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ŁATWE ŁADOWANIE 
KROK PO KROKU  

Ładowarki CTEK maksymalizują okres 
trwałości akumulatorów poprzez wykonanie 
serii 4 do 8 etapów unikalnego procesu 
ładowania. Ładowarki monitorują w sposób 
ciągły stan akumulatorów. 
W razie potrzeby przeprowadzają one 
odpowiednią akcję: odsiarczanie, przywra-
canie do użytku, ładowanie, regenerację i 
podtrzymanie. Ładowarki CTEK dokonują 
regulacji napięcia ładowania w celu ochrony 
wrażliwych i kosztownych układów elektro-
nicznych. 

Niektóre ładowarki CTEK regenerują i 
pomagają przywrócić do użytku głęboko 
rozładowane akumulatory. Inne są wyposa-
żone nawet w tryb zasilania awaryjnego, 
dzięki czemu możliwa jest wymiana akumu-
latora bez utraty jakichkolwiek ustawień 
programów.  Po podłączeniu ładowarki nie 
trzeba pamiętać, jak długo akumulator musi 
być ładowany do pełna, ani czy może być 
zasiarczony. Nasze ładowarki są w pełni 
zautomatyzowane. 
Nazywamy to opcją „Podłącz i zapomnij”.

  ETAP 5 ANALYZE (ANALIZA)
Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek.  
Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, 
mogą wymagać wymiany.

  ETAP 6 RECOND (REGENERACJA)
Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych  
akumulatorów.

  ETAP 7 FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja),  
pełne naładowanie
Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymal-
nym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy 
stałym napięciu.

 ETAP 8 PULSE, (Ładowanie impulsowe)  
ładowanie konserwacyjne
Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 
95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora 
i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzyma-
nia pełnego naładowania akumulatora.

  ETAP 1 DESULPHATION (ODSIARCZANIE)
Pulsujące napięcie usuwa siarczany z płyt ołowio-
wych, przywracając pojemność akumulatora.

  ETAP 2 SOFT START (DELIKATNY START)
Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek.  
Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest 
sprawny.

  ETAP 3 BULK (MAKSYMALNA MOC)
Ładowanie maksymalnym prądem do momentu 
osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

  ETAP 4 ABSORPTION (ABSORPCJA),  
gotowość do użytkowania
Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż  
do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.
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ŁADOWARKI KONSUMENCKIE
Nowoczesne samochody są pełne elektroniki, a wymagania 
wobec akumulatorów stale rosną. Pewnego dnia akumulator nie 
będzie już w stanie zasilić całej elektroniki, a Ty być może nawet 
nie uruchomisz silnika.
Dzięki ładowarce CTEK nie musisz się już martwić bez względu 
na to, jakie przygody czekają na Ciebie!

5Katalog produktów CTEK
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CS ONE 
CZĘŚĆ NR 40-330

Ładowarki konsumenckie

Dzięki ładowarce CTEK CS ONE ładowanie dowolnego 
akumulatora stało się o wiele łatwiejsze. Zastosowana 
w niej rewolucyjna technologia ładowania 
adaptacyjnego APTO™ pomyśli za Ciebie – nie 
musisz się nawet zastanawiać się nad prawidłowym 
podłączeniem zacisków! To najłatwiejsza w obsłudze 
ładowarka, jakiej kiedykolwiek użyjesz.

Gdy uwzględnić dodatkowe funkcje dostępne 
w dedykowanej aplikacji, jest to najbardziej 
zaawansowana ładowarka wśród dostępnych obecnie 
na rynku.

Super prosta. Super inteligentna. Po prostu ładowarka 
CS ONE.

CECHY

• AUTOMATYCZNA TECHNOLOGIA ADAPTACYJNEGO ŁADOWANIA 
APTO™, DLA KAŻDEGO TYPU AKUMULATORÓW 12 V KWASOWO-
OŁOWIOWYCH LUB LITOWYCH (LIFEPO4 12 V).

• NOWE BEZBIEGUNOWE ZACISKI, KTÓRE MOŻNA BEZPIECZNIE 
PODŁĄCZYĆDO DOWOLNEGO PUNKTU ŁADOWANIA. 

• ŁATWA W UŻYCIU, ŁATWA W OBSŁUDZE – NIE TRZEBA NACISKAĆ 
PRZYCISKÓW ANI WYBIERAĆ TRYBÓW PRACY. 

• WYRAŹNY, JASNY WYŚWIETLACZ POKAZUJE, PO JAKIM CZASIE 
AKUMULATOR BĘDZIE NAŁADOWANY I GOTOWY DO UŻYCIA. 

• DODATKOWE FUNKCJE (TRYB REGENERACJI, WYBUDZANIE 
AKUMULATORA, TRYB ZASILANIA ORAZ USTAWIENIA 
ZAAWANSOWANE) SĄ DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM 
APLIKACJI CTEK. 

DANE TECHNICZNE

Wejście 220–240 V AC, 47–63 Hz, 1,2 A

Wyjście 12 V, 8,0 A

Napięcie początkowe Akumulatory kwasowo-ołowiowe 1,5 V. 
Akumulatory LiFePO4 1,5 V

Drenaż akumulatora* Odpowiada mniej niż 1,5 Ah/miesiąc

Tętnienie** Poniżej 4%

Robocza temperatura otoczenia Od -30°C do +50°C

Skład chemiczny akumulatora Kwasowo-ołowiowe, litowo-jonowe

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

Pojemność akumulatora 3–180 Ah

Stopień ochrony IP65

Gwarancja 5-letnia
Długość kabla sieciowego 
(wejście) 1,4 m

Kompensacja temperatury
Wbudowana kompensacja napięcia 
ładowania w zależności od temperatury 
otoczenia.

Masa netto (urządzenie z kabla-
mi) 0,675 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 235 x 88 x 52 mm

*) Drenaż akumulatora to prąd, który rozładowuje akumulator, gdy ładowarka nie jest podłączona 
do zasilania sieciowego. Ładowarki CTEK cechują się bardzo małym drenażem akumulatora.

**) Jakość napięcia i prądu ładowania jest niezwykle istotna. Duże tętnienie prądu rozgrzewa 
akumulator, co powoduje starzenie się elektrody dodatniej. Duże tętnienie napięcia może 
uszkodzić inny sprzęt podłączony do akumulatora. Ładowarki do akumulatorów CTEK wytwarzają 
bardzo czyste napięcie i prąd o małym tętnieniu.
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AKCESORIA DO ŁADOWARKI CS ONE

CS CONNECT
ADAPTER CABLE

KABLEM PRZEJŚCIOWYM 
CS  CONNECT można podłączyć 
ładowarkę CS ONE do akcesoriów 
CONNECT i INDICATOR CTEK w celu 
zwiększenia użyteczności, bezpie-
czeństwa, łatwości obsługiwania 
oraz funkcjonalności.

CS CONNECT
U-TERMINAL

Przewód przyłączeniowy 
CS  CONNECT U TERMINAL jest 
 przeznaczony do podłączania 
akumulatora na stałe. Wyposażony 
w unikalny system CONNECT firmy 
CTEK, umożliwia szybkie i łatwe 
podłączenie akumulatora do 
ładowarki CS ONE – idealne, gdy 
akumulator jest trudno dostępny.
Wymaga CS CONNECT ADAPTER 
CABLE.

CS ONE BUMPER

Ochraniacz CS ONE BUMPER 
zabezpiecza ładowarkę CTEK 
CS ONE przed uderzeniami i 
zarysowaniami. Zwiększa przyczep-
ność na śliskich nawierzchniach. 
Wykonany z wytrzymałej gumy 
silikonowej ochraniacz CS ONE 
BUMPER jest łatwy w montażu — po 
naciągnięciu na ładowarkę ściśle do 
nie przylega.
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CTEK CS FREE to pierwsza na świecie prawdziwie 
przenośna ładowarka i zestaw do utrzymywania stanu 
naładowania akumulatorów z technologią Adap-
tive Boost. Można ładować i utrzymywać poziom 
naładowania dowolnego kwasowo-ołowiowego lub 
litowego akumulatora samochodowego o mocy 12 V 
w dowolnym miejscu bez podłączania do gniazdka 
elektrycznego. Jeśli natomiast akumulator wyczerpie 
się, rewolucyjna technologia Adaptive Boost CS FREE 
pozwoli ponownie go uruchomić w ciągu 15 minut.

CECHY

• ZGODNOŚĆ ZE WSZYSTKIMI RODZAJAMI 12 V AKUMULATORÓW 
KWASOWO-OŁOWIOWYCH I LITOWYCH.

• NADAJE SIĘ DO STOSOWANIA W MOTOCYKLACH, SAMOCHODACH, 
POJAZDACH REKREACYJNYCH I FURGONETKACH.

• MOŻNA BEZPIECZNIE PODŁĄCZYĆ DO ŁADOWANIA KONSERWA-
CYJNEGO.

• MOŻE BYĆ ŁADOWANY I UŻYWANY W POŁĄCZENIU Z GNIAZDEM 
ZASILANIA URZĄDZEŃ DODATKOWYCH 12 V, AKUMULATOREM 
SERWISOWYM 12 V LUB PANELEM SŁONECZNYM.

• ŁATWOŚĆ UŻYCIA, OBSŁUGI I DZIAŁANIA.

• ŁATWOŚĆ PRZENOSZENIA LUB MONTAŻU NA ŚCIANIE ZA POMOCĄ 
OPCJONALNEGO UCHWYTU DO MONTAŻU ŚCIENNEGO CS.

• ZGODNOŚĆ Z NOWYMI AKCESORIAMI CTEK CS FREE.

