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CTEK BUMPER
De CTEK BUMPER helpt uw CTEK-lader te beschermen tegen 
stoten en krassen. Geeft extra grip op gladde oppervlakken. 
Gemaakt van duurzaam siliconenrubber. De CTEK BUMPER sluit 
nauw om de behuizing van uw CTEK-lader.

BUMPER 10 
Compatibel met alle CTEK-laders tot 0,8 A. 40-057

BUMPER 60 
Compatibel met alle CTEK-laders tot 3,8–5,0 A. 56-915

BUMPER 100 
Compatibel met alle CTEK-laders tot 7,0 A. 40-058

BUMPER 120 
Compatibel met alle CTEK-laders tot 10 A. 40-059

CTEK MOUNTING BRACKET
Robuuste en veelzijdige montagebeugel voor de praktische opslag 
van lader en kabel. Dankzij het open framedesign zijn de laderfunc-
ties makkelijk toegankelijk.

•  Praktische opslag van lader en kabel.
•  Dankzij het open framedesign zijn de laderfuncties makkelijk 

toegankelijk.
•  Geschikt voor alle CTEK-laders van 3,8-5,0 A.

Part no. 40-132

VOOR ONZE DIERBARE 
KLANTEN: 
SLIM ONTWORPEN ACCESSOIRES DIE BIJDRAGEN AAN DE 
BRUIKBAARHEID, VEILIGHEID, EENVOUD EN FUNCTIONALITEIT

INDICATOR
De Indicator is de eenvoudigste manier om het laden van uw 
accu te volgen. Twee uur nadat u uw voertuig hebt gebruikt, 
wordt er een nauwkeurige meting voor uw accu weergegeven.

ROOD: Dit betekent dat de accuspanning minder bedraagt dan 
12,4 V. Het is absoluut tijd om de accu op te laden.

GEEL: Dit betekent dat de accuspanning tussen 12,4 en 12,65 V 
bedraagt. Het is tijd om te gaan denken aan het opladen van de 
accu.

GROEN: Dit betekent dat de accuspanning meer dan 12,65 V 
bedraagt. OK! Opladen is niet nodig.

CONNECT

Onze producten zijn ontworpen en ontwikkeld om 
gebruiksvriendelijk te zijn. Alle CTEK-laders worden 
geleverd met onze speciale snelkoppeling.

ACCESSOIRES



CONNECT
– Eyelet

De Connect - Eyelet is een 
handig accessoire waarmee u 
accu’s kunt opladen die zich op 
lastig bereikbare plaatsen 
bevinden of wanneer het 
gebruik van klemmen onhandig 
of onmogelijk is. De Comfort 
Connect – Eyelet is makkelijk 
aan te brengen en spatwater- 
en stofdicht. Kabellengte 
400 mm. Compatibel met alle 
CTEK-laders tot 10 A.

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

CONNECT
– Cig Plug

De Connect – Cig Plug is een 
makkelijk aan te brengen 
adapter waarmee u via de 
12 V-sigarettenaansteker of 
-accessoire-aansluiting kunt 
opladen vanaf een CTEK-
compatibele lader. Kabellengte 
400 mm. Compatibel met alle 
CTEK-laders tot 7 A. De 
Connect – Cig Plug is een 
universeel model dat in 
aansluitingen van zowel in 12 
mm als 21 mm past.

Part no. 56-263

Opmerking: De aansluiting moet 
ook als het contact in de stand 
”uit” staat onder spanning staan.

CONNECT
– Cig Socket

De Connect – Cig Socket is een 
handig accessoire waarmee u 
het gebruik van de accuconnec-
tor CTEK Connect uitbreidt. 
Wanneer de Connect - Cig 
Socket is aangesloten, kunt u 
GPS, mobiele telefoons, 
stuurverwarming en kledingver-
warming enzovoort gebruiken. 
Kabellengte 1 m.

Part no. 56-573

CONNECT
– 2.5M Extension Cable

Handige verlengkabel waarmee 
elke CTEK-lader tot maximaal 
10 A kan worden aangesloten 
op andere accessoires zoals 
klemmen of snelaansluitingen 
(Connect). Komt van pas 
wanneer de lader op enige 
afstand van de accu moet 
worden geplaatst. Kabellengte 
2,5 m.

Part no. 56-304

INDICATOR
– Eyelet

De Indicator – Eyelet M6/M8 oog 
aansluitingen gebruikt een 
eenvoudig ‘verkeerslichtsysteem’ 
om de status van uw accu aan te 
geven. Met de Indicator – Eyelet 
(Oog) aansluitingen heeft u een 
permanente installatie. Als 
opladen nodig is, sluit u de 
CTEK-lader aan en laadt u de 
accu op.  
Kabellengte 500 mm.

Stroomverbruik: 1,5 mA 
Stroomverbruik/maand: 1,1 Ah

Eyelet M6 56-629
Eyelet M8 56-382

INDICATOR
– Cig Plug
De Indicator – Cig Plug is een 
gecombineerde snelkoppeling 
en indicator voor makkelijk 
laden. Perfect voor het 
controleren van de status en 
het opladen van de accu via de 
12 V-aansluiting van het 
voertuig. Kabellengte 400 mm. 
Geschikt voor alle 12 V 
CTEK-laders tot maximaal 7 A. 
De Indicator – Cig Plug is een 
universeel model dat in 
aansluitingen van zowel in 12 
mm als 21 mm past.

Stroomverbruik: 1,5 mA 
Stroomverbruik/maand: 1,1 Ah

Part no. 56-870

Opmerking: De aansluiting moet 
ook als het contact in de stand 
”uit” staat onder spanning staan.

INDICATOR
– Clamp

De Indicator – Clamp gebruikt 
een eenvoudig 
‘verkeerslichtsysteem’ om de 
status van uw accu aan te geven. 
Makkelijk te verplaatsen van het 
ene naar het andere voertuig – 
ideaal voor werkplaatsen en 
showrooms. Als opladen nodig is, 
kan de afdekking van de stekker 
worden verwijderd en kan een 
compatibele CTEK-lader worden 
aangesloten om de accu weer 
volledig op te laden. Kabellengte 
1,5 m.

Stroomverbruik: 1,5 mA 
Stroomverbruik/maand: 1,1 Ah

Part no. 56-384

INDICATOR
– Panel

De Indicator – Panel gebruikt een 
eenvoudig ‘verkeerslichtsysteem’ 
om de status van uw accu aan te 
geven. Verkrijgbaar met twee 
kabellengtes: 1,5 m en 3,3 m. Er 
worden geen kabels meegeleverd 
bij de Indicator – Panel met 
lintkabelaansluiting.

Stroomverbruik: 1,5 mA 
Stroomverbruik/maand: 1,1 Ah

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

ACCESSOIRES
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