
CTEK  
SE TILL ATT 
JORDBRUKSUTRUSTNINGEN 
FUNGERAR ÅRET RUNT
AVANCERADE LÖSNINGAR FÖR LADDNING, UNDERHÅLL 
OCH SUPPORT AV BATTERIER



UTRUSTNING SOM  
FUNGERAR ÄR NÖDVÄNDIG 
INOM JORDBRUKET

På moderna jordbruk finns en stor mängd jordbruksutrustning som behöver användas 
under året. Det kan röra sig om maskiner som traktorer, grävmaskiner, gaffeltruckar 
och packpressar, men även mindre fordon som bilar med fyrhjulsdrift, motorcyklar och 
fyrhjulingar kan vara nödvändiga. Oavsett utrustning används den förmodligen till särskilda 
uppgifter under jordbruksåret, och de utförs många gånger under snäv tidspress.

Eftersom mycket av jordbruksarbetet är säsongs-
betonat, skulle en del av denna utrustning kunna 
användas oregelbundet under lång tid eller stå 
obrukad länge helt enkelt för att den inte behövs.

Moderna jordbruksmaskiner har också komplicerad 
intern teknik såsom datorer, vilket sätter batterierna 
under än högre press än tidigare.

Allt detta kan leda till att batteriet laddas ur väldigt 
mycket, så det är absolut nödvändigt att bönderna 
håller sina jordbruksmaskiner i optimalt skick, med 
helt laddade batterier som är korrekt underhållna.

En jordbruksmaskin med ett urladdat batteri går 
inte att använda. Och om utrustningen inte fungerar 
förlorar gården inte bara värdefull tid, utan även 
nödvändiga intäkter.

Proaktiv batterivård 
och underhåll håller 
jordbruksutrustningen 
i gång året om. Genom 
att investera i rätt 
batteriladdare och 
strömförsörjning från 
CTEK får bonden en hårt 
arbetande, tillförlitlig och 
hållbar lösning som ser 
till att utrustningen och 
verksamheten rullar på.



LADDNINGSLÖSNINGAR FÖR 
ATT SE TILL ATT JORDBRUKS-
UTRUSTNING FUNGERAR

Effektiv laddning gör jordbruksmaskinerna 
mer tillförlitliga så att de startar 
direkt varenda gång. Och lämplig 
underhållsladdning när maskinen inte 
används ser till att batteriet går att använda 
längre, så att maskinen också kan brukas 
längre. 

CTEK:s laddare ser till att batteriet är laddat, 
underhållet och fungerar vid sin maximala kapacitet, 
så att risken för avbrott på grund av utslitna 
batterier minskar markant. Vi erbjuder ett antal 
professionella batteriladdningsprodukter som är 
perfekta att använda med bly- och litiumbatterier på 
12 V och blybatterier på 24 V. I våra större laddare 
ger ett särskilt SUPPLY-läge konstant spänning 
vid 12 eller 24 V för att skydda fordonets elektronik 
under diagnostik.

Den avancerade tekniken innebär att alla våra 
laddare är helautomatiska och lättanvända och 
laddar snabbt, säkert och effektivt för att tillgodose 
det enskilda batteriets behov. De är tåliga och 
bärbara till sin konstruktion så att de kan användas 
inne och ute, oavsett väder.

Våra laddare har även ett RECOND-program. Det är 
ett särskilt program som gjuter liv i djupt urladdade 
batterier och får i gång maskiner igen på gården på 
kortast möjliga tid.

Bönder som använder CTEK:s laddare sparar tid och 
pengar så att de kan återinvestera dessa värdefulla 
resurser i sin verksamhet och skydda sitt uppehälle.

Helautomatiska, 
lättanvända 
lösningar för 
laddning, underhåll 
och strömtillförsel 
för en lång rad 
batterier avsedda för 
jordbruksmaskiner.
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INDICATOR EYELET eller CLAMPS

•  LED-trafikljussystem som visar batteriets laddningsnivåer så att du vet 
när du måste ladda.

•  Ger en anslutning till batteriet.
•  Säker och enkel anslutning med CTEK:s unika, inbyggda Connect-system.
•  Tillgängligt med klämmor eller 6 eller 8 mm ringkabelskor.
•  Lämplig för MXS 5.0 och MXS 10.

