
CT5 POWERSPORT

OP KRACHTEN VOOR VRIJHEID
Spanning, actie, frisse lucht - genieten van uw favoriete 
powersport is eenvoudig - of u zich nu te land, ter zee, in 
de sneeuw of op het ijs bevindt. Het vermogen van het 
voertuig is het belangrijkste en de accu vormt de kern van 
alles. Uw accu dient tot de maximale capaciteit te worden 
opgeladen, zodat deze piekkrachtprestaties levert, tel-
kens als uw powersport-voertuig wordt gestart. De CT5 
POWERSPORT-lader is met name ontworpen voor het 
opladen en onderhouden van powersport-voertuigaccu’s, 
waardoor u kunt profiteren van de pure vrijheid van echte 
krachtsport.

ALTIJD KLAAR VOOR ACTIE
Een kenmerk van een powersport-voertuig is dat het 
gedurende lange periodes wordt gestald.  
Maar u wilt dat het altijd klaar is om in actie te komen.  
De CT5 POWERSPORT-lader heeft drie belangrijke op-
laad- en onderhoudfasen voor het maximaliseren van de 
kracht en de levensduur van de accu. Deze maakt gebruik 
van geavanceerde technologie om het vermogen en de 
toestand van de accu continu te bewaken en maatre-
gelen te nemen, wanneer dat nodig is. De CT5 POWER-
SPORT-lader kan onbeperkt, indien nodig, op de accu 
worden aangesloten, zonder het risico van te veel of te 
weinig opladen.

VOOR ALLE MOTORFIETSEN, ATV’S,  
JET SKI’S EN SNOWMOBILES
De CT5 POWERSPORT-lader behandelt iedere accu 
zorgvuldig als individueel object. De lader is eenvoudig 
in gebruik en werkt met alle powersport-voertuigaccu’s. 
Sluit de CT5 POWERSPORT-lader rechtstreeks aan op de 
accu of via het 12V-CANBUS-contact (compatibel met 
BMW-motorfietsen) met gebruik van het CTX INDICATOR 
PLUG 12V-accessoire.

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 BMW-motorvoertuigen met gebruik 
van 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.

De CTX INDICATOR PLUG 12V kan op de CT5 POWERSPORT-
lader worden aangesloten om opladen via de CANBUS voor 
BMW-motorfietsen mogelijk te maken.

EXTRA ACCESSOIRES

CTX INDICATOR PLUG 12V  

CONNECT–Clamp

CONNECT–Eyelet M6


