
CT5 POWERSPORT

• Lämplig för alla motorcyklar, ATV:er, 
 vattenskotrar och snöskotrar

• Normal mode, för alla typer av 12V bly- 
syrabatterier WET,MF, EFB, AGM och GEL

• Litium* mode, för litium*batterier

• Recond mode, för att återställa  djupurladdade 
WET och Ca/Ca batterier.

• Helautomatisk laddning inklusive 
 underhållsladdning

• 5 års garanti

Se till att du alltid är redo för action med den  lättanvända 
CT5 POWERSPORT-batteriladdaren. Med dedikerade 
program för blysyra- och litium*batterier kan du få den 
bästa prestandan från batterier i ditt powersportsfordon 
oavsett om det är på land, vatten, snö eller is.

TOPPRESTANDA-LADDNING
Ditt powersport-fordon behöver alltid vara i toppskick 
för att ge dig bästa möjliga prestanda. Powersport- 
fordon förvaras ibland under långa perioder och  därför 
gör CT5 POWERSPORT-laddaren att batterierna är 
laddade till sin kapacitet och att fordonet är redo 
att köras när du är. CT5 POWERSPORT har skapats 
 speciellt för att ladda och underhållsladda alla typer av 
batterier i ditt  powersportfordon. Laddaren använder 
avancerad  teknologi för att ge dig tre helt automatiska 
 laddprogram –  Normal: för alla blysyrabatterier, inkl. 
AGM, Litium*: för alla litium*batterier och Recond för 
djupt urladdade våta blysyrabatterier. Du kan ansluta 
 laddaren direkt till batteriet på obestämd tid och den 
kommer inte att  över- eller underladda batterierna. Den 
är enkel att använda och fungerar med alla typer av 
12 V-batterier för ditt  powersportfordon.

GÖR DITT POWERSPORT-FORDON 
REDO FÖR ACTION

*) 12V litiumbatterier (LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP)



CT5 POWERSPORT

LADDNINGSLÄGEN
CHECK
Testar batteriets tillstånd och återställer 
kapaciteten genom att avlägsna sulfater.

CHARGE  
Säker och snabb laddning av batteriet till 
maximal kapacitet.

CARE 
Patenterad underhållsladdning för 
 maximal batteriprestanda och livslängd. 

LADDNINGSSTEG
NORMAL
Laddningsprogram för medelstora 
bly-syrabatterier.

RECOND
Laddningsprogram för rekonditionering av 
djupt urladdade batterier.

LITHIUM
Laddningsprogram för litiumbatterier  
(12V LiFePO4).

GARANTERAD KVALITET MED CTEK
CTEK:s kundtjänst svarar på frågor om 
laddning och CTEK:s laddare. Säkerhet, 
enkelhet och flexibilitet är utmärkande för 
alla produkter och lösningar som utveck-
lats och säljs av CTEK.
CTEK levererar laddare till mer än 70 
länder över hela världen. CTEK är också 
en pålitlig underleverantör till många av 
världens högst aktade bil- och motorcy-
keltillverkare.
För mer information besök  
WWW.CTEK.COM
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TEKNISKA DATA

INEFFEKT 220–240VAC, 50–60Hz, 0.3A max

UTEFFEKT 14.4/15.8/14.2V, 2.3A max

BACKSTRÖM* Mindre än 1.5Ah/månad

OMGIVNINGSTEMPERATUR -20°C till +50°C

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

BATTERIKAPACITET 5–25Ah

KAPSLINGSKLASS IP65

GARANTI 5 år

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till nätet.  
Laddare från CTEK har mycket låg backström.