• ZABEZPIECZA AKUMULATOR — BEZPIECZNE I ŁATWE, W PEŁNI 
AUTOMATYCZNE UŻYTKOWANIE. 

CS FREE 
CZĘŚĆ NR 40-462

DANE TECHNICZNE

Wejście USB-C, 5–25 V (prąd stały), 3 ADC/60 W maks.

Wyjście 12 V, 20 A/240 W maks.

Napięcie początkowe 3,0 V

Robocza temperatura otoczenia od -20˚C do +50˚C (od -4°F do +122°F)
Temperatura otoczenia podczas 
przechowywania od -20˚C do +45˚C (od -4°F do +113°F)

Skład chemiczny akumulatora Kwas ołowiowy, lit

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

Pojemność akumulatora 10–130 Ah

Stopień ochrony IP54

Gwarancja 2-letnia

Masa netto (urządzenie z kablami) 1,4 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys.) 248 × 98 × 78 mm

Wyjście USB-A 5 V (prąd stały), 2,4 ADC/12 W maks.

Wyjście USB-C
5 V (prąd stały), 9 V (prąd stały), 12 V (prąd 
stały), 15 V (prąd stały), 20 V (prąd stały),  
3 ADC/60 W maks.

ADAPTER SIECIOWY

Wejście 100–240 V (prąd przemienny), 50–60 Hz, 
60 W maks.

Wyjście USB-C, 5–20 V (prąd stały), 3 ADC, 60 W maks.

Długość kabla 1 m

Typ kabla USB-C

AKUMULATOR WEWNĘTRZNY

Pojemność 66 Wh

Technologia chemiczna ogniwa Polimer litowo-jonowy

Typ ogniwa Ogniwo kieszeniowe

Temperatura wyładowywania od -20°C do +50°C (od - 4°F do +122°F)

Temperatura ładowania od 0°C do +45°C (od 32°F do 113°F)

Okres przechowywania 1 rok

Żywotność 300 cykli, 80%
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USB-C CHARGE CABLE
CLAMPS

ZACISKI DO KABLI ŁADUJĄCYCH 
USB-C zostały zaprojektowane w 
Szwecji, aby szybko, bezpiecznie i 
łatwo zasilać CS FREE z akumula-
tora serwisowego o mocy 12 V. 
Zaciski umożliwiają ładowanie i 
utrzymywanie poziomu naładowania 
akumulatora pojazdu w każdym mie-
jscu bez konieczności podłączania 
do gniazdka elektrycznego.

USB-C CHARGE CABLE
12V PLUG

WTYCZKA USB-C KABLA 
ŁADUJĄCEGO 12 V umożliwia 
bezpieczne i łatwe ładowanie 
wewnętrznego akumulatora CS 
FREE w ruchu lub gdy pojazd jest 
zaparkowany.
Wystarczy podłączyć ją do gniazda 
zapalniczki samochodowej 12 V lub 
gniazda zasilania urządzeń 
dodatkowych* i podłączyć wtyczkę 
USB-C do portu ładowania CS FREE.
*  Należy pamiętać, że gniazdo musi być 

zasilane nawet wtedy, gdy stacyjka 
jest wyłączona (pozycja „OFF”).

CS WALL MOUNT
UCHWYT DO MONTAŻU ŚCIENNEGO 
CS jest wyposażony w unikalny 
system montażu CTEK służący  
do bezpiecznego przymocowania 
ładowarki CS. To wytrzymałe 
akcesorium zaprojektowane i 
przetestowane w Szwecji można na 
stałe zamontować na ścianie lub 
tymczasowo zawiesić na haczyku.
UCHWYT DO MONTAŻU ŚCIENNEGO 
CS zapewnia łatwy dostęp do 
wszystkich funkcji ładowarki CS i 
posiada praktyczny uchwyt 
zaciskowy, który umożliwia schludną 
organizację przewodów ładowarki.

CS FREE STORAGE BAG
ETUI CS FREE jest wytrzymałe, 
trwałe i lekkie, zabezpieczając CS 
FREE gdziekolwiek się go zabierze.
Zaprojektowane i przetestowane w 
Szwecji ETUI CS FREE jest wyko-
nane z wytrzymałego, wodoodpor-
nego nylonu 600D z ochronnym, 
wyściełanym wnętrzem i praktycz-
nym uchwytem do przenoszenia.

SOLAR PANEL CHARGE KIT

ZESTAW DO ŁADOWANIA Z PANELEM 
SŁONECZNYM doskonale łączy się z 
CS FREE. Zapewnia szybką i 
niezawodną energię słoneczną, dzięki 
czemu można ładować, a nawet 
niezależnie zasilać CS FREE, gdziekol-
wiek się go zabierze.
Jest wykonany z super wytrzymałego 
włókna szklanego i wystarczy rozłożyć 
go i podłączyć do CS FREE w kilka 
sekund, zapewniając całkowitą swobodę 
bez potrzeby zasilania sieciowego. 
Można ładować i utrzymywać poziom 
naładowania akumulatora pojazdu lub 
ładować przenośne urządzenia 
elektryczne, takie jak smartfony, tablety 
i laptopy, nawet jeśli nie ma w pobliżu 
gniazdka elektrycznego.

•  Brak potrzeby gniazdek sieciowych.
•  Ponownie ładuje CS FREE w niecałą 

godzinę.
•  Wytrzymały, wodoodporny i odporny 

na warunki atmosferyczne.
• Lekki i przenośny.
•  Futerał z regulowaną podpórką do 

elastycznego pozycjonowania pod 
kątem 180°.

• Idealny do użytku w plenerze.

Część nr 40-468 Część nr 40-463

Część nr 40-465 Część nr 40-464 Część nr 40-375

AKCESORIA DO ŁADOWARKI CS FREE
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CT5 START/STOP CZĘŚĆ NR 40-107

Ładowarka akumulatorów z funkcją konserwacji START/STOP została 
specjalnie zaprojektowana w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 
łatwości ładowania dla pojazdów wyposażonych w technologię Start/
Stop nowej generacji. Nie występują tutaj przyciski, które trzeba 
naciskać ani ustawienia wymagające wyboru. Ta łatwa w obsłudze, 
inteligentna ładowarka stanowi doskonałe rozwiązanie dla zapewnie-
nia najwyższego poziomu stanu technicznego akumulatora AGM lub 
EFB, co zapewnia maksymalizację sprawności pojazdu, wydłużenia 
okresu trwałości użytkowej akumulatora oraz pomocy w obniżeniu 
emisji CO2. 

•  Pełna optymalizacja dla akumulatorów typu start/stop tj. 
Akumulatorów AGM oraz EFB.

• Prostota użytkowania dzięki łatwo czytelnemu wyświetlaczowi.
• W pełni automatyczne ładowanie.
•  Wyeliminowane iskrzenie, zabezpieczenie przed odwróconą 

biegunowością.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,55 V

Prąd ładowania 3,8 A

Typ ładowarki Wieloetapowy, całkowicie automatyczny proces ładowania

Typ akumulatora 12V: AGM, EFB

Pojemność akumulatora 14-110 Ah, ładowanie konserwacyjne do 130 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 5-letnia

CT5 TIME TO GO CZĘŚĆ NR 40-161

Ładowarka TIME TO GO zapewnia bieżące informowanie, odpowiada-
jąc na pytania „kiedy mogę spróbować uruchomić mój pojazd po 
rozładowaniu?” oraz „ile czasu potrzeba do naładowania akumulato-
ra?” CTEK może obecnie zaoferować wszystkim użytkownikom 
posiadającym pojazdy możliwość zaplanowania swojego dnia, kiedy 
tylko zechcą.

•  Wszystkie typy akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V  
(WET, MF, Ca/Ca, AGM, GEL).

•  Dokładne wskazanie (w godzinach), kiedy akumulator będzie w 
pełni naładowany.

•  Wskaźnik informujący o tym, kiedy będzie można spróbować 
uruchomić pojazd w przypadku pełnego rozładowania 
 akumulatora.

• W pełni automatyczne ładowanie z prądem maks. 5 A.
• Testowanie i przywracanie pojemności akumulatora.
•  Wyeliminowane iskrzenie, zabezpieczenie przed odwróconą 

biegunowością.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie NORMALNE 14,4V, AGM 14,7V, RECOND 15,8V

Prąd ładowania Maks. 5 A

Typ ładowarki Wieloetapowy, całkowicie automatyczny proces ładowania

Typ akumulatora 12V: WET, MF, Ca/Ca, GEL

Pojemność akumulatora 20–160 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 5-letnia
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CT5 POWERSPORT CZĘŚĆ NR 40-310

Zachowaj stałą gotowość do akcji dzięki prostej w użyciu ładowarce 
CT5 POWERSPORT. Dedykowane programy ładowania akumulato-
rów kwasowo-ołowiowych oraz litowo-jonowych (LiFePO4) sprawiają, 
że zawsze wyciśniesz ze swojego sportowego pojazdu maksimum 
możliwości – na lądzie, śniegu, lodzie czy w wodzie.

• Ładowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych oraz litowych. 
•  Prąd ładowania o natężeniu 2,3 A, czyli odpowiednim dla akumula-

torów w pojazdach sportowych. 
•  Ładowanie konserwacyjne akumulatorów w pojazdach sezono-

wych, które są nieużywane przez długie okresy czasu. 
• Ochrona przed iskrzeniem i zamianą biegunów.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie NORMALNE 14,4V, RECOND 15,8V, LITHIUM 14,2V

Prąd ładowania Maks. 2,3 A

Typ ładowarki Wieloetapowy, całkowicie automatyczny proces ładowania

Typ akumulatora 12V: WET, MF, Ca,/Ca, AGM, GEL, LiFePO4

Pojemność akumulatora 5–25 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 5-letnia
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XS 0.8 CZĘŚĆ NR 56-707

XS 0.8 oferuje najnowocześniejszą technologię i doskonale nadaje 
się do ładowania akumulatorów 12 V używanych w motocyklach, 
skuterach wodnych, quadach i kosiarkach. Nadaje się także do 
ładowania konserwacyjnego akumulatorów typowych rozmiarów, 
stosowanych w samochodach. Wyświetlacz pozwala użytkownikowi 
na kontrolowanie całego procesu ładowania. XS 0.8 jest przeznaczo-
na do zabezpieczania elektroniki pojazdu. Jest to urządzenie 
beziskrowe, zabezpieczone przed odwróconą biegunowością i 
zwarciami.