INDICATOR PANEL | 1,5 eller 3,3 m

•  Specialdesignad för panelmontering.
•  Ger en permanent, snabb och enkel anslutning till batteriet och visar  

batteriets laddningsnivå med hjälp av ett enkelt LED-trafikljussystem.
•  Säker och enkel anslutning med CTEK:s unika, inbyggda Connect-system.
•  Finns med kablar som är 1,5 eller 3,3 m långa.
•  Lämplig för MXS 5.0 och MXS 10.
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G EXTENSION CABLE | 2,5 m

•  2,5 m lång kabel för koppling längre bort eller för svåråtkomliga batterier.
•  Hållbara, böjliga kablar.
•  Säker och enkel anslutning med CTEK:s unika, inbyggda Connect-system.
•  Lämplig för MXS 5.0 och MXS 10.
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BUMPER 60 eller 120

• Skyddar laddaren om den tappas.
•  Ger laddaren extra grepp på hala underlag.
•  BUMPER 60 i tåligt silikongummi lämpar sig för MXS 5.0 och  

BUMPER 120 lämpar sig för MXS 10.

BUMPER 300

• Skyddar laddaren om den tappas.
•  Ger laddaren extra grepp på hala underlag.
• Bekvämt bärhandtag.
•  Hållbart silikongummiskydd som lämpar sig för PRO25S och MXT 14.

FÖ
R

VA
R

IN
G

MOUNTING BRACKET

•  Prydlig förvaring av laddare och kablar.
•  Öppen ram för enkel åtkomst till laddarens funktioner.
•  För MXS 5.0.
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MXS 5.0 | 5 A-laddning och underhållsladdning 

Den perfekta underhållsladdaren för blybatterier på 12 V för 
maskiner som används säsongsvis

•  Laddar batterier upp till 110 Ah. Underhållsladdar större batterier upp 
till 160 Ah.

• Lämplig för alla typer av blybatterier.
• Inbyggd automatisk temperaturkompensation.
• Stänk- och dammskyddad (IP65). 
• Fem års garanti.

LA
D

D
N

IN
G

 O
C

H
 U

N
D

ER
H

Å
LL

MXS 10 | 10 A-laddning och underhållsladdning

Helautomatisk åttastegsladdare med strömförsörjning för 
12 V-utrustning

• Ger 10 A till 12 V-batterier mellan 20 och 200 Ah.
• Lämplig för underhållningsladdning upp till 300 Ah.
• Program för laddning i kallt väder och RECOND.
• AGM-alternativ för stopp-start-batterier.
• Stänk- och dammskyddad (IP65).
• Säker gnistfri drift.
• Skydd mot omvänd polaritet.
• Kortslutningssäker.
• Två års garanti.
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PRO25S | 25 A-snabbladdare

Professionell 25 A-laddare, underhållsladdare och 
12 V-strömkälla

• Helautomatisk och enkel att använda.
• Särskilt litiumläge.
•  Kompatibel med batterier mellan 40 och 500 Ah (litiumbatterier*: 

30 och 450 Ah).
• Temperaturgivare.
•  RECOND-program för blybatterier som återställer batteriets 

kapacitet.
• IP44-klassad för utomhusbruk.
• Lättviktig och portabel.
• Tålig och robust.
• Kortslutningssäker.
• Två års garanti
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MXT 14 | 14 A-laddning och underhållsladdning

Professionell 14 A-laddare, underhållsladdare och 
24 V-strömkälla

•  Kompatibel med 24 V-batterier mellan 23 och 300 Ah 
• Temperaturgivare.
•  RECOND-program för blybatterier som återställer batteriets 

kapacitet.
• IP44-klassad för utomhusbruk.
• Lättviktig och portabel.
• Tålig och robust.
• Kortslutningssäker
• Två års garanti 

*LiFePO4, Li-Fe, Li-iron, LFP.

REKOMMENDERADE MODELLER FÖR JORDBRUK



CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3, 776 70 VIKMANSHYTTAN

TELEFON: 0225-351 80  |  INFO@CTEK.COM 
WWW.CTEK.COM
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EVI ÄR STOLTA ÖVER ATT VARA 
VÄRLDENS LEDANDE EXPERTER PÅ 
BATTERIVÅRD.
Det har varit vårt fokus i två decennier, och detta engagemang har 
lett till många nya innovationer längs vägen. Våra prisbelönta  
produkter förlänger batteriers livslängd, maximerar deras prestanda 
och gör din verksamhet med effektiv.


