
CT5 POWERSPORT

PURE POWERSPORT – PURE ENERGIE
Sensatie, vrienden, actie, natuur en veel meer. Genieten van 
uw favoriete powersport is eenvoudig - of u zich nu te land, 
op zee, in de sneeuw of op het ijs bevindt. Het gejuich bij 
powersport hangt ondermeer af van zaken als de capaci-
teit en de betrouwbaarheid van de accu van uw voertuig. 
De CT5 POWERSPORT lader is specifiek ontworpen om de 
accu's van powersport voertuigen op te laden en op peil te 
houden. Gebaseerd op Zweedse power engineering, biedt 
het maximale accuprestaties aan allen die de pure vrijheid 
van powersport koesteren. 

VOOR ALLE MOTORFIETSEN, ATVS, JETSKI'S EN 
SNEEUWSCOOTERS
Gebaseerd op CTEK octrooien, de CT5 POWERSPORT lader 
behandelt elke batterij met zorg, als een individu – auto-
matisch wordt precies de benodigde lading aangeboden, 
wat borg staat voor een sterke batterij met een lange 
levensduur. De lader is eenvoudig in gebruik en werkt met 
alle powersport voertuigaccu's, met inbegrip van deze die 
uitgerust zijn met het CANBUS-systeem.

BESCHERM UW POWERSPORT ACCU –  
EN HOUD DEZE KLAAR VOOR ACTIE
Een powersport voertuig wordt meestal opgeslagen voor 
langere periodes. De accu heeft dan ook een onderhoudsla-
ding nodig, zodat deze altijd klaar is voor actie - en om 
beschadiging te voorkomen. De CT5 POWERSPORT oplader 
communiceert voortdurend met uw accu, laadt deze zorg-
vuldig op volgens zijn directe behoeften, waardoor optimale 
prestaties en een lange levensduur van de accu wordt 
verzekerd.

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.

PRAKTISCH EN EENVOUDIG IN GEBRUIK 
De CT5 POWERSPORT lader is een prakti-
sche en eenvoudig te gebruiken lader met 
een eenvoudig te begrijpen scherm. Hij is 
vonkvrij, beschermd tegen omgekeerde 
polariteit en kortsluitingbestendig, en  
wordt geleverd met een garantie van 5 jaar.

Mogelijkheid tot het opladen 
van accu's in voertuigen met 
CANBUS-technologie.

  CT5 

POWERSPORT 
ACCULADER & ONDERHOUDSLADER

Aanbevolen voertuigen. Geldig 
voor alle 12V-loodzuuraccu’s.
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ACCESSORES INBEGREPEN

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 ontwik-
kelde 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 motoren. 
Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer informatie

INGANG 220-240VAC, 50-60Hz, 0.3A

UITGANG 2,3A max, NORMAAL 14,4 V, AGM 14,7 V, 
RECOND 15,8 V

OMGEVINGS- 
TEMPERATUUR -20 °C tot +50 °C

SOORT ACCU Alle soorten 12 V-loodzuuraccu's
(Nat, MF, Ca/Ca, AGM en GEL)

ACCUVERMOGEN 5–25Ah

GARANTIE 5 jaar

SPECIFICATIES

3 SELECTEERBARE LAADPROGRAMMA'S

NORMAL
Laadprogramma voor middelgrote loodzuur accu's.

AGM
Laadprogramma voor middelgrote loodzuur AGM accu's.

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