•  Ładuje akumulatory do 32 Ah. Podtrzymuje większe akumulatory 
o pojemności do 100 Ah.

•  W pełni automatyczny, sześcioetapowy proces ładowania  
obejmuje opatentowane programy odsiarczania i podtrzymywania 
impulsowego.

•  Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja – bryzgoszczelna i 
pyłoszczelna do IP65.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4 V

Prąd ładowania Maks. 0,8 A

Typ ładowarki Sześcioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 1,2-32 Ah, ładowanie konserwacyjne do 100 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 5-letnia

MXS 3.8 CZĘŚĆ NR 56-309

MXS 3.8 to zaawansowana ładowarka sterowana mikroprocesorem z 
opatentowanym trybem konserwacyjnego ładowania podtrzymującego/
impulsowego. MXS 3.8 rozwiązuje szeroki zakres problemów z akumulato-
rem i jest idealną ładowarką do codziennego użytku. MXS 3.8 sprawdza 
stan akumulatora przed ładowaniem, aby sprawdzić, czy jest zdolny do 
otrzymania i utrzymania ładunku elektrycznego.  Podczas ładowania  
MXS 3.8 korzysta z opatentowanego, automatycznego procesu odsiar-
czania.  Specjalny tryb „Snowflake” (płatek śniegu) optymalnego 
ładowania w mroźne, zimowe dni. Opatentowana funkcja konserwacyjnego 
ładowania podtrzymująco-impulsowego sprawia, że ładowarka MXS 3.8 
stanowi idealne rozwiązanie w przypadku zapotrzebowania na długotrwałe 
ładowanie konserwacyjne. Dzięki wyraźnym wskazaniom kontrolek LED 
można w łatwy sposób śledzić cały proces ładowania akumulatora.

•  Ładuje akumulatory do 85 Ah. Podtrzymuje większe akumulatory 
o pojemności do 130 Ah.

• Unikalny system siedmioetapowego ładowania.
• Funkcja dla niskich temperatur.
• „Podłącz i zapomnij”.
• Wydłuża żywotność akumulatora.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4/14,7 V

Prąd ładowania Maks. 3,8 A

Typ ładowarki Siedmioetapowy, całkowicie zautomatyzowany proces 
ładowania

Typ akumulatora Wszystkie typy akumulatorów 12 V kwasowo-ołowiowych

Pojemność akumulatora 1,2–85 Ah, ładowanie konserwacyjne do 130 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 5-letnia
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MXS 5.0 CZĘŚĆ NR 56-305

MXS 5.0 to zaawansowana ładowarka sterowana mikroprocesorem  
z wbudowanym czujnikiem temperatury. Funkcje ładowarki MXS 5.0 
rozwiązują szeroki zakres problemów związanych z akumulatorami, 
dzięki czemu urządzenie doskonale nadaje się dla wymagających 
użytkowników. MXS 5.0 sprawdza, czy akumulator może utrzymać 
ładunek. MXS 5.0 posiada opatentowany, automatyczny system 
odsiarczania oraz specjalny program do regeneracji i przywracania do 
użytku głęboko rozładowanych, rozwarstwionych akumulatorów. Tryb 
AGM doskonale nadaje się do maksymalizowania wydajności i żywotno-
ści większości akumulatorów do pojazdów z funkcją Start/Stop. 

•  Ładuje akumulatory do 110 Ah. Podtrzymuje większe akumulatory 
o pojemności do 160 Ah.

• Unikalny system ośmioetapowego ładowania
• Czujnik temperatury
• Program AGM
• 8 różnych programów ładowania

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4/14,7/15,8 V

Prąd ładowania Maks. 5 A

Typ ładowarki 8 stopni, w pełni automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 1,2-110 Ah, ładowanie konserwacyjne do 160 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 5-letnia

MXS 5.0 POLAR CZĘŚĆ NR 56-855

Ładowarka MXS 5.0 POLAR została specjalnie zaprojektowana, aby 
zapewniać optymalne ładowanie przez cały rok, z utrzymaniem specjalnych 
parametrów przy niskich temperaturach. MXS 5.0 POLAR oferuje specjalnie 
przystosowane kable do użytkowania przy niskich temperaturach aż do 
-30°C. MXS 5.0 POLAR jest zaawansowaną, sterowaną mikroprocesorem 
ładowarką, która zapewnia niezrównane parametry pracy w przypadku 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opcja „Snowflake” zapewnia 
doskonałą sprawność ładowania nawet w warunkach skrajnie niskich 
temperatur. Opatentowana funkcja konserwacyjnego ładowania podtrzymu-
jąco-impulsowego sprawia, że ładowarka MXS 5.0 POLAR stanowi idealne 
rozwiązanie w przypadku długotrwałego ładowania podtrzymującego.

•  W pełni zautomatyzowane ładowanie i podtrzymanie w 8 etapach 
maksymalizuje żywotność i osiągi akumulatorów.

•  Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja – bryzgoszczelna i 
pyłoszczelna o stopniu ochrony IP65.

•  Opatentowany sposób ładowania zapewniający unikalne  
połączenie maksymalizacji żywotności i osiągów.

• Opatentowana funkcja odsiarczania, która wydłuża żywotność 
akumulatora.

•  Wykonanie beziskrowe, ochrona przed zwarciami i odwróconą 
biegunowością zapewniają bezproblemową pracę urządzenia.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4/15,0/15,8 V

Prąd ładowania Maks. 5 A

Typ ładowarki 8 stopni, w pełni automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 1,2-110 Ah, ładowanie konserwacyjne do 160 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 5-letnia
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Ładowarki konsumenckie

MXS 5.0 TEST&CHARGE CZĘŚĆ NR 56-308

Ładowarka MXS 5.0 TEST & CHARGE to połączenie zaawansowanej 
technologicznie ładowarki akumulatorów, wyposażonej w sterowa-
nie mikroprocesorowe, z testerem akumulatora i alternatora, co 
stanowi najwyższe osiągnięcie w dziedzinie testowania, ładowania i 
konserwacji akumulatorów.

TESTOWANIE – trzy łatwe w użyciu programy do testowania 
napięcia akumulatora, mocy rozruchowej oraz wydajności alternato-
ra zapewniają możliwość uzyskania pełnego obrazu stanu technicz-
nego akumulatora i układu ładowania pojazdu.
ŁADOWANIE – MXS 5.0 TEST&CHARGE zapewnia wyśmienitą 
sprawność ładowania. Ładowarka ta rozwiązuje wiele problemów z 
akumulatorami, a jej funkcje obejmują opatentowaną technologię 
automatycznego odsiarczania oraz jedyną w swoim rodzaju funkcję 
regeneracji, która pozwala przywrócić do stanu gotowości do pracy 
głęboko rozładowane akumulatory z rozwarstwionym elektrolitem. 
Opatentowana funkcja konserwacyjnego ładowania podtrzymującego/
impulsowego sprawia, że ładowarka stanowi idealne rozwiązanie w 
przypadku zapotrzebowania na długotrwałe ładowanie konserwujące. 

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4/14,7/15,8 V

Prąd ładowania 5 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania 
3 programy testowania napięcia

Typ akumulatora 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 1,2-110 Ah, ładowanie konserwacyjne do 160 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 5-letnia

MXS 7.0 CZĘŚĆ NR 56-731

MXS 7.0 to doskonała, uniwersalna ładowarka 12 V. Nadaje się 
doskonale do ładowania większych akumulatorów do przyczep i 
pojazdów kempingowych, łodzi i samochodów. MXS 7.0 oferuje takie 
funkcje jak diagnostyka akumulatora, specjalna funkcja regeneracji 
oraz unikalna funkcja ładowania konserwacyjnego. Ładowarka 
posiada nawet tryb optymalnego ładowania w chłodne, zimowe dni, 
oraz możliwość ładowania akumulatorów AGM. MXS 7.0 posiada 
również tryb zasilania, który umożliwia odłączenie akumulatora od 
pojazdu bez utraty ważnych ustawień.

•  Ładuje akumulatory od 14 Ah do 150 Ah. Podtrzymuje większe 
akumulatory o pojemności do 225 Ah.

•  Program zasilania – może być wykorzystywany jako źródło 
zasilania 12 V w celu ochrony ustawień elektrycznych.

•  Opcja ładowania w okresie zimowym do ładowania przy niskich 
temperaturach oraz ładowania akumulatorów AGM.

•  Program regeneracji – specjalny program przywracania do użytku 
głęboko rozładowanych akumulatorów.

