CT5 TIME TO GO GULF EDITION

BATTERILADER OG
VEDLIKEHOLDER I
BEGRENSET OPPLAG
Gulf-laderen fra CTEK kombinerer den nyeste teknologien
innen batterilading med det ikoniske Gulf-merket. Noen
er fans av Gulf Racing, mens andre liker nostalgien ved
det historiske Gulf-merket. Den oransje sirkelen i Gulflogoen er nå synonymt med høy kvalitet, innovasjon og
teknisk fremragende produkter verden over.

• Gulf-merket i begrenset opplag
• Automatiske ladings- og vedlikeholdsstadier
• Viser deg hvor lenge, i timer, hvor lenge det er til batteriet
er ladet og du kan kjøre
• AGM-program
• Program for gjenoppretting av dyputladede batterier

VEDLIKEHOLD BATTERIENE DINE MED STIL!
Denne Gulf-lisensierte batteriladeren og
vedlikeholderen i begrenset opplag er utstyrt med
en unik nedtellingstidtaker som varsler deg når
batteriet er klart til bruk. Det varsler også om når
du trygt kan FORSØKE å starte opp kjøretøyet igjen,
selv før batteriet er fulladet, og når batteriet er klart
til START. Gulf-laderen er kompatibel med alle 12V
blysyre-batterier og har dedikert stadier for lading og
vedlikehold, for å optimalisere styrken og levetiden
til batteriet. Den sørger for at batteriet alltid er i god
stand, og du kan til og med reparere et utladet flatt
batteri. Den er enkel å bruke og helautomatisk, slik at
den kan være tilkoblet batteriet i lange tidsperioder
når det står lagret, og det vil hverken over- eller
underlade batteriet.

TIME TO GO
CT5 TIME TO GO-laderen er den første laderen i verden som
forteller deg nøyaktig når batteriet vil være ladet og klart til
bruk. En rekke lysdioder angir de forskjellige ladetrinnene og
hvor lenge (i timer) det er igjen til batteriet ditt er ladet.

Nedtelling til ferdig ladet, i timer.

8h

Mer enn 8 timer til det er ferdig ladet.

4h

Ca. 4 timer til det er ferdig ladet.

2h

Ca. 2 timer til det er ferdig ladet.

1h

Ca. 1 time til det er ferdig ladet.
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3 VALGBARE LADEPROGRAMMER

TRY En TRY-indikator som lyser betyr at
det er mulig å gjøre ETT startforsøk.

NORMAL Ladeprogram for middels store
blysyrebatterier.

GO 8 hrs | 4 hrs | 2 hrs | 1 hr > GO. En
enkelt lysdiode som lyser forteller deg
nøyaktig hvor lenge det er igjen til batteriet er ladet. Når GO-lysdioden lyser, er
batteriet 80 % ladet og klart til full bruk.

AGM Ladeprogram for middels store
AGM-batterier, brukes i start-stopp-kjøretøy.

CARE La batteriet være tilkoblet for trygg,
langsiktig oppbevaring, så vil bilen din
alltid ha et helt oppladet batteri når du
ønsker å bruke den.

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

RECOND Ladeprogram for gjenoppretting
av dyputladete batterier.

INN

220–240 VAC, 50–60 Hz, 0.6 A

UT

14.4/14.7V/15.8V, 5.0A

RETURSTRØM*

Mindre enn 1.5 Ah/måned

OMGIVELSESTEMPERATUR

-20 °C til +50 °C

BATTERITYPER

12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL

BATTERIKAPASITET

20–160 Ah

ISOLASJONSKLASSE

IP65

GARANTI

5 år

*) Returstrømtapping er strømmen som tapper batteriet hvis laderen ikke er koplet til strømnettet.
Ctek-ladere har svært lav returstrøm.
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