan 
være essensielt. Uansett utstyr vil det sannsynligvis brukes til spesifikke arbeidsformål  
i løpet av jordbruksåret - og disse vil ofte utføres med veldig små tidsmarginer.

En del av dette utstyret kan ha lange perioder  
med uregelmessig bruk eller tilbringe mye tid  
i garasjen, fordi det ikke trengs i øyeblikket, gitt 
sesongavhengigheten til mye jordbruksarbeid.

Moderne jordbruksmaskineri har også kompleks 
innebygd teknologi som datamaskiner, som krever 
mer av batteriet enn noensinne tidligere.

Alt dette kan føre til at batteriet blir dypt utladet, 
derfor det er avgjørende at bøndene kan holde 
landbruksutstyret igang med optimal ytelse, med 
fulladete batterier som er godt vedlikeholdt.

En landbruksmaskin med flatt batteri kan ikke 
brukes. Og hvis utstyret ikke virker, vil gården 
ikke bare miste verdifull tid, men også avgjørende 
forretningsinntekter.

Proaktivt omsorg for 
batteriet og vedlikehold 
holder landbruksutstyr 
igang året rundt. 
Investering i den rette 
CTEK batteriladeren 
og strømforsyningen 
gir bøndene en 
hardtarbeidende,  
pålitelig og varig løsning 
som holder utstyret deres 
og forretningen i live.



LADELØSNINGER SOM  
HOLDER LANDBRUKSUTSTYR  
I DRIFT

Effektiv lading gjør landbruksmaskineri mer 
pålitelig, slik at de starter på første forsøk, 
hver gang. Og riktig vedlikeholdslading,  
når maskinen ikke brukes, vil forlenge 
batteriets levetid, slik at maskinen kan  
være i tjeneste lenger. 

CTEK ladere sikrer at batteriet er ladet, 
vedlikeholdt og fungerer på maks kapasitet, slik 
at sannsynligheten for motorhavari grunnet 
batterisvikt reduseres betydelig. Vi tilbyr et bredt 
utvalg av profesjonelle batteriladerprodukter 
ideelle til bruk med 12V blysyre- og lithiumbatterier, 
og 24V blysyrebatterier. En dedikert ‘SUPPLY’ 
modus på våre større ladere gir stabil 12V og 
24V strømforsyning for å beskytte kjøretøyets 
elektronikk under diagnosearbeid.

Avansert teknologi betyr at alle våre ladere er 
helautomatiske og lette i bruk, og gir rask, sikker og 
effektiv lading som møter behovene til det enkelte 
batteriet. De er designet for å være slitesterke og 
bærbare, slik at de kan brukes inne og ute, uansett 
værforhold.

Laderne våre kommer også med en ‘RECOND’ 
modus. En dedikert rekondisjoneringslading som gir 
liv til dypt utladete batterier og får maskiner igang 
igjen på gården med minimal nedetid.

Å bruke CTEK ladere sparer bønder for tid og penger, 
så de kan reinvestere disse verdifulle ressursene  
i selskapet til å utvikle og beskytte levebrødet sitt.

Helautomatiske,  
enkle å bruke  
løsninger til lading, 
vedlikehold og strøm-
forsyningløsninger 
til et bredt utvalg av 
batterier for land-
bruksmaskiner.
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INDICATOR EYELET eller CLAMPS

•  LED trafikklyssystem viser batteriladenivåene, så du vet når du skal 
lade.

•  Gir kobling til batteriet.
•  Lett og sikker kobling gjennom CTEKs unike, innebygde system.
•  Tilgjengelig med klemmer eller 6mm og 8mm blinklys.
•  Egnet til MXS 5.0 og MXS 10.

INDICATOR PANEL | 1.5m eller 3.3m 

•  Spesialdesignet til panelmontering.
•  Gir permanent kobling til batteriet, og viser batteriets ladenivå  

gjennom 
et enkelt å forstå LED-basert trafikklys-system.

