
CTEK  
HOUDT HET HELE JAAR DOOR 
LANDBOUWMACHINES IN 
BEDRIJF
GEAVANCEERDE OPLOSSINGEN VOOR ACCULADEN, 
ONDERHOUD EN ONDERSTEUNING



GOED WERKENDE MACHINES 
ZIJN VAN CRUCIAAL BELANG 
VOOR EEN SUCCESVOL 
AGRARISCH BEDRIJF
Moderne landbouwbedrijven hebben het hele jaar door verschillende soorten 
landbouwmachines in gebruik. Dit kunnen bijvoorbeeld tractoren, graafmachines, 
vorkheftrucks en balenpersen zijn, maar ook kleinere voertuigen, zoals 4x4's, motoren 
en quads kunnen onmisbaar zijn. Welke machines het ook zijn, ze zullen het hele jaar door 
voor specifieke taken worden ingezet, waarvoor vaak uiterst strakke deadlines gelden.

Door de seizoensgebondenheid van veel 
landbouwwerkzaamheden kan een deel van 
dit materieel langdurig onregelmatig worden 
gebruikt of in de opslag doorbrengen, simpelweg 
omdat het op dat moment niet nodig is.

Moderne landbouwmachines hebben ook 
complexe boordsystemen, zoals computers,  
die de accu meer belasten dan ooit.

Dit kan ertoe leiden dat een accu volledig wordt 
ontladen, dus het is van cruciaal belang dat de 
agrariërs hun landbouwmachines optimaal laten 
functioneren, met volledig opgeladen accu's die 
goed worden onderhouden.

Een landbouwmachine met een lege accu is 
onbruikbaar. En als de machines niet werken, 
verliest de onderneming niet alleen kostbare tijd, 
maar ook essentiële bedrijfsinkomsten.

Proactieve verzorging 
en onderhoud van de 
accu's zorgt ervoor dat 
de landbouwmachines 
het hele jaar door werken. 
Door te investeren in de 
juiste CTEK-acculader en 
-voeding krijgen agrariërs 
een hardwerkende, 
betrouwbare en duurzame 
oplossing om hun materieel 
en hun bedrijf draaiende te 
houden.



LAADOPLOSSINGEN DIE 
LANDBOUWMACHINES 
IN BEDRIJF HOUDEN

Landbouwmachines hebben baat bij 
efficiënt laden, zodat ze telkens weer direct 
starten. En een goede onderhoudslading 
wanneer de machine niet wordt gebruikt 
verlengt de levensduur van de accu, zodat 
de machine langer in bedrijf kan worden 
gehouden. 

CTEK-laders zorgen ervoor dat de accu wordt 
opgeladen, onderhouden en optimaal werkt, 
zodat de kans op defecten aanzienlijk wordt 
verkleind. Wij bieden een scala aan professionele 
acculaadproducten die ideaal zijn voor gebruik met 
12 V-lood- en lithiumaccu's, evenals 24 V-loodaccu's. 
Onze grotere acculaders zijn voorzien van een 
speciale ‘SUPPLY’-modus die een constante voeding 
van 12 V of 24 V levert om tijdens diagnostisch werk 
de elektronica van het voertuig te beschermen.

De geavanceerde technologie betekent dat all onze 
acculaders volautomatisch en gebruiksvriendelijk 
zijn en een veilige, snelle en efficiënte lading leveren, 
die nauwkeurig is afgestemd op de vereisten 
van de specifieke accu. Ze zijn speciaal gemaakt 
om robuust en draagbaar te zijn, zodat ze zowel 
binnen als buiten kunnen worden gebruikt, in alle 
weersomstandigheden.

Onze acculaders zijn ook voorzien van 
een ‘RECOND’-modus. Een speciale 
reconditioneringslading die volledig ontladen 
accu's nieuw leven inblaast en de machines met 
een minimum aan stilstand weer aan het werk krijgt.

Het gebruik van CTEK-laders bespaart agrariërs 
tijd en geld, zodat ze deze waardevolle middelen 
kunnen herinvesteren in hun bedrijf om hun 
levensonderhoud te ontwikkelen en te beschermen.

Volautomatische, 
gebruiksvriendelijke 
oplossingen voor het 
laden, onderhouden 
en voeden van 
een breed scala 
aan accu's voor 
landbouwmachines.



AANBEVOLEN ACCESSOIRES VOOR ACCULADERS
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INDICATOR EYELET of CLAMPS

•  LED-verkeerslichtsysteem dat het laadniveau van de accu's aangeeft,  
zodat u weet wanneer u moet opladen.

•  Biedt aansluiting op de accu.
•  Veilig en eenvoudig aansluiten via het unieke ingebouwde  

aansluitsysteem van CTEK.
•  Verkrijgbaar met klemmen of met kabelogen van 6 en 8 mm.
•  Geschikt voor MXS 5.0 en MXS 10.

