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TRANSPORTABEL BRUG 
ELLER FAST MONTERET
CTEK XS 3600
XS 3600 er en gennemprøvet og driftssikker oplader. XS 3600 har 
ingen mode-knap - bare sæt stikket i stikkontakten og slut batterikab-
lerne til, så kan opladningen begynde. Opladeren er forsynet med 
væsentlige funktioner som afsulfatering og vedligeholdelsesoplad-
ning. Den er den ideelle oplader til alle, der går efter kvalitet, og 
som ønsker en enkel sæt på og glem-lader. XS 3600 er en fuld-
automatisk 4-trins oplader, der oplader 12 V-batterier fra 7–75 Ah, 
og som er velegnet til vedligeholdelsesopladning op til 120 Ah. 
Opladeren er IP65-klassificeret (stænk- og støvtæt) og kan afgive 
3,6 A. Den er udviklet til at beskytte køretøjets elektronik og arbejder 
gnistfri. Opladeren er beskyttet mod forkert polaritet og sikret mod 
kortslutning.

TEKNISKE DATA
LADESPÆNDING 14,4 V

LADESTRØM 3,6 A

LADERTYPE 4-trins, fuldautomatisk opladningscyklus

BATTERITYPE 12 V bly/syre-batterier

BATTERIKAPACITET 7–75 Ah, op til 120 Ah vedligeholdelse

ISOLERING IP65 (stænk- og støvtæt) 

AUTO

Fuldautomatisk for optimal opladning

Til alle bly/syre-batterier

fuldt opladet batteri/vedligeholdelsesopladning
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CTEK XS 3600

CTEK COMFORT CONNECT clamp

CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 CTEK XS 3600
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• Fuldautomatisk opladning og vedligeholdelse i 4 trin maksimerer 
batteriets levetid og ydelse

• Takket være de mange former for tilbehør er det nemt at bruge den 
samme oplader til flere batterier

• Vandtæt, så løsningen kan klare problemet, selvom det regner eller sner
• Patenteret afsulfatering, der forlænger batteriets levetid
• Ingen gnister, sikret mod kortslutning og polvending for problemfri 

anvendelse

KLAR TIL BRUG

Tabellen viser den anslåede tid for opladning af tomme batterier til 80% 
opladning. 

BATTERISTØRRELSE (Ah) TID TIL 80 % OPLADET

14 3 t

20 5 t

60 13 t

75 17 t

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN
Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare eventuelle 
spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-ladere. Sikkerhed, en-
kelthed og fleksibilitet kendetegner alle produkter og løsninger, som er 
udviklet og solgt af CTEK. CTEK leverer opladere til over 60 lande i hele 
verden. CTEK er også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens 
mest prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter. 
Kontakt kundesupport: info@ctek.com

DESULPHATION 
BULK
ABSORPTION

FULDT OPLADET 
PULSE, VEDLIGEHOLDELSESOPLADNING

CTEK-OPLADNING