•  Lett og sikker kobling gjennom CTEKs unike, innebygde system.
•  Tilgjengelig med 1.5M og 3.3M kabellengde.
•  Egnet til MXS 5.0 og MXS 10.
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EXTENSION CABLE | 2.5m

•  2.5 m kabel for kobling til batterier lengre borte eller som er vanskelige  
å komme til.

•  Slitesterke, fleksible kabler.
•  Lett og sikker kobling gjennom CTEKs unike, innebygde system.
•  Egnet til MXS 5.0 og MXS 10.
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BUMPER 60 eller 120

• Verner laderen mot ulykkesfall.
•  Gir laderen din ekstra sklibeskyttelse på glatte overflater.
•  Slitesterk BUMPER 60 i silikongummi, egnet til MXS 5.0 og  

BUMPER 120 egnet til MXS 10.

BUMPER 300

• Verner laderen mot ulykkesfall.
•  Gir laderen din ekstra sklibeskyttelse på glatte overflater.
• Praktisk bærehåndtak.
•  Slitesterkt vern i silikongummi egnet til PRO25S og MXT 14.
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MOUNTING BRACKET

•  Hendig lagring til lader og kabel.
•  Åpen ramme for lett tilgang til ladefunksjonene.
•  Til MXS 5.0.
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MXS 5.0 | 5A lader og vedlikeholder 

Den perfekte vedlikeholdslader for et 12V blysyrebatteri til  
sesongmaskineri

•  Lader batterier opptil 110 Ah. Vedlikeholder større batterier  
opp til 160 Ah.

• Egnet for alle blysyrebatterier.
• Innebygget automatisk temperaturkompensasjon.
• Vann- og støvtett (IP65). 
• 5 års garanti.

LA
D

IN
G

 O
G

 V
ED

LI
K

EH
O

LD

MXS 10 | 10A lader og vedlikeholder

Helautomatisk 8-trinns lader med strømforsyning beregnet  
på 12V utstyr

• Gir 10A til 12V batterier fra 20-200Ah.
• Egnet for vedlikeholdslading opp til 300Ah.
• Programvare beregnet på kaldt vær og rekondisjonering.
• AGM opsjon for Stopp/Start batterier.
• Vann- og støvtett (IP65).
• Trygg i drift uten gnister.
• Beskyttet mot omvendt polaritet.
• Beskyttet mot kortslutning.
• 2-års garanti.
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PRO25S | 25A rask lader

Profesjonell 25A lader, vedlikeholder og 12V strømforsyning

• Helautomatisk og lett å bruke.
• Dedikert lithium-modus.
•  Kompatibel med batterier fra 40Ah til 500Ah  

(lithium*: 30Ah til 450Ah).
• Innebygget temperatursensor.
• Dedikert rekondisjoneringsprogram for blysyre.
• IP44-klassifisert til utendørs bruk.
• Lettvektig og enkel å frakte.
• Slitesterk og robust.
• Beskyttet mot kortslutning.
• 2 års garanti

24
V

 L
A

D
IN

G

LA
D

IN
G

 O
G

 V
ED

LI
K

EH
O

LD

MXT 14 | 14A lader og vedlikeholder

Profesjonell 14A lader, vedlikeholder og 24V strømforsyning

•  Kompatibel med 24V batterier fra 23Ah til 300Ah 
• Innebygget temperatursensor.
• Dedikert batteri rekondisjoneringsprogram. 
• IP44-klassifisert til utendørs bruk.
• Lettvektig og enkel å frakte.
• Slitesterk og robust.
• Kortslutningssikkert
• 2-års garanti 

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

ANBEFALTE MODELLER TIL BRUK I LANDBRUKSSEKTOREN



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

TELEFON: + 46 225 351 80  |  INFO@CTEK.COM 
WWW.CTEK.COM
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OVI ER STOLTE OVER Å VÆRE 
VERDENS LEDENDE EKSPERTER PÅ 
BATTERIVEDLIKEHOLD.
Dette har vært fokuset vårt i to årtier, og dette engasjementet 
har resultert i en rekke nye innovasjoner underveis. Våre 
prisvinnende produkter vil forlenge batterilivet, maksimere 
batteriets ytelse og øke effektiviteten i virksomheten.