• Bryzgoszczelna i pyłoszczelna do IP65.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4/14,7/15,8/13,6 V

Prąd ładowania Maks. 7 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 14-150 Ah, ładowanie konserwacyjne do 225 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 5-letnia
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MXS 10 CZĘŚĆ NR 56-708

MXS 10 została wykonana z wykorzystaniem najnowszej technologii. 
Nadaje się doskonale do profesjonalnego użytku i jest niezbędna w 
każdym warsztacie, przyczepie i pojeździe kempingowym, na łodzi i w 
samochodzie. MXS 10 oferuje takie funkcje jak diagnostyka akumula-
tora, specjalna funkcja regeneracji, unikalna funkcja ładowania 
konserwacyjnego, czujnik temperatury dla optymalizacji ładowania. 
Specjalny tryb AGM jest idealnie dobrany do składu chemicznego 
tego rodzaju akumulatorów; znajduje zastosowanie także wtedy, gdy 
trzeba naładować lub konserwować akumulatory pojazdów z funkcją 
Start/Stop. Ładowarka posiada również tryb zasilania, który umożli-
wia odłączenie akumulatora od pojazdu bez utraty ważnych ustawień.

•  Ładuje akumulatory od 20 Ah do 200 Ah. Podtrzymuje większe 
akumulatory o pojemności do 300 Ah.

•  Program regeneracji – specjalny program przywracania do użytku 
głęboko rozładowanych akumulatorów.

•  Program zasilania – może być wykorzystywany jako źródło 
zasilania 12 V w celu ochrony ustawień elektrycznych.

• Specjalny tryb AGM – idealny dla akumulatorów Start/Stop.
• Demontowany czujnik temperatury.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4/14,7/15,8 /13,6 V

Prąd ładowania Maks. 10 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 20-200 Ah, ładowanie konserwacyjne do 300 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 2-letnia
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LITHIUM XS CZĘŚĆ NR 56-899

LITHIUM XS jest zaawansowaną, sterowaną mikroprocesorem 
ładowarką, skonstruowaną specjalnie do ładowania i podtrzymywania 
ogniw akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LiFePO4 — 
maksymalizując ich wydajność i żywotność. Przy dostępnym prądzie 
ładowania do 5 A, ładowarka LITHIUM XS jest niezwykle elastyczna i 
może ładować akumulatory LiFePO4 o pojemności od 5 Ah do 60 Ah. 
Obsługa jest prosta, a ładowanie rozpocznie się po podłączeniu.  
Brak konieczności odłączania akumulatora od pojazdu podczas 
ładowania. Przy rozpoczęciu ładowania LITHIUM XS automatycznie 
zresetuje wszelkie układy elektroniczne chroniące przed niskim 
napięciem (ang. Battery Management System – system zarządzania 
akumulatorem). Ładowanie można uruchomić ponownie ręcznie w 
dowolnej chwili za pomocą przycisku „Reset”.

• Bezpieczna i łatwa w użytkowaniu.
• Jest przeznaczona do akumulatorów LiFePO4.
• Automatyczne resetowanie niskiego napięcia.
• Sprawdza stan akumulatora na każdym etapie.
• Zapewnia maksymalną pojemność akumulatora.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 13,8/14,4 V

Prąd ładowania Maks. 5 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora 12 V litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO4)

Pojemność akumulatora 5-60 Ah, ładowanie konserwacyjne do 120 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 5-letnia

Ładowarki konsumenckie

 ETAP 1 ACCEPT (ZATWIERDZENIE) 
Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek.  
Ten etap zapobiega ładowaniu uszkodzonego akumulatora.

 ETAP 2 BULK (ŁADOWANIE MAKSYMALNYM PRĄDEM) 
Ładowanie maksymalnym prądem do chwili osiągnięcia około 
90% pojemności akumulatora.

 ETAP 3 ABSORPTION (ABSORPCJA) 
Ładowanie malejącym prądem w celu maksymalizacji ładunku 
do 95% pojemności akumulatora.

 ETAP 4 ANALYZE (ANALIZA) 
Sprawdza, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumula-
tory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać 
wymiany.

 ETAP 5 COMPLETION (ZAKOŃCZENIE) 
Ładowanie końcowe odbywa się z pomniejszonym prądem 
do chwili osiągnięcia około 98% pojemności akumulatora.

 ETAP 6 MAXIMIZATION (MAKSYMALIZACJA) 
Ładowanie końcowe odbywa się maksymalnym prądem do 
momentu osiągnięcia aż do 100% pojemności akumulatora.

 ETAP 7 FLOAT (PODTRZYMANIE) 
Utrzymuje napięcie akumulatora na maksymalnym 
poziomie poprzez ładowanie ze stałym napięciem.

 ETAP 8 PULSE (ŁADOWANIE IMPULSOWE) 
Podtrzymywanie naładowania akumulatora na poziomie 
95–100% pojemności. Ładowarka monitoruje napięcie 
akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba 
utrzymania pełnego naładowania akumulatora.

1

2

3

4

5

6

7

8
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PRO
Wsparcie akumulatorowe podczas serwisu, diagnostyki 
oraz zapisu do pamięci flash wymaga bezpiecznego i  
stabilnego źródła zasilania. Różne typy akumulatorów,  
jakie są obecnie stosowane w pojazdach wymagają  
bezpiecznego i efektywnego ładowania - a czasami także 
odnowy i regeneracji. Ładowarki CTEK Pro Series stanowią 
bezpieczne, proste w użyciu i efektywne rozwiązanie dla 
wszelkich potrzeb warsztatowych, związanych z wsparciem 
akumulatorowym i ładowaniem.

Katalog produktów CTEK 17



MXS 10EC CZĘŚĆ NR 40-095

Ładowarki profesjonalne

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4/14,7/15,8 /13,6 V

Prąd ładowania Maks. 10 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 20–200 Ah, ładowanie konserwacyjne do 300 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 2-letnia

MXS 10CIC CZĘŚĆ NR 40-215

Urządzenie MXS 10CIC jest systemem obsługi akumulatorów, które 
pomaga monitorować i zarządzać akumulatorami pojazdów na 
wystawach. Składa się ono z dwóch wysoce wydajnych i prostych w 
użyciu elementów:

•  Prosty wskaźnik „ładowania” pozwala obsłudze salonu 
monitorować stan akumulatora, a także informuje, kiedy wymaga 
on ładowania.

•  Ładowarka CTEK MXS 10 obsługuje prąd ładowania o natężeniu do 
10 A, a przy tym nie jest wymagane usuwanie akumulatora z 
pojazdu.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4/14,7/15,8 /13,6 V

Prąd ładowania Maks. 10 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 20-200 Ah, ładowanie konserwacyjne do 300 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 2-letnia

CTEK MXS 10EC jest w pełni automatyczną, 12 V i 10 A, ośmioetapową 
inteligentną ładowarką i zespołem wsparcia akumulatorowego.  
Przeznaczona do użytkowania w warsztatach, ładowarka MXS 10EC 
jest wyposażona w bogatą gamę funkcji, które obejmuje funkcje  
diagnostyki, pozwalającą na sprawdzanie, czy akumulator może  
przyjąć i utrzymać ładunek oraz funkcje zasilania, umożliwiająca  
wykorzystywanie ładowarki jako źródła zasilania układów elektro-
nicznych pojazdu podczas wymian akumulatorów. Kompensacja 
temperaturowa dla zapewnienia efektywności. Uniwersalna ładowar-
ka MXS 10EC jest wyposażona w przedłużone kable o długości  
4 metrów oraz ochronną osłonę z kauczuku silikonowego.

• Przeznaczona do użytkowania w warsztatach
• Funkcje wszechstronnej diagnostyki, ładowania, regeneracji oraz 

wsparcia akumulatorowego
• Wyposażona w długie kable o dług. 4 metrów dla wygody użytkowania
• Urządzenie przenośne, wyposażone w przeciwpoślizgową osłonę 

ochronną

18



PRO25SE CZĘŚĆ NR 40-197

PRO25S CZĘŚĆ NR 40-194

Urządzenie PRO25S to innowacyjna, wszechstronna i wysoce wydajna 
(25 A) ładowarka oraz źródło zasilania, stworzona dla profesjonalistów 
z branży motoryzacyjnej. Dzięki połączeniu mocy i zaawansowanej 
technologii z bezpieczeństwem, mobilnością oraz możliwością 
współpracy z dowolnymi akumulatorami 12 V, łącznie z litowo-jonowymi 
(LiFePO4), ładowarka PRO25S jest idealnym rozwiązaniem do 
profesjonalnego ładowania akumulatorów w warsztatach i salonach.

•  Ładowania i podtrzymywanie ładunku akumulatorów o pojemności 
od 40 do 500 Ah (30–450 Ah w przypadku akumulatorów litowych).

•  Program RECOND.
• Źródło zasilania dla sprzętu 12 V.
•  Automatyczna kompensacja temperatury pod kątem wysokiej 

wydajności.
• Możliwość użycia na zewnątrz zgodnie ze stopniem ochrony IP44.

D A N E  T E C H N I C Z N E

Napięcie KWASOWO-OŁOWIOWE: 14,4/15,8/13,6 V 
LITOWE: 13,8/14,4/13,3 V

Prąd ładowania Maks. 25 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V  
Akumulatory litowe (LiFePO4) 12 V

Pojemność akumulatora KWASOWO-OŁOWIOWE: 40–500 Ah 
LITOWE: 30–450 Ah

Stopień ochrony IP44 (do użytku na zewnątrz)

Gwarancja 2-letnia

Katalog produktów CTEK

Urządzenie PRO25SE to innowacyjna, wszechstronna i wysoce wydajna 
(25 A) ładowarka oraz źródło zasilania. Kable o długości 6 metrów 
pozwolą Ci zamontować urządzenie w dowolnym miejscu warsztatu. 
Dzięki połączeniu mocy i zaawansowanej technologii z bezpieczeństwem 
oraz możliwością współpracy z dowolnymi akumulatorami 12 V, łącznie 
z litowo-jonowymi (LiFePO4), ładowarka PRO25SE jest idealnym 
rozwiązaniem do ładowania akumulatorów w profesjonalnych 
warsztatach.

