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CTEK BUMPER
CTEK BUMPER hjälper till att skydda din CTEK-laddare mot stötar 
och repor. Tillför extra grepp på hala underlag. Tillverkad av 
slitstarkt silikongummimaterial. CTEK BUMPER sitter tätt runt 
CTEK-laddaren hölje.

BUMPER 10 
Kompatibel med alla CTEK-laddare upp till 0,8 A. 40-057

BUMPER 60 
Kompatibel med alla CTEK-laddare upp till 3,8–5,0 A. 56-915

BUMPER 100 
Kompatibel med alla CTEK-laddare upp till 7,0 A. 40-058

BUMPER 120 
Kompatibel med alla CTEK-laddare upp till 10 A. 40-059

CTEK MOUNTING BRACKET
Kraftigt och mångsidigt monteringsfäste för praktisk förvaring av 
laddare och kabel. Öppen ramkonstruktion ger enkel åtkomst till 
laddarens funktioner.

•  Praktisk förvaring av laddare och kablar.
•  Öppen ramkonstruktion ger enkel åtkomst till laddarens 

funktioner.
•  Passar till alla CTEK-laddare på 3,8–5,0 A.

Part no. 40-132

TILL VÅRA 
KUNDER: 
TILLBEHÖR I SMART DESIGN SOM ÖKAR ANVÄNDBARHETEN, 
SÄKERHETEN, ENKELHETEN OCH GER EXTRA FUNKTIONER

INDICATOR
Indicator är det bästa sättet att enkelt övervaka batteriets 
laddning. En exakt avläsning av ditt batteri visas två timmar 
efter att du använt fordonet.

RÖD: betyder att batteriladdningen är under 12,4. Det är hög tid 
att ladda batteriet.

GUL: betyder att batteriladdningen är mellan 12,4 och 12,65 V. 
Det är dags att börja fundera på att ladda batteriet.

GRÖN: betyder att batteriladdningen är minst 12,65 V. OK! 
Ingen laddning behövs.

CONNECT

Våra produkter är utformade och utvecklade för att vara 
så lätta som möjligt att använda. Alla CTEK-laddare är 
utrustade med vår specialtillverkade snabbkontakt.

TILLBEHÖR



CONNECT
– Eyelet

Connect – Eyelet är ett 
praktiskt tillbehör som låter dig 
ladda batterier som är svåra att 
nå eller där det är obekvämt 
eller omöjligt att använda 
klämmor. Connect – Eyelet är 
lätt att montera samt stänk- 
och dammskyddad. 400 mm 
kabellängd. Kompatibel med 
alla CTEK-laddare upp till 10 A.

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

CONNECT
– Cig Plug

Connect – Cig Plug är ett 
lättmonterad adapter som gör 
det möjligt att ladda från en 
CTEK-kompatibel laddare via 
12 V cigarettändare eller 
tillbehörsuttag. 400 mm 
kabellängd. Kompatibel med 
alla CTEK-laddare upp till 7 A. 
Connect – Cig Plug är en 
universell modell som passar 
uttag på både 12 mm och 
21 mm.

Part no. 56-263

Obs! Uttaget måste 
strömförsörjas även när 
tändningen är i ”av”-läge.

CONNECT
– Cig Socket

Connect – Cig Socket är en 
användbar accessoar som ökar 
användningen av CTEK 
Connect-batterikontakt. När 
Connect – Cig Socket har 
ansluts så att du kan använda 
GPS, mobiltelefoner, 
handtagsvärmare, eluppvärmda 
kläder, etc.  
1 meters kabellängd.

Part no. 56-573

CONNECT
– 2.5M Extension Cable

Praktisk förlängningskabel som 
gör att alla CTEK-laddare på upp 
till 10 A kan kopplas till andra 
tillbehör som klämmor eller 
snabbkopplingar (Connect). 
Praktiskt när laddaren måste 
placeras en bit ifrån batteriet.  
2,5 m kabellängd.

Part no. 56-304

INDICATOR
– Eyelet

Indicator – Eyelet M6 och M8 
använder ett enkelt 
”Trafikljussystem” för att enkelt 
och tydligt visa batteriets 
laddningsstatus. Med Indicator 
– Eyelet har du en permanent 
installation. Om laddning behövs 
kopplar du in CTEK-laddaren och 
laddar batteriet.  
500 mm kabellängd.

Strömläckage: 1,5 mA 
Strömläckage/månaden: 1,1 Ah

Eyelet M6 56-629
Eyelet M8 56-382

INDICATOR
– Cig Plug
Indicator – Cig Plug är en 
kombinerad snabbkoppling och 
indikator för enkel laddning. 
Perfekt för att kontrollera status 
och laddning av batteriet genom 
fordonets 12 V-uttag. 400 mm 
kabellängd. Lämplig för alla 12 V 
CTEK-laddare på upp till 7 A. 
Indicator – Cig Plug är en 
universell modell som passar 
uttag på både 12 mm och 
21 mm.

Strömläckage: 1,5 mA 
Strömläckage/månaden: 1,1 Ah

Part no. 56-870

Obs! Uttaget måste 
strömförsörjas även när 
tändningen är i ”av”-läge.

INDICATOR
– Clamp

Indicator – Clamp använder ett 
enkelt ”Trafikljussystem” för att 
enkelt och tydligt visa batteriets 
laddningsstatus. Enkel att flytta 
mellan fordon, vilket är perfekt 
för verkstäder och 
utställningslokaler. Om laddning 
krävs kan locket tas bort från 
enheten och en kompatibel 
CTEK-laddare anslutas för att 
återställa batteriet till en 
fulladdad status.  
1,5 m kabellängd.

Strömläckage: 1,5 mA 
Strömläckage/månaden: 1,1 Ah

Part no. 56-384

INDICATOR
– Panel

Indicator – Panel använder ett 
enkelt ”trafikljussystem” för att 
enkelt och tydligt visa batteriets 
laddningsstatus. Finns i två 
kabellängder 1,5 m och 3,3 m. 
Inga kablar ingår i Indicator – 
Panel med flatstiftsanslutning.

Strömläckage: 1,5 mA 
Strömläckage/månaden: 1,1 Ah

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

TILLBEHÖR
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