
CT5 POWERSPORT

• Geschikt voor alle motorfietsen, ATV’s, 
jetski’s en sneeuwscooters

• Normal mode, geoptimaliseerd voor het 
laden van loodzuur accu’s, inclusief AGM 
accu’s

• Lithium* mode, geoptimaliseerd voor het 
laden van Lithium* accu’s

• Herconditionerings modus om sterk 
 ontladen accu’s te herstellen

• Volautomatisch opladen inclusief 
 onderhouds laden

• 5 jaar garantie

Met de gebruikers vriendelijke CT5 POWERSPORT 
lader van CTEK is uw Powersport/ vrijetijdsvoertuig 
altijd klaar voor de actie. Of u zich nu te land, in het 
water, in de sneeuw of op het ijs bevindt:  dankzij 
speciale  programma’s voor loodzuuraccu’s en 
lithium*- accu’s krijgt u de beste prestaties van uw 
 powersport-/ vrijetijdsvoertuigaccu’s.

OPLADEN VOOR TOPPRESTATIES
Uw sportvoertuig moet steeds in perfecte staat 
zijn, zodat u de allerbeste prestaties krijgt. 
 Sportvoertuigen blijven soms lange tijd op stal. De 
CT5  POWERSPORT-acculader zorgt er dan voor dat uw 
accu’s steeds zijn opgeladen volgens hun  capaciteit 
en uw voertuig klaar is voor vertrek wanneer u dat 
wenst. De CT5 POWERSPORT is specifiek  ontworpen 
om accu’s in powersportvoertuigen te laden en te 
 onderhouden. Deze acculader maakt gebruik van 
 geavanceerde technologie om u drie volautomatische 
laad- en  onderhoudsprogramma’s te bieden: Normaal 
(voor alle loodzuuraccu’s, inclusief AGM), Lithium* 
(voor alle  lithium*-accu’s) en Reconditioning- modus. U 
kunt de acculader rechtstreeks op de accu  aansluiten, 
indien nodig voor onbeperkte tijd. De acculader zal de 
accu nooit te veel of te weinig laden.De acculader is 
 eenvoudig te gebruiken en werkt met alle soorten 12 V 
accu’s in owersport-/vrijetijdsvoertuigen.

MAAK UW SPORTVOERTUIG 
KLAAR VOOR ACTIE

*) 12 V lithium-accu’s (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)



CT5 POWERSPORT

CHARGE-MODI
CHECK
Test de accutoestand en herstelt de 
 capaciteit door sulfaten te verwijderen.

CHARGE  
Veilig, snel accu’s opladen tot de 
 maximale capaciteit.

CARE 
Gepatenteerde onderhoudsfunctie voor 
maximale accuprestaties en levensduur. 

OPLADEN STEP
NORMAL
Laadprogramma voor middelgrote lood-
zuur accu’s.

RECOND
Laadprogramma voor het reconditioneren 
van sterk ontladen accu’s.

LITHIUM
Laadprogramma voor lithium-accu’s  
(12V LiFePO4).

MET CTEK GEGARANDEERDE 
 KWALITEIT
De klantenservice van CTEK staat voor u 
klaar om alle vragen te beantwoorden over 
opladen en CTEK-laders. Veilig,  eenvoudig 
en flexibel; dat zijn de  kenmerken van 
alle door CTEK ontwikkelde en verkochte 
producten en oplossingen.
CTEK levert laders in meer dan 70 
landen wereldwijd. CTEK is tevens een 
 betrouwbare OEM-leverancier voor 
enkele van ‘s werelds meest exclusieve 
 fabrikanten van auto’s en motorfietsen.
Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer 
informatie
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TECHNISCHE DATA

INPUT 220–240VAC, 50–60Hz, 0.3A max

OUTPUT 14.4/15.8/14.2V, 2.3A max

DRAINLEKSTROOM* Minder dan 1.5 Ah/maand

OMGEVINGSTEMPERATUUR -20°C tot +50°C

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

ACCUCAPACITEIT 5–25Ah

ISOLATIEKLASSE IP65

GARANTIE 5 jaar

*) Drainlekstroom is de stroom die uit de accu ”lekt” wanneer de oplader niet op de voeding is 
 aangesloten. CTEK-opladers hebben een zeer lage drainlekstroom.