• Bezpieczeństwo i łatwość użycia.
• Testowanie i regeneracja w pełni rozładowanych akumulatorów.
• Funkcja wsparcia akumulatorowego.
•  W zestawie z kablami o długości 6 metrów, wieszakiem ściennym i 

uchwytem.

D A N E  T E C H N I C Z N E

Napięcie KWASOWO-OŁOWIOWE: 14,4/15,8/13,6 V 
LITOWE: 13,8/14,4/13,3 V

Prąd ładowania Maks. 25 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V  
Akumulatory litowe (LiFePO4) 12 V

Pojemność akumulatora KWASOWO-OŁOWIOWE: 40–500 Ah 
LITOWE: 30–450 Ah

Stopień ochrony IP44 (do użytku na zewnątrz)

Gwarancja 2-letnia
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D A N E  T E C H N I C Z N E
Wyświetlacz Wyświetlacz tekstowy LCD

Funkcja kompensacji temperatury Uruchamiana przez użytkownika

Temperatura podczas pracy 0–50° C (32–120° F)

Zakres testowania

100–900 CCA
100–550 DIN
100–900 EN
100–550 IEC
100–900 SAE

Wbudowana drukarka Zasilanie mocą badanego akumulatora

Zakres napięcia Możliwość badania akumulatorów 12 V nawet 
do napięcia 1 V

Długość kabla 533.4 mm

Wymogi dotyczące mocy Zasilanie mocą badanego akumulatora lub 
akumulatora 9 V

Woltomierz 0.9–16 Vdc, +/- 0.05 Vdc

Materiał obudowy Odporne na działanie kwasów tworzywo ABS

Wymiary 230 x 102 x 65 (mm)

Waga 499 g

Miernik akumulatora CTEK PRO pozwala na szybkie, proste i dokładne 
badanie stanu akumulatora. Został wyposażony w drukarkę, dzięki 
czemu można od razu pokazać klientowi wyniki testu i porozmawiać z 
nim o czynnościach niezbędnych do konserwacji akumulatora lub 
układu elektrycznego. 

• Zgodność z wieloma systemami oceny (CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
•  Tests multiple battery chemistries: standard/flooded, AGM and GEL
•  Możliwość badania stanu akumulatora o napięciu 12 V i układu 

elektrycznego w samochodach i lekkich pojazdach dostawczych
•  Możliwość badania napięcia podczas rozruchu i w czasie ładowania
•  Wbudowana drukarka

Ładowarki profesjonalne

Analizator do akumulatorów firmy CTEK służy do precyzyjnego badania 
stanu technicznego wszystkich typów akumulatorów kwasowo-ołowiowych 
12 V, łącznie z akumulatorami mokrymi, bezobsługowymi, Ca/Ca, żelowymi 
oraz AGM. Urządzenie jest łatwe w użytkowaniu i szybko dostarcza 
zrozumiałe wyniki. Na czytelnym wyświetlaczu pojawiają się jednoznaczne 
informacje dotyczące stanu technicznego akumulatora kwasowo-ołowiowe-
go 12 V oraz zalecenia dotyczące czynności, jakie należy podjąć. Nie jest 
konieczne odłączanie akumulatora od pojazdu. Ponadto opatentowana 
technologia zastosowana w analizatorze do akumulatorów zapewnia 
bezpieczeństwo użytkownikowi oraz układom elektronicznym pojazdu. Jest 
to urządzenie zabezpieczone przed odwróceniem biegunowości, nie 
generuje obciążenia akumulatora, ciepła ani iskier. 

•  Wystarczy podłączyć do akumulatora (nie trzeba go odłączać) i 
postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

•  Sprawdza akumulator w ciągu kilku sekund, natychmiast wyświetla-
jąc wynik na ekranie, na którym znajdzie się również informacja, 
jakie działania powinny zostać podjęte.

•  Opatentowana technologia zapewnia szybkie i dokładne wyniki 
testu bez obciążania akumulatora.

• Nadaje się do większości 12 V rozruchowych akumulatorów 
kwasowo-ołowiowych 200 i 1200 EN.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Typ analizatora Przewodność

Typ badanych akumula-
torów

Akumulatory kwasowo-ołowiowe 12 V  
(mokre, MF, Ca/Ca, żelowe)

Napięcie testowe Min. 8 V, maks. 15 V

Rozdzielczość (V) 0,1 V

Dokładność (V) ± 0,1 V

Zakres (EN) 200–1200 EN

Dokładność (EN) ± 25 EN

Gwarancja 2-letnia

PRO BATTERY TESTER CZĘŚĆ NR 40-209

BATTERY ANALYZER CZĘŚĆ NR 56-924
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MXTS 70/50 CZĘŚĆ NR. 40-016

MXTS 70/50 jest ładowarką warsztatową o dużej mocy i zespołem 
wsparcia akumulatorowego o zaawansowanych funkcjach. MXS 70/50 
to całkowicie automatyczna, ośmioetapowa ładowarka, doprowadzająca 
prąd o wybieranych parametrach 50 A/12 V lub 24 V do akumulatorów o 
pojemności 20-1500 Ah. Prąd 50 A stałego zasilania w trybie 12 V oraz 
24 V. Dodatkowo, w trybie 12 V, prąd 70 A jest automatycznie dostępny w 
przypadku chwilowych wysokich obciążeń. Nadaje się do wszystkich 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym także typu AGM oraz EFB 
Start/Stop Łatwa w obsłudze ładowarka MXTS 70/50 jest wyposażona w 
wyświetlacze pokazujące stan ładowania, napięcie ładowania, prąd, czas 
ładowania (h), wskazanie energii (Ah), dostarczając jasnych informacji na 
temat stanu i postępu ładowania.

• Nadaje się idealnie do stosowania w warsztatach i salonach – 
wsparcie akumulatorowe lub ładowanie

• Wyjście 50 A/12 V oraz 24 V – ładowanie
• Prąd 50 A stałego zasilania w trybie 12 V/ 24 V. – ustawienie do 70 A 

w trybie 12 V
• Źródło zasilania o wybieranym stałym napięciu dla elektronicznych 

jednostek sterujących
• Kompensacja temperaturowa i regeneracja akumulatorów
• Odłączane kable przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach 

o długości 6 m z zaciskami
• Zgodność z akcesoriami Pro

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie Maks. 16/32 V

Prąd ładowania Maks .50 A, 70 A (30 s) w przypadku akumulatorów 12 V, 
maks. 50 A dla akumulatorów 24 V

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania 
o regulowanych parametrach

Typ akumulatora Wszystkie typy akumulatorów kwasowo- ołowiowych 12/24 V

Pojemność akumulatora 20-1500 Ah

Stopień ochrony IP20

Gwarancja 2-letnia

MXTS 40 CZĘŚĆ NR. 56-995

Ładowarka MXTS 40 to niezbędny sprzęt uniwersalnego zastosowania 
w warsztacie i salonie samochodowym dla pojazdów o napięciu 12 V i 
24 V. Jest to prosta w użytkowaniu, bezpieczna dla elektroniki ładowar-
ka akumulatorów, posiadająca możliwości szybkiego ładowania aku-
mulatorów wszystkich typów. Tak samo przystosowana do użytkowania 
jako wsparcie akumulatorowe, ładowarka MXTS 40 oferuje możliwość 
wybierania ustawień stałego napięcia dla uniknięcia uszkodzenia 
elektronicznej jednostki sterującej. Przenośna MXTS 40 jest wyposa-
żona w kable o długości 2,5 metra przystosowane do pracy przy dużych 
obciążeniach oraz odłączane zaciski wysokiej jakości.

• Nadaje się idealnie do stosowania w warsztatach i salonach
• Parametry prądu wyjściowego 40 A/12 V i 20 A/24 V
•  Źródło zasilania o wybieranym stałym napięciu dla elektronicznych 

jednostek sterujących
•  Kompensacja temperaturowa i regeneracja akumulatorów
•  Odłączane kable przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach 

o długości 2,5 m z zaciskami
• Zgodność z akcesoriami Pro

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4 V/14,7 V/15,8 V oraz 28,8 V/29,4 V/31,6 V

Prąd ładowania Maks. 40/20 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania 
o regulowanych parametrach

Ustawienia źródła zasila-
nia

12V: 13,6 V/14,0 V/14,4 V/14,8 V
24V: 27,2 V/28,0 V/28,8 V/29,6 V

Typ akumulatora Wszystkie typy akumulatorów kwasowo- ołowiowych 12/24 V

Pojemność akumulatora 12V: 20–1200 Ah, 24 V: 10–600 Ah

Stopień ochrony IP20

Gwarancja 2-letnia
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PRO60 CZĘŚĆ NR 40-150

D A N E  T E C H N I C Z N E

Napięcie 14,4 V/14,7 V/15,8 V

Prąd ładowania Maks. 60 A

Typ ładowarki 8-stopniowy, automatyczny cykl ładowania z regulowanymi 
parametrami i ładowaniem adaptacyjnym

Typ akumulatora Wszystkie rodzaje akumulatorów kwasowo-ołowiowych 
i litowych LiFePO4 12 V

Pojemność 
akumulatora

Kwasowo-ołowiowe: 10–1800 Ah, LiFePO4: 15–600 Ah

Stopień ochrony IP40 (do użytku w pomieszczeniach)

Gwarancja 2-letnia

PRO60 to zaawansowana ładowarka i zasilacz nowej generacji, 
zaprojektowana specjalnie na potrzeby nowoczesnego warsztatu 
obsługującego samochody z akumulatorami 12 V. Ładowarka PRO60 
jest przenośna, łatwa w użyciu i odpowiednia do wszystkich typów 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych, w tym AGM i EFB do pojazdów 
z systemem Start/Stop, a ponadto jest też wyposażona w 
zaawansowany tryb ładowania akumulatorów litowych. Zgłoszona do 
opatentowania funkcja „ładowania adaptacyjnego” stale analizuje 
stan akumulatora, aby zapewnić maksymalne naładowanie 
akumulatora w możliwie najkrótszym czasie, oraz umożliwia łatwe 
ładowanie akumulatora kwasowo-ołowiowego o dowolnej 
pojemności, już od 10 Ah. Dostępna jest funkcja zasilania 
z możliwością wyboru napięcia, przeznaczona do zastosowań 
w warsztacie lub salonie – prąd stały o natężeniu nawet 60 A.

