
MXS 10EC

CTEK MXS 10EC er en fuldautomatisk, 8-trins praktisk 
oplader og supportenhed, der kan forsyne 12 V batterier 
med 10 A, herunder AGM-typer fra 20–200 Ah op til 
300 Ah ved hjælp af vedligeholdelsesfunktionen.

MXS 10EC er beregnet til professionel brug og omfatter 
en lang række funktioner herunder automatisk fejlfind-
ing, der afprøver, om et batteri kan blive ladet op og 
holde niveauet, og en strømforsyningsfunktion, så den 
kan bruges som en strømforsyning, der kan kobles til 
elektronikken under den vanskelige udskiftning af bat-
terier. MXS 10EC er ideel til brug på værkstedet - ikke 
bare til biler, men til mange andre forskellige motorer i 
f.eks. både og køretøjer til fritidsbrug.

Laderen er nem at transportere med de ekstra lange 4 
m laderkabler og beskyttelse i silikonegummi, som gør 
den ekstra nem og fleksibel at bruge.

MXS 10EC kan som noget ekstra udstyres med en tem-
peratursensor, så den kan kompensere for forholdene 
og sikre optimal opladning uanset vejret. Den leveres 
med 2 års garanti.

AUTO

Fuldautomatisk for optimal opladning

Til alle bly/syre-batterier

fuldt opladet batteri

Vedligeholdelsesopladning

Temperatursensor

Opladning ved lave temperaturer 
og AGM-batterier

Genetablering af kraftigt afladede batterier

Brug laderen som strømforsyning

MXS 10EC
FLEKSIBEL BATTERIOPLADER OG  
SUPPORTENHED TIL VÆRKSTEDSBRUG

ANBEFALET TIL 



MXS 10EC

CTEK COMFORT CONNECT–clamp

TEMPERATURE SENSOR

MED CTEK ER DER GARANTI FOR KVALITETEN

Der er mulighed for CTEK-kundesupport, som kan besvare 
eventuelle spørgsmål i forbindelse med opladning og CTEK-
opladere. Sikkerhed, enkelthed og fleksibilitet kendetegner alle 
produkter og løsninger, som er udviklet og solgt af CTEK.  
CTEK leverer opladere til over 70 lande i hele verden. CTEK er 
også en pålidelig OEM-leverandør til mange af verdens mest 
prestigefyldte bil- og motorcykelproducenter. 
Få flere oplysninger på WWW.CTEK.COM

TEKNISKE DATA

LADESPÆNDING 14.4/14.7/15.8 /13.6 V

LADESTRØM Maks. 10 A

LADERTYPE 8-trins, fuldautomatisk opladnings-
cyklus

BATTERITYPE 12 V bly/syre-batterier

BATTERIKAPACITET 20–200 Ah, op til 300 Ah til vedlige-
holdelse

ISOLERING IP65 (stænk- og støvtæt)

CTEKS UNIKKE 8-TRINS OPLADNINGMEDFØLGER

1  TRIN 1 AFSULFATERING

2  STEP 2 SOFT START

3  STEP 3 VOLUMEN

4  TRIN 4 ABSORPTION, KLAR TIL BRUG

5  TRIN 5 ANALYSE

6  STEP 6 RECOND
7  TRIN 7 FLOAT, FULDT OPLADET

8  TRIN 8 PULSE, VEDLIGEHOLDELSESOPLADNING

•  Professionel, fuldautomatisk og praktisk oplader og sup-
portenhed, der kan forsyne 12 V batterier med 20–200 Ah.

• Patenteret 8-trins opladning.
•  Giver mulighed for, at lagdelte batterier fyldt med sulfat og 

helt afladede kan få nyt liv.
•  Udstyret med 4 m kabler - intet behov for at tage batteriet 

ud af køretøjet.
• Nem at transportere takket være den holdbare, skridsikre, 

beskyttelse.
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