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CTEK Sweden AB
Rostugnsvägen 3 • 776 70 Vikmanshyttan • Szwecja
Telefon: +46 225 351 80 • Faks: +46 225 351 95

Adres e-mail: info@ctek.com • www.ctek.com

Dystrybutor:

Bezpieczne ładowanie – zawsze
Nasze ładowarki są proste w obsłudze i charakteryzują się 
brakiem iskrzenia, wykrywają nieprawidłowe podłączenie 

ładowarki lub nieodbieranie ładunku przez akumulator. 
Nasze ładowarki nie niszczą elektroniki pojazdów. Wszystkie 

ładowarki spełniają wymogi klasy szczelności IP65 lub 
wyższej i są dopuszczone do użytko zewnętrznego.

się na moc ekscytujących 
wrażeń!

PRZYGOTUJ
instalujesz raz używasz 
cały czas

Łatwe sprawdzanie 
stanu baterii

Opracowując nasze produkty, chcemy, aby były jak 
najprostsze w obsłudze. Są wyposażone w szybkozłą-
cze, które można łatwo zamocować do akumulatora. 

Dostępne są także liczne inteligentne akcesoria. Prak-
tyczny wskaźnik COMFORT INDICATOR wskazuje, 
kiedy należy doładować akumulator.

Umożliwia dostęp do gniazda zapalniczki papie-
rosowej, gdy jest podłączona przy użyciu złącza 
COMFORT (złącza oczkowego) bezpośrednio 
do akumulatora. Doskonale nadaje się do łado-
wania telefonu komórkowego podczas jazdy 
motocyklem.

Silikonowy ochraniacz zabezpiecza 
zarówno ładowarkę, jak i lakier 
pojazdu.
Odpowiednia do MXS 5.0.

Ø 21 mm  I  Długość 1,0 m

Szybkie złącze w celu bezproblemowego 
ładowania. Akumulator ładuje się za 
pomocą gniazdka 12 volt w pojeździe.

 
Ø 12/21 mm  I  Długość 40 cm

Praktyczne szybkozłącze do trudno do-
stępnych i wbudowanych akumulatorów. 
Zaciski są podłączone do akumulatora.

Dostępne wraz z zaciskami przewodów w trzech rozmiarach: 
M6 – 6,4 mm  I  M8 – 8,4 mm  I  M10 – 10,6 mm  I  Długość 40 cm

Montowany na panelu wskaźnik poziomu 
naładowania akumulatora umożliwia 
naładowanie akumulatora z panelu.

Dostępne dwie długości przewodów: 
M8 – 8,4 mm  I  Długość 1,5 m  I  Długość 3,3 m

Akumulator ładuje się przy użyciu gniazdka 12 volt 
w pojeździe. Wygodne złącza są także dostępne 
wraz z inteligentnym wskaźnikiem Comfort 
pokazującym poziom energii w akumulatorze. 

 
Ø 12/21 mm  I  Długość 50 cm

Zamocuj klamry do zacisków akumulatora. 
Diody świetlne wskazują stan akumulatora 
oraz moment, kiedy należy go naładować. 
Doskonały wybór dla osób z kilkoma 
pojazdami.

 
Długość 1,0 m

Praktyczne szybkozłącze wskazujące 
aktualny poziom energii w akumulatorze 
oraz moment, gdy trzeba go naładować.

Dostępne są dwa rozmiary zacisków kablowych: 
M6 – 6,4 mm  I  M8 – 8,4 mm  I  Długość 55 cm

COMFORT 
CONNECT – Cig-socket

CTEK – Bumper 
COMFORT 
CONNECT – Cig-plug*

COMFORT 
CONNECT – Eyelet

COMFORT 
INDICATOR – Panel

COMFORT 
INDICATOR – Cig-plug*

COMFORT 
INDICATOR – Clamp

COMFORT 
INDICATOR – Eyelet

* Uwaga: Gniazdo musi być zasilane, nawet gdy zapłon znajduje się w 
pozycji wyłączonej.

Doładuj akumulator i przeżyj przygodę!
Przejażdżka motocyklem w letni wieczór, jazda 
skuterem wodnym, podróż samochodem turystycz-
nym po Europie... Coraz więcej osób posiada 
pojazdy, które wykorzystuje do celów rekreacyj-
nych. Nasze inteligentne ładowarki ładują akumu-
latory przy pomocy unikalnej technologii. Dzięki 
temu twój pojazd jest zawsze gotowy do odbycia 
ciekawej podróży. 

inteligentne ładowanie
Akumulatory pracują najlepiej, jeśli zaraz po użyciu zostaną 
ponownie naładowane do pełna, gdyż zapobiega to zasiarczaniu. 
Dzięki stosowaniu ładowarki CTEK akumulator jest zawsze naładowa-
ny do pełna. Nasze ładowarki zawsze analizują akumulator i 
zapewniają optymalne naładowanie stosownie do pozostałej ilości 
energii. Po pełnym naładowaniu akumulatora program przechodzi w 
tryb ładowania konserwacyjnego, dzięki czemu akumulator zawsze 
jest „gotowy” w razie potrzeby. Na tym właśnie polega „inteligentne 
ładowanie”.