• Wszystkie typy akumulatorów, w tym litowe. 
•  Adaptacyjne ładowanie i szeroki zakres pojemności 

akumulatorów: od 10 Ah do 1600 Ah. 
•  Wybierane napięcie wyjściowe od 12,6 V do 14,8 V i prąd wyjściowy 

do 60 amperów. 
•  Przewody prądu stałego o długości 5 m oraz wytrzymałe zaciski.
•  Wysoka wydajność dzięki chłodzeniu bez wentylatora.
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PRO120 
CZĘŚĆ NR 40-230

Dzięki opatentowanemu, wieloetapowemu procesowi 
ładowania PRO120 przywraca pojemność i regeneruje 
akumulatory. Ładowarka jest zgodna ze wszystkimi typami 
akumulatorów o napięciu 12 V: standardowymi/kwasowo-
ołowiowymi, wapniowo-wapniowymi, litowymi LiFePO4, a także 
AGM i EFB do pojazdów z systemem Start/Stop. 
Tryb automatycznego dostosowania ładowania wykrywa 
odpowiednie ustawienia akumulatora i stosuje je, by jak 
najszybciej zakończyć ładowanie. Zaledwie cztery przyciski 
oraz przejrzysty ekran LCD wyświetlacza sprawiają, że 
korzystanie z ładowarki PRO120 jest niezwykle proste. PRO120 
to doskonałe, stabilne źródło zasilania napięciem od 12,6 do 
14,8 V (regulacja z krokiem 0,1 V). Dzięki temu wrażliwe układy 
elektryczne samochodów są zawsze bezpieczne. 

CECHY

• DO 120 A STABILNEGO ZASILANIA Z MOŻLIWOŚCIĄ DOWOLNEGO 
KONFIGUROWANIA USTAWIEŃ NAPIĘCIA.

• ZGODNOŚĆ ZE WSZYSTKIMI TYPAMI AKUMULATORÓW 12 V,  
W TYM LITOWYMI (LiFePO4).

• PASUJE DO AKUMULATORÓW O POJEMNOŚCI 10–3600 Ah  
(15–1200 Ah LiFePO4).

• PRZEWODY 5 M I ZACISKI DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ.

• WYSOKA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI CHŁODZENIU BEZ WENTYLATORA.

DANE TECHNICZNE

Napięcie 14,4 V/14,7 V/15,8 V

Prąd ładowania Maks. 120 A

Typ ładowarki 8-stopniowy, automatyczny cykl ładowania z regulowanymi 
parametrami i ładowaniem adaptacyjnym

Typ akumulatora Wszystkie rodzaje akumulatorów kwasowo-ołowiowych 
i litowych LiFePO4 12 V

Pojemność 
akumulatora Kwasowo-ołowiowe: 10–3600 Ah, LiFePO4: 15–1200 Ah

Stopień ochrony IP40 (do użytku w pomieszczeniach)

Gwarancja 2-letnia



Ładowarki profesjonalne

MXT 4.0 CZĘŚĆ NR 56-733

Ładowarka MXT 4.0 nadaje się doskonale do ładowania konserwa-
cyjnego dużych flot pojazdów używających napięcia 24 V, a także 
układów zapasowych, przemysłowych urządzeń czyszczących oraz 
wózków inwalidzkich, itp. MXT 4.0 wyposażona jest we wszelkie 
funkcje pozwalające rozwiązać szeroką gamę problemów  
związanych z akumulatorami.

•  Wyjście 4 A ładuje akumulatory od 8 Ah do 100 Ah i podtrzymuje 
większe akumulatory do 250 Ah.

•  W pełni automatyczny, ośmioetapowy proces ładowania  
obejmuje opatentowany system odsiarczania oraz programy 
podtrzymywania impulsowego.

•  Program regeneracji – specjalny program przywracania do użytku 
głęboko rozładowanych akumulatorów.

•  Opcja ładowania w okresie zimowym do ładowania przy niskich 
temperaturach oraz ładowania akumulatorów AGM.

•  Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja – bryzgoszczelna i 
pyłoszczelna do IP65.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 28,8/29,4/31,6 V

Prąd ładowania Maks. 4 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 8-100 Ah, ładowanie konserwacyjne do 250 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 2-letnia

MXT 14 CZĘŚĆ NR 56-734

MXT 14 to profesjonalna ładowarka 24 V. Zaprojektowana została dla 
pojazdów usługowych, których akumulatory są w znaczny sposób 
eksploatowane oraz nadaje się do autobusów, pojazdów dostaw-
czych oraz warsztatów pojazdów komercyjnych.  
MXT 14 wyposażona jest we wszystkie funkcje pozwalające 
rozwiązać szeroki zakres problemów związanych z akumulatorami.

•  Ładuje akumulatory od 28 Ah do 300 Ah oraz podtrzymuje 
większe akumulatory do 500 Ah.

•  Program zasilania – może być wykorzystywany jako źródło 
zasilania 24 V w celu ochrony ustawień elektrycznych.

•  Program regeneracji – specjalny program przywracania do użytku 
głęboko rozładowanych akumulatorów.

• Wbudowany czujnik temperatury.
• Wysoka wydajność.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 28,8/31,6/27,2 V

Prąd ładowania Maks. 14 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 28-300 Ah, ładowanie konserwacyjne do 500 Ah

Stopień ochrony IP44 (do użytku na zewnątrz)

Gwarancja 2-letnia
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Skuteczne zarządzanie akumulatorami staje się waż-
niejsze niż kiedykolwiek przedtem, ponieważ stawia 
wymaganie zintegrowanych rozwiązań ładowania, 
odpowiadających ustawicznie wzrastającemu zapo-
trzebowaniu na moc, oszczędności przestrzeni oraz 
znacznego wydłużenia okresu trwałości użytkowej 
akumulatorów. 
Niezależnie od tego, czy chodzi o stałą instalację, czy 
opcję bardziej przenośną, to jest rozwiązanie firmy 
CTEK zadania ładowania baterii przeznaczone dla 
Ciebie. Gama naszych ładowarek 12 V i 24 V zapewnia 
kompleksowe rozwiązanie obsługi akumulatorów oraz 
maksymalizuje sprawność działania akumulatorów.

ROZWIĄZANIA 
ZINTEGROWANE

25



I1225 CZĘŚĆ NR 40-189

Urządzenie I1225 zapewnia wydajne i szybkie ładowanie oraz 
doskonale sprawdza się przy ładowaniu i konserwacji pojazdów oraz 
maszyn z akumulatorami 12 V.
W pełni zautomatyzowana, 7-stopniowa ładowarka I1225 zapewnia 
prąd o natężeniu 25 A, którym ładuje akumulatory 12 V o pojemności 
od 40 do 500 Ah, a do tego posiada stopień ochrony IP44 do użytku 
zewnętrznego. Jej funkcje obejmują automatyczną diagnostykę 
akumulatorów, która pozwala określić, czy mogą one otrzymać i 
utrzymać ładunek, unikatowe ładowanie konserwacyjne oraz czujnik 
temperatury dla zoptymalizowanego ładowania niezależnie od 
warunków pogodowych. Ładowarka I1225 jest wyposażona w kable o 
długości 2 metrów oraz złącza oczkowe M10 dla łatwego montażu.

•  Ładowanie akumulatorów o pojemności od 40 do 500 Ah.
• Opatentowane ładowanie konserwacyjne dla wydłużenia okresu 

przydatności do użycia akumulatorów.
• Czujnik temperatury dla optymalnego ładowania przy niskiej 

temperaturze.
• Ochrona przed zamianą biegunów.
• Odporność na zwarcia.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4 V

Prąd ładowania Maks. 25 A

Typ ładowarki Siedmioetapowy, całkowicie zautomatyzowany proces 
ładowania

Typ akumulatora 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 40–500 Ah

Stopień ochrony IP44 (do użytku na zewnątrz)

Gwarancja 2-letnia

Rozwiązania zintegrowane

XS 7000 CZĘŚĆ NR 56-121

XS 7000 to doskonała, uniwersalna ładowarka 12 V. XS 7000 nie 
posiada przycisku trybu pracy, aby rozpocząć ładowanie, wystarczy 
przyłączyć ją do zasilania sieciowego i podłączyć kable akumulatora. 
Nadaje się idealnie do ładowania większych akumulatorów - została 
zaprojektowana jako urządzenie przenośne lub do zamocowania na 
stałe. XS 7000 oferuje takie funkcje, jak diagnostyka akumulatora 
pokazująca, czy może on przyjąć i utrzymać ładunek, a także  
unikalną funkcję ładowania konserwacyjnego. 

•  Ładuje akumulatory od 14 Ah do 150 Ah. Podtrzymuje większe 
akumulatory o pojemności do 225 Ah.

•  Wykonanie beziskrowe, ochrona przed zwarciami i odwróconą 
biegunowością zapewniają bezproblemową pracę urządzenia.

• Automatyczne wykrywanie krańcowego stopnia zużycia akumulatorów 
umożliwia uniknięcie przykrych niespodzianek.

