MXS 10EC

MXS 10EC

FLEXIBELE ACCULADER EN ONDERSTEUNINGSAPPARAATVOOR DE WERKPLAATS
De CTEK MXS 10EC is een volautomatische, achtstaps
intelligente lader en ondersteuningsapparaat die 10 A
aan 12 V-accu’s, inclusief AGM-accu’s, van 20–200 Ah
tot 300 Ah in de onderhoudsmodus.

AUTO

Volautomatisch voor optimaal opladen

Ontworpen voor professioneel gebruik, omvat de
MXS 10EC een grote reeks functies, waaronder een
automatische diagnosefunctie die test of een accu in
staat is om een lading op te nemen en vast te houden.
Daarnaast is er een voedingsfunctie om voertuigelektronica te ondersteunen tijdens gevoelige accuwisselingen. De MXS 10EC is niet alleen het ideale
apparaat in de werkplaats voor auto’s, maar ook voor
talloze andere toepassingen met inclusief boten en
recreatievoertuigen.

Voor alle loodzuuraccu’s

Gemakkelijk draagbaar wordt de MXS 10EC geleverd
met verlengde laadkabels van 4 meter en een beschermende, siliconen rubberen bumper voor maximaal
gebruiksgemak en veelzijdigheid.

Voor opladen onder koude
omstandigheden en voor AGM-accu’s

De MXS 10EC wordt geleverd met een optionele
temperatuursensor. Daardoor kan hij op de omstandigheden inspelen en optimale oplading leveren
ongeacht het weer. Hij wordt geleverd met 2 jaar
garantie.

volledig geladen accu
Onderhoudsladen
Temperatuursensor

Reconditionering van sterk ontladen accu’s
Gebruik de lader als een voeding

AANGERADEN VOOR

MXS 10EC

TEMPERATURE SENSOR
CTEK COMFORT CONNECT–clamp

CTEK’S UNIEKE ACHTSTAPS OPLAADPROCES

BESCHERMENDE
BUMPERHOES

• P
 rofessionele, volautomatische, intelligente oplader en ondersteuningsapparaat. Hij levert 20–200 Ah aan 12 V-accu’s.

1 STAP 1 DESULFATISERING
2 STAP 2 SOFT START
3 STAP 3 BULK

• Gepatenteerd achtstaps laadproces.

4 STAP 4 ABSORPTIE, GEBRUIKSKLAAR

• Z
 orgt ervoor dat gesulfateerde, gelaagde en sterk ontladen
accu’s worden gereconditioneerd.

5 STAP 5 ANALYSE

• U
 itgerust met kabels van 4 meter - het is niet nodig om de accu
uit het voertuig te halen.

7 STAP 7 FLOAT, VOLLEDIG OPGELADEN

• G
 emakkelijk draagbaar met duurzame, antislip, beschermende
bumperhoes.

MET CTEK GEGARANDEERDE KWALITEIT

6 STAP 6 RECOND
8 STAP 8 PULSE, ONDERHOUDSLADEN

TECHNISCHE SPECIFICATIES

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
ontwikkelde 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.

OPLAADSPANNING

14,4/14,7/15,8/13,6 V

OPLAADSTROOM

Max 10 A

TYPE OPLADER

Achtstaps, volautomatische laadcyclus

SOORT ACCU

12 V loodzuuraccu’s

Bezoek WWW.CTEK.COM voor meer informatie

ACCUVERMOGEN

20–200 Ah, tot 300 Ah voor onderhoud

ISOLATIE

IP65 (spatwater- en stofdicht)
20021132B 57-031 NL

INBEGREPEN