INDICATOR PANEL | 1,5 of 3,3 m 

•  Speciaal voor paneelmontage.
•  Biedt een permanente aansluiting op de accu, laat zien wat het  

oplaadniveau is via een eenvoudig LED-verkeerslichtsysteem.
•  Veilig en eenvoudig aansluiten via het unieke ingebouwde  

aansluitsysteem van CTEK.
•  Verkrijgbaar met kabellengtes van 1,5 en 3,3 m.
•  Geschikt voor MXS 5.0 en MXS 10.
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EXTENSION CABLE | 2,5 m

•  Kabel van 2,5 m, voor aansluiting op accu's die verder weg of moeilijk  
te bereiken zijn.

•  Slijtvaste, flexibele kabels.
•  Veilig en eenvoudig aansluiten via het unieke ingebouwde  

aansluitsysteem van CTEK.
•  Geschikt voor MXS 5.0 en MXS 10.
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BUMPER 60 of 120

• Beschermt de acculader tegen vallen.
•  Geeft uw lader extra grip op gladde oppervlakken.
•  Duurzame siliconen BUMPER 60, geschikt voor MXS 5.0 en  

BUMPER 120, geschikt voor MXS 10.

BUMPER 300

• Beschermt de acculader tegen vallen.
•  Geeft uw lader extra grip op gladde oppervlakken.
• Handige draaggreep.
•  Duurzame siliconen bescherming, geschikt voor PRO25S en MXT 14.
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MOUNTING BRACKET

•  Handige beugel om lader en kabels netjes op te bergen.
•  Open frame om gemakkelijk bij de laderfuncties te kunnen.
•  Voor MXS 5.0.
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MXS 5.0 | 5A lader en onderhoudsunit 

De perfecte onderhoudslader voor 12V-loodaccu's op 
seizoensgebonden machines

•  Laadt accu's tot 110 Ah. Onderhoudt grotere accu’s van max. 160 Ah.
• Geschikt voor alle typen loodaccu's.
• Ingebouwde automatische temperatuurcompensatie.
• Spatwater- en stofbestendig (IP65). 
• 5 jaar garantie.
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MXS 10 | 10A lader en onderhoudsunit

Volautomatische 8-staps lader met voeding voor 12 V-apparatuur

• Levert 10 A aan 12 V accu's van 20-200 Ah.
• Geschikt voor onderhoudslading tot max. 300 Ah.
• Programma's voor koud weer en reconditionering.
• AGM-optie voor start-stopaccu's.
• Spatwater- en stofbestendig (IP65).
• Veilige vonkvrije werking.
• Beveiligd tegen omgekeerde polariteit.
• Beveiligd tegen kortsluiting.
• 2 jaar garantie.
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PRO25S | 25 A snellader

Professionele 25 A-lader, onderhoudsunit en 12 V voeding

• Volautomatisch en gebruiksvriendelijk.
• Speciale lithiummodus.
•  Compatibel met accu's van 40 Ah tot 500 Ah  

(lithium: 30 Ah tot 450 Ah).
• Ingebouwde temperatuursensor.
• Speciaal programma voor reconditionering van loodaccu's.
• IP44-geclassificeerd voor buitengebruik.
• Lichtgewicht en uiterst draagbaar.
• Stevig en robuust.
• Beveiligd tegen kortsluiting.
• 2 jaar garantie
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MXT 14 | 14 A-lader en onderhoudsunit

Professionele 14 A-lader, onderhoudsunit en 24 V voeding

•  Compatibel met 24 V-accu's van 23 Ah tot 300 Ah 
• Ingebouwde temperatuursensor.
• Speciaal programma voor reconditionering van accu's. 
• IP44-geclassificeerd voor buitengebruik.
• Lichtgewicht en uiterst draagbaar.
• Stevig en robuust.
• Beveiligd tegen kortsluiting
• 2 jaar garantie 

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

AANBEVOLEN MODELLEN VOOR GEBRUIK IN DE LANDBOUW



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

TELEFOON: + 46 225 351 80  |  INFO@CTEK.COM 
WWW.CTEK.COM
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LWIJ ZIJN ER TROTS OP, DAT WIJ ALS 
SPECIALISTEN, WERELDLEIDER ZIJN 
IN ACCUVERZORGING.
Dit is gedurende twee decennia al onze focus geweest en deze 
toegewijdheid heeft in de loop der tijd vele nieuwe innovaties 
voortgebracht. Onze bekroonde producten verlengen de 
levensduur van de accu, maximaliseren de prestaties van de 
accu en verhogen de bedrijfsefficiëntie.