• Bryzgoszczelna i pyłoszczelna do IP65.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4 V

Prąd ładowania Maks. 7 A

Typ ładowarki Siedmioetapowy, całkowicie zautomatyzowany proces 
ładowania

Typ akumulatora 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 14-150 Ah, ładowanie konserwacyjne do 225 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 2-letnia
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D250SE
CZĘŚĆ NR 40-315

SMARTPASS 120S
CZĘŚĆ NR 40-289

D250SE jest automatyczną, 5-stopniową ładowarką, 
umożliwiająca ładowanie prądem do 20 A dowolnego kwasowo-
ołowiowego lub litowego akumulatora serwisowego 12 V o 
pojemności od 40 do 300 Ah. Jest wyposażona w wybierane 
algorytmy ładowania akumulatorów AGM i litowych, a także 
w dwa wejścia umożliwiające zasilanie z alternatora, panelu 
słonecznego i turbiny wiatrowej. Gdy akumulator serwisowy 
jest w pełni naładowany, ładowarka D250SE automatycznie 
przekieruje energię ładowania konserwacyjnego do akumulatora 
rozruchowego. Ładowarka D250SE może utrzymywać 
stabilny prąd wyjściowy do 20 A w pojazdach wyposażonych w 
alternatory sterowane inteligentnym modułem ECU, a także jest 
wyposażona w czujnik temperatury umożliwiający optymalne 
ładowanie, niezależnie od warunków pogodowych.

CECHY
• AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE AKUMULATORÓW O POJEMNOŚCI OD 

40 DO 300 Ah PRĄDEM DO 20A, Z KOMPENSACJĄ TEMPERATURY, 
GDY JESTEŚ W RUCHU

• DWA WEJŚCIA (MOŻLIWOŚĆ RÓWNOLEGŁEGO PODŁĄCZENIA 
ALTERNATORA I PANELU SŁONECZNEGO)

• KOMPATYBILNA Z INTELIGENTNYM ALTERNATOREM
• SEPARACJA AKUMULATORÓW ZASTĘPUJĄCA DIODY I PRZEKAŹNIKI 

VSR
• REGULACJA PANELU SŁONECZNEGO ZA POMOCĄ FUNKCJI 

ŚLEDZENIA PUNKTU MAKSYMALNEJ MOCY (MPPT)
• WYBIERANE TRYBY ŁADOWANIA AKUMULATORÓW LITOWYCH 

I KWASOWO-OŁOWIOWYCH

Smartpass 120S to rozwiązanie do zarządzania energią o wydajności 
120 A, które dystrybuuje, kontroluje i maksymalizuje dostępną 
energię z alternatora w celu zasilania akumulatorów serwisowych i 
innych odbiorników. Smartpass 120S współpracuje ze wszystkimi 
akumulatorami 12 V o pojemności od 28 do 800 Ah. Zastosowany 
w Smartpass 120S system ochrony akumulatora zapewnia, że 
podzespoły o znaczeniu krytycznym, takie jak radio, światła awaryjne 
i systemy nawigacyjne, są zawsze zasilane, ponieważ gdy napięcie 
na akumulatorze serwisowym jest niskie następuje odłączanie 
odbiorników o mniejszym znaczeniu. System ochrony akumulatora 
zapobiega całkowitemu rozładowaniu akumulatora serwisowego, 
a wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem zmniejsza prąd 
ładowania, zanim temperatura akumulatora stanie się zbyt wysoka. 
Smartpass 120S jest kompatybilny z ładowarkami wbudowanymi 
D250SA i D250SE 20A.

CECHY
• SEPARACJA AKUMULATORÓW ELIMINUJĄCA POTRZEBĘ 

STOSOWANIA DIOD I PRZEKAŹNIKÓW VSR

• PRĄD WYJŚCIOWY 120 A DO SZYBKIEGO ŁADOWANIA AKUMULATORÓW O 
POJEMNOŚCI 28–500 Ah

• W POŁĄCZENIU Z ŁADOWARKAMI D250SA I D250SE STANOWI 
NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ O PRĄDZIE 
WYJŚCIOWYM 140 A.

• PRIORYTETOWE ZASILANIE ODBIORNIKÓW O ZNACZENIU 
KRYTYCZNYM ORAZ ZASILANIE ODBIORNIKÓW BEZPOŚREDNIO 
Z ALTERNATORA

DANE TECHNICZNE
Wejście 11,5–23 V, 25 A
Wyjście 14,4/14,7/14,2 V, 20 A

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

Pojemność akumulatora 40–300 Ah

Stopień ochrony IP65 (odporność na zachlapania i kurz) 

Gwarancja 2-letnia

DANE TECHNICZNE
Wejście 11,5–23 V, maks. 120 A (350 A przez 10 sekund)

Wyjście Maks. 14,4 V, 120 A (350 A przez 10 sekund)

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

Pojemność akumulatora 28–800 Ah

Stopień ochrony IP65 (odporność na zachlapania i kurz) 

Gwarancja 2-letnia

Rozwiązania zintegrowane28
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D250T
CZĘŚĆ NR 40-373

D250T to ładowarka do akumulatorów typu DC-
DC o mocy 24 V. Przeznaczona jest do systemów 
podwójnego akumulatora z akumulatorem rozruchowym  
i akumulatorem serwisowym.
D250T jest przeznaczona do użytku jako wbudowana 
ładowarka do ładowania i utrzymywania poziomu 
naładowania akumulatora serwisowego z alternatora 
podczas pracy silnika, co zapewni wystarczającą 
moc w akumulatorze serwisowym po przybyciu na 
miejsce docelowe.
D250T jest w pełni automatyczną, 4-stopniową 
ładowarką typu DC-DC, która dostarcza do 10 A prądu do 
ładowania dowolnego akumulatora kwasowo-ołowiowego 
o mocy 24 V. Ładowarka jest również izolatorem 
akumulatora, oddzielając akumulator serwisowy od 
akumulatora rozruchowego, aby chronić akumulator 
rozruchowy przed rozładowaniem, gdy silnik nie pracuje.
Z D250T możesz mieć pewność, że akumulator 
serwisowy zawsze otrzyma optymalne napięcie 
ładowania przy skróconym czasie ładowania i 
zapewnieniu 100% pełnego naładowania. Zapewnia 
stabilne i wydajne ładowanie akumulatora niezależne od 
pojemności alternatora oraz rezystancji izolacji kabli.
D250T pozwoli zmniejszyć wpływ na środowisko i 
obniżyć koszty konserwacji dzięki wydłużonej żywotności 
akumulatora i redukcji częstości koniecznego serwisowania.

SMARTPASS 120T
CZĘŚĆ NR 40-329

SMARTPASS 120T to wielofunkcyjne rozwiązanie do 
zarządzania energią o mocy 24 V i system dzielonego ładowania 
dla pojazdów z konfiguracją dwóch akumulatorów (akumulator 
rozruchowy i serwisowy). SMARTPASS 120T dystrybuuje, 
kontroluje i maksymalizuje dostępną energię z alternatora 
do obsługi akumulatora i odbiorników elektrycznych.
SMARTPASS 120T ma być stosowane w zastosowaniach, 
w których alternator jest w stanie dostarczyć pożądane 
napięcie ładowania, a akumulator serwisowy ma 
wiele równoległych odbiorników o średnim obciążeniu 
większym niż 10 A.
Funkcja ochrony akumulatora w SMARTPASS 120T wyłącza 
wszystkie urządzenia podłączone do wyjścia odbiornika, 
gdy napięcie akumulatora serwisowego jest zbyt niskie, co 
chroni akumulator serwisowy przed głębokim rozładowaniem 
i wydłuża jego żywotność. Aby zmaksymalizować proces 
dzielonego ładowania, Smartpass będzie dostarczać energię 
do podłączonych odbiorników bezpośrednio z alternatora 
podczas pracy silnika.
SMARTPASS 120T zapewnia bezpieczną pracę dzięki 
funkcjom bezpieczeństwa, takim jak ochrona akumulatora 
przed ekstremalną temperaturą, dynamiczne zabezpieczenie 
przed prądem przetężeniowym i ochrona przed przegrzaniem 
akumulatora.

DANE TECHNICZNE
Wejście 25,6–32 V, 10–15 A
Wyjście 28,8 V, 10 A

Typy akumulatorów 24V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL

Pojemność akumulatora 28–150 Ah

Stopień ochrony IP65 (odporność na zachlapania i kurz) 

Gwarancja 2-letnia

DANE TECHNICZNE
Wejście 22,8–32 V (prąd stały)
Wyjście Maks. 120 A * (wyjście odbiornika, maks. 100 A)

Typy akumulatorów 24V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL

Pojemność akumulatora 28–800 Ah

Stopień ochrony IP65 (odporność na zachlapania i kurz) 

Gwarancja 2-letnia

*) Całkowity maksymalny prąd wyjściowy w przypadku Smarttpass wynosi 120 A, a prąd dostępny 
z alternatora zostanie rozdzielony na dwa różne kanały wyjściowe — akumulator wyjściowy i 
odbiornik wyjściowy. Podana wartość to całkowity prąd przekazywany na dwa wyjścia.



Rozwiązania zintegrowane

XT 14000 CZĘŚĆ NR 40-139

XT 14000 to profesjonalna ładowarka 24 V. Została zaprojektowa-
na do ładowania i ładowania konserwacyjnego pojazdów i maszyn 
używających prądu o napięciu 24 V. XT 14000 posiada wszelkie 
funkcje pozwalające rozwiązać szeroki zakres problemów związanych 
z akumulatorami. Oferuje takie funkcje, jak diagnostyka akumulatora 
pokazująca, czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, uni-
kalne ładowanie podtrzymujące oraz czujnik temperatury zapewniający 
optymalne ładowanie niezależnie od warunków atmosferycznych.