‚connect and Forget’
Nasze ładowarki są projektowane tak, aby zapewnić możliwie jak 
największą prostotę i bezpieczeństwo ładowania akumulatora. 
Zaciski dostarczone wraz z ładowarką umożliwiają ładowanie 
akumulatorów na żądanie. Jeśli jednak akumulator jest ładowany 
często lub dostęp do niego jest utrudniony, złącza ułatwiają 
podłączenie akumulatora. Wygodne złącza są także dostępne wraz 
ze wskaźnikiem poziomu energii w akumulatorze. Po podłączeniu 
ładowarki nie trzeba pamiętać jak długo akumulator musi być 
ładowany do pełna ani czy może być zasiarczony. Nasze ładowarki 
panują nad tym wszystkim automatycznie. Nazywamy to opcją 
„Connect and Forget”. 

zwiększ wydajność akumulatora
Zasiarczenie to jedna z najczęstszych przyczyn zmniejszonej 
wydajności akumulatora. Dlatego też wszystkie nasze ładowarki 
rozpoczynają ładowanie od odsiarczenia akumulatora. Zapewnia to 
wyższą wydajność i jego dłuższe działanie.

* Uwaga: Gniazdo musi być zasilane, nawet gdy zapłon znajduje się w 
pozycji wyłączonej.

czeRWOnY oznacza, że napięcie akumulatora jest mniejsze niż 12,4 V. 
To najwyższy czas, aby naładować akumulator.

ŻÓŁtY oznacza, że napięcie akumulatora waha się między 12,4 i 12,65 V. 
To moment, kiedy trzeba zacząć myśleć o doładowaniu akumulatora.

zieLOnY oznacza, że napięcie akumulatora przekracza 12,65 V.

Doskonałe na 
przechowywanie 
w zimie i lecie 
Nasze ładowarki posiadają 
specjalny tryb konserwacji, który 
uruchamia się po naładowaniu 
akumulatora na odpowiednio 
długi okres. Po uruchomieniu trybu 
konserwacji włącza się cykl 
ładowania, który zapewnia stałą 
gotowość akumulatora. 
Dzięki temu Twój motocykl 
będzie zawsze gotowy do 
pierwszej przejażdżki w 
danym roku.
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Model MXS 10 nadaje się idealnie do małego warsztatu domowego. 
Można nim ładować wszystko: od samochodów i przyczep aż po 
łodzie. MXS 10 posiada czujnik temperatury, dzięki któremu 
ładowanie jest dostosowane do temperatury otoczenia. Ładowarka 
posiada także program zasilania. Dzięki niemu można użyć 
ładowarki jako źródła zasilania, jeśli istnieje konieczność zachowania 
ważnych ustawień po odłączeniu akumulatora od pojazdu lub 
akumulatora użytkowego RV. Urządzenie posiada 2-letnią gwarancję.

Profesjonalna ładowarka 
do użytku domowego

Da n e  t e c h n i c z n e
Napięcie ładowania 14,4/14,7/15,8 /13,6 V
Prąd ładowania Maks. 10 A
Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania
Typ akumulatora Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V
Pojemność akumulatora 20–200 Ah, ładowanie konserwacyjne do 300 Ah
Stopień ochrony IP65 (odporny na zachlapanie i pyłoszczelny)

MXS 7.0 to adaptowalna ładowarka, która pomimo niewielkiego 
rozmiaru może ładować akumulatory do 150 Ah. MXS 7.0 wykonuje 
analizę i ładowanie, a także dysponuje wyjątkowym programem 
CTEK do regeneracji rozwarstwionych akumulatorów kwasowych. 
Ładowarka posiada także funkcję zasilania. Można zatem używać jej 
jako źródła energii, jeśli wymagane jest odłączenie akumulatora 
rozrusznika od pojazdu lub akumulatora użytkowego RV bez utraty 
ważnych ustawień.

Uniwersalna ładowarka 
do dużych akumulatorów

Da n e  t e c h n i c z n e
Napięcie ładowania 14,4/14,7/13,6 /15,8 V
Prąd ładowania Maks. 7 A
Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania
Typ akumulatora Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V
Pojemność akumulatora 14–150 Ah, ładowanie konserwacyjne do 225 Ah
Stopień ochrony IP65 (odporny na zachlapanie i pyłoszczelny)

MXS 5.0 to zaawansowana ładowarka sterowana mikroprocesorem z 
wbudowanym czujnikiem temperatury. Funkcje ładowarki MXS 5.0 
rozwiązują szeroki zakres problemów związanych z akumulatorami, 
dzięki czemu urządzenie doskonale nadaje się dla wymagających 
użytkowników. MXS 5.0 sprawdza, czy akumulator może utrzymać 
ładunek. MXS 5.0 posiada opatentowany, automatyczny system 
odsiarczania oraz specjalny program do regeneracji i przywracania 
do użytku głęboko rozładowanych, rozwarstwionych akumulatorów. 
Tryb AGM doskonale nadaje się do maksymalizowania wydajności i 
żywotności większości akumulatorów do pojazdów z funkcją Stop/
Start.

