
CT5 POWERSPORT

• Egner seg for alle motorsykler, ATV-er,  
Jet Skis og snøscootere

• Normal modus, for alle typer 12V 
 blysyrebatterier, WET, MF, EFB, AGM  
og GEL

• Litium* modus, for litium*batterier

• Rekondisjoneringsmodus for  rekondisjonering 
av dyputladede batterier

• Helautomatisk lading inkludert 
 vedlikeholdsladning

• 5 års garanti

Sørg for at du er klar til action hver gang med 
 brukervennlig CT5 POWERSPORT batterilader. Med 
 dedikerte programmer for blysyre- og  litium*batterier 
kan du få best mulig ytelse ut av  powersport-batterier, 
enten du er på land, vann, snø eller is.

TOPPYTELSES LADING
Ditt powersport-kjøretøy må alltid være i topp tilstand 
for å gi deg den best mulige ytelsen.  Powersportkjøretøy 
er noen ganger lagret over lange perioder, slik at 
CT5 POWERSPORT-batteriladeren sørger for at 
 batteriene er ladet helt til sin kapasitet og at kjøretøyet 
er klart til eventyr når du er klar. CT5 POWERSPORT 
er designet spesielt for å lade og vedlikeholde 
 powersport-batterier ved hjelp av avansert teknologi for 
å gi deg tre fullautomatiske ladings- og vedlikeholds-
programmer – Normal: for alle blybatterier, inkludert 
AGM, Lithium* (Litium): for alle litium*batterier og 
 Recond ( Rekond). Du kan koble den direkte til batteriet 
i  ubestemt tid, om nødvendig, og det vil ikke over- eller 
underlades. Den er enkel å bruke og fungerer med alle 
typer 12 V powersport-batterier.

FÅ DITT POWERSPORT-
KJØRETØY KLART TIL ACTION

*) 12V litiumbatterier (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)



CT5 POWERSPORT

LADEMODUS
CHECK
Tester batteriets tilstand og 
 gjenoppretter kapasiteten ved å fjerne 
sulfater.

CHARGE  
Rask og trygg lading av batteriet til 
 maksimal kapasitet.

CARE 
Patentert vedlikehold for maksimal ytelse 
og levetid for batteriet.

LADESTEG
NORMAL
Ladeprogram for middels store 
 blysyrebatterier.

RECOND
Ladeprogram for gjenoppretting av 
 dyputladete batterier.

LITHIUM
Ladeprogram for litiumbatterier  
(12V LiFePO4).

GARANTERT KVALITET FRA CTEK
CTEKs kundestøtte gir svar på alle 
 spørsmål i forbindelse med lading og 
CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og 
 fleksibilitet kjennetegner alle produktene 
og løsningene som selges av CTEK. 
CTEK leverer ladere til over 70 land 
i hele verden. CTEK er også en 
 pålitelig OEM- leverandør til mange 
av verdens mest  prestisjefylte bil- og 
 motorsykkelprodusenter. 
For mer informasjon, besøk  
WWW.CTEK.COM
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TEKNISKE DATA

INN 220–240VAC, 50–60Hz, 0.3A maks

UT 14.4/15.8/14.2V, 2.3A maks

RETURSTRØM* Mindre enn 1.5Ah/måned

OMGIVELSESTEMPERATUR -20°C til +50°C

BATTERITYPER 12V: WET, EFB, Ca/Ca, MF, AGM, GEL, LiFePO4

BATTERIKAPASITET 5–25Ah

ISOLASJONSKLASSE IP65

GARANTI 5 år

*) Returstrøm er strømmen som tappes fra batteriet når laderen ikke er tilkoplet strømnettet.  
CTEK-ladere har svært lav returstrøm.