MXS 3.8 to zaawansowana ładowarka sterowana mikroprocesorem z 
opatentowanym trybem konserwacyjnego ładowania podtrzymujące-
go/impulsowego. MXS 3.8 rozwiązuje szeroki zakres problemów z 
akumulatorem i jest idealną ładowarką do codziennego użytku. MXS 
3.8 sprawdza stan baterii przed ładowaniem, aby sprawdzić, czy jest 
ona zdolna do otrzymania i utrzymania ładunku elektrycznego. 
Podczas ładowania MXS 3.8 korzysta z opatentowanego, automa-
tycznego procesu odsiarczania. Specjalny tryb Snowflake, zapewnia-
jący optymalne parametry ładowania w mroźne, zimowe dni. 
Opatentowana funkcja konserwacyjnego ładowania podtrzymująco
-impulsowego sprawia, że ładowarka MXS 3.8 stanowi idealne 
rozwiązanie w przypadku zapotrzebowania na długotrwałe 
ładowanie podtrzymujące. Dzięki wyraźnym wskazaniom kontrolek 
LED można w łatwy sposób śledzić cały proces testowania, ładowa-
nia i konserwacji akumulatora.

inteligentna i 
wszechstronnaUniwersalna ładowarka

Da n e  t e c h n i c z n e
Napięcie ładowania 14,4/14,7/15,8 V
Prąd ładowania Maks. 5 A
Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania
Typ akumulatora Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V
Pojemność akumulatora 1,2–110 Ah, ładowanie konserwacyjne do 160 Ah
Stopień ochrony IP65 (odporny na zachlapanie i pyłoszczelny)

Da n e  t e c h n i c z n e
Napięcie ładowania 14,4/14,7 V
Prąd ładowania Maks. 3,8 A
Typ ładowarki Siedmioetapowy, całkowicie zautomatyzowany proces 

ładowania

Typ akumulatora Wszystkie 12V typy akumulatorów kwasowo-ołowiowych
Pojemność akumulatora 1.2–85 Ah, ładowanie konserwacyjne do 130 Ah
Stopień ochrony IP65 (odporny na zachlapanie i pyłoszczelny)

XS0.8 to nasza najmniejsza ładowarka 12-woltowa. Jest idealna do 
ładowania mniejszych akumulatorów, np. motocykli, skuterów wodnych, 
pojazdów terenowych i kosiarek. Mały model XS 0.8 dysponuje 
zaawansowanym 6-etapowym procesem ładowania, który można śledzić 
na wyświetlaczu. Posiada także automatyczną funkcję konserwacji, za 
pomocą której można odświeżać akumulatory niebędące w użyciu.

idealne dla motocykli

Da n e  t e c h n i c z n e
Napięcie ładowania 14,4 V
Prąd ładowania Maks. 0,8 A
Typ ładowarki Sześcioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania
Typ akumulatora Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V
Pojemność akumulatora 1,2–32 Ah, ładowanie konserwacyjne do 100 Ah
Stopień ochrony IP65 (odporny na zachlapanie i pyłoszczelny)

Odkryj najin-
teligentniejszą 
ładowarkę 
akumulatorów 
na rynku! 

inteligentne programy i funkcje
Dzięki wyjątkowej opatentowanej technologii 
naszych ładowarek ładowanie odbywa się w 
sposób optymalny. Dostępne są trzy różne pro-
gramy i funkcje, których można używać do tego, 
aby zagwarantować dłuższą żywotność swojego 
akumulatora. 

Ładowanie zwykłe i konserwacyjne
Ładowanie odbywa się w czterech, sześciu lub ośmiu etapach, w 
zależności od  używanej ładowarki. Niezależnie od liczby etapów 
nasze produkty ładują akumulator przy użyciu wyjątkowego procesu, 
który zasila akumulator właściwym napięciem w odpowiednim 
momencie cyklu ładowania. Ponadto ładowarka automatycznie 
przełącza się na tryb ładowania konserwacyjnego, jeśli akumulator 
jest pozostawiony do ładowania na ponad 10 dni. 

Program regeneracji
Program koryguje rozwarstwienie kwasu poprzez ładowanie 
akumulatora przy wyższym napięciu. Kwas i woda ulegają zatem 
wymieszaniu podczas kontrolowanego procesu. W celu utrzymania 
wydajności zalecamy regenerowanie akumulatora raz w roku. 

Ładowanie akumulatorów aGM 
oraz w niskiej temperaturze
W niskich temperaturach wymagane jest wyższe napięcie ładowania.  
Dlatego też w tym programie napięcie ładowania zwiększa się z 14,4 
do 14,7 V. Program doskonale nadaje się także do akumulatorów 
AGM.