•  Nie posiada przycisku trybu pracy – aby rozpocząć ładowanie, 
wystarczy przyłączyć ją do zasilania sieciowego i podłączyć kable 
akumulatora.

•  Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja – stopień ochrony IP44, 
nadaje się do użytkowania na zewnątrz.

• Czujnik temperatury.
• Automatyczne wykrywanie krańcowego stopnia zużycia  

akumulatorów, które eliminuje przykre niespodzianki.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 28,8 V

Prąd ładowania Maks. 14 A

Typ ładowarki Siedmioetapowy, całkowicie zautomatyzowany proces 
ładowania

Typ akumulatora 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 28-300 Ah, ładowanie konserwacyjne do 500 Ah

Stopień ochrony IP44 (do użytku na zewnątrz)

Gwarancja 2-letnia

XT 14000 EXTENDED CZĘŚĆ NR 40-140

XT 14000 EXTENDED to profesjonalna ładowarka 24 V. Jest zapro-
jektowana do ładowania i ładowania konserwacyjnego pojazdów i 
maszyn używających prądu o napięciu 24 V.  
XT 14000 EXTENDED nie posiada przycisku trybu pracy, aby rozpo-
cząć ładowanie, wystarczy przyłączyć ją do zasilania sieciowego i 
podłączyć kable akumulatora. 

•  Nie posiada przycisku trybu pracy – aby rozpocząć ładowanie, 
wystarczy przyłączyć ją do zasilania sieciowego i podłączyć kable 
akumulatora.

•  Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja – stopień ochrony IP44, 
nadaje się do użytkowania na zewnątrz.

• Czujnik temperatury.
• Automatyczne wykrywanie krańcowego stopnia zużycia  

akumulatorów, które eliminuje przykre niespodzianki.
• Kabel o długości 6 m i końcówki oczkowe M8 umożliwiają trwałą 

instalację.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 28,8 V

Prąd ładowania Maks. 14 A

Typ ładowarki Siedmioetapowy, całkowicie zautomatyzowany proces 
ładowania

Typ akumulatora 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 28-300 Ah, ładowanie konserwacyjne do 500 Ah

Stopień ochrony IP44 (do użytku na zewnątrz)

Gwarancja 2-letnia
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M100 CZĘŚĆ NR 56-386

M100 jest w pełni automatyczną ładowarką ośmioetapową o prądzie 
7 A, idealną do ładowania akumulatorów o pojemności między 14 a 
150 Ah oraz do ładowania konserwacyjnego akumulatorów o 
pojemności 225 Ah.

•  Ładuje akumulatory od 14 Ah do 150 Ah i podtrzymuje większe 
akumulatory do 225 Ah.

•  Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja – bryzgoszczelna i 
pyłoszczelna do IP65.

•  Opcjonalne tryby ładowania w niskich temperaturach / AGM 
– efektywniejsze ładowanie akumulatorów AGM i w niskich 
temperaturach.

•  Program zasilania – może być wykorzystywany jako źródło 
zasilania 12 V w celu ochrony ustawień elektrycznych.

•  Program regeneracji – specjalny program przywracania do użytku 
głęboko rozładowanych akumulatorów.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4/14,7/15,8 /13,6 V

Prąd ładowania Maks. 7 A

Typ ładowarki Ośmioetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania

Typ akumulatora 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe

Pojemność akumulatora 14-150 Ah, ładowanie konserwacyjne do 225 Ah

Stopień ochrony IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)

Gwarancja 5-letnia



Rozwiązania zintegrowane

M15 CZĘŚĆ NR 40-192

Urządzenie M15 służy to szybkiego i skutecznego ładowania akumula-
torów na łodziach i jachtach.
Urządzenie M15 jest idealną ładowarką o mocy 15 A dla wszystkich 
posiadaczy łodzi. Posiada ona szereg przydatnych funkcji, jak tryb 
RECOND, służący do regeneracji w pełni rozładowanych akumulatorów 
standardowych i wapniowo-wapniowych, albo czujnik temperatury, 
który optymalizuje proces ładowania, gdy warunki odbiegają od 
idealnych +25°C. Urządzenie posiada również tryb Lithium-Ion 
(LiFeP04) przeznaczony do ładowania akumulatorów LFP (LiFeP04). 
Ładowarka M15 jest wyposażona w kable o długości 4 metrów oraz 
złącza oczkowe M10 dla łatwego montażu na łodzi.

•  Dedykowany tryb Lithium-Ion (LiFePO4).
•  Program RECOND do regeneracji w pełni rozładowanych akumula-

torów.
• Program AGM dla akumulatorów typu AGM.
•  Możliwość użycia na zewnątrz zgodnie ze stopniem ochrony IP44.

M25 CZĘŚĆ NR 40-201

Ładowarka M25 jest zalecana dla właścicieli łodzi, którzy oczekują 
szybkiego i skutecznego ładowania dużych akumulatorów serwisowych.
Urządzenie M25 jest idealną ładowarką o mocy 25 A dla wszystkich 
posiadaczy łodzi. Posiada ona szereg przydatnych funkcji, jak tryb 
RECOND, służący do regeneracji w pełni rozładowanych akumulatorów 
standardowych i wapniowo-wapniowych, albo czujnik temperatury, który 
optymalizuje proces ładowania, gdy warunki odbiegają od idealnych 
+25°C. Urządzenie posiada również tryb Lithium-Ion (LiFeP04) przeznac-
zony do ładowania akumulatorów LFP ((LiFeP04). Ładowarka M25 jest 
wyposażona w kable o długości 4 metrów oraz złącza oczkowe M10 dla 
łatwego montażu na łodzi.

•  Dedykowany tryb Lithium-Ion (LiFePO4).
•  Program RECOND do regeneracji w pełni rozładowanych akumula-

torów.
• Program AGM dla akumulatorów typu AGM.
•  Możliwość użycia na zewnątrz zgodnie ze stopniem ochrony IP44.

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4/14,7/13,8/15,8 V

Prąd ładowania Maks. 15 A

Typ akumulatora 12V: WET, EFB, Ca/Ca, AGM, GEL, LiFePO4

Pojemność akumulatora KWASOWO-OŁOWIOWE: 28–300 Ah 
LITOWE: 20–280 Ah

Stopień ochrony IP44 (do użytku na zewnątrz)

Gwarancja 5-letnia

D A N E  T E C H N I C Z N E
Napięcie 14,4/14,7/13,8/15,8 V

Prąd ładowania Maks. 25 A

Typ akumulatora 12V: WET, EFB, Ca/Ca, AGM, GEL, LiFePO4

Pojemność akumulatora KWASOWO-OŁOWIOWE: 40–500 Ah 
LITOWE: 30–450 Ah

Stopień ochrony IP44 (do użytku na zewnątrz)

Gwarancja 5-letnia
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I2420/I2440 I2420: CZĘŚĆ NR 40-274
I2440: CZĘŚĆ NR 40-275

Ładowarki I2420 i I2440 zostały opracowane do użytku w trudnych 
warunkach. Solidne ładowarki zbudowane z czarnego, anodyzow-
anego aluminium są w pełni uszczelnionymi jednostkami 
wyposażonymi w amortyzatory drgań, które dodatkowo chronią 
urządzenie. Dostarczana z dwuletnią gwarancją seria ładowarek 
I-Series o klasie szczelności IP64 (wodo- i pyłoszczelna) została 
zbudowana z myślą o długim okresie eksploatacji.

• Wielostopniowa 24 V, w pełni automatyczna ładowarka 20 i 40 A
• Algorytm ładowania akumulatorów z ciekłym elektrolitem jest 

domyślny w ładowarce
• Dostępne niestandardowe tryby ładowania
• RJ45 do komunikacji i akcesoria

 –  Status LED
 –  System ochrony Drive Off
 –  Czujnik temperatury

• Cała aktywność jest rejestrowana (200 cykli ładowania)
• Intuicyjne i czytelne wskaźniki LED
• Kabel ładujący wyposażony w złącze zasilania 50 A

D A N E  T E C H N I C Z N E

Wyjście I2420: 28,8 V, 20 A maks.
I2440: 28,8 V, 40 A maks.

Napięcie początkowe 0,5 V

Wydajność konwersji Do 94%

Robocza temperatura otoczenia od -20°C do +50°C
Temperatura otoczenia podczas 
przechowywania od -40°C do +70°C

Typy akumulatorów 24 V: WET, można dostosować pod kątem AGM, 
GEL, LiFePO4

Stopień ochrony IP64

Gwarancja 2-letnia



Opracowując nasze produkty, chcemy, aby były jak najprostsze 
w obsłudze. Wszystkie ładowarki CTEK o prądzie wyjściowym  
10A są dostarczane z szybkozłączem COMFORT CONNECT. 
Istnieje kilka inteligentnych akcesoriów współpracujących z 
naszym szybkozłączem COMFORT CONNECT, które jeszcze 
bardziej ułatwiają obsługę akumulatora.
Połącz się z naszymi inteligentnymi akcesoriami!

AKCESORIA

Akcesoria34



CONNECT EXTENSION

Przedłużacz ten pozwala na użyt-
kowanie ładowarki CTEK w jeszcze 
większej odległości od pojazdu lub 
akumulatora.

Część nr 40-134

INDICATOR EYELET M8
Jest praktyczne w przypadku 
akumulatorów o trudnym dostępie. 
Wskaźnik wskazuje prostu i wyraźnie 
poziom naładowania akumulatora. 

Część nr 40-133

INDICATOR PLUG 12V 

INDICATOR PLUG 12V to połączenie 
szybkozłącza z wskaźnikiem, 
ułatwiające ładowanie. Jest doskona-
łe w przypadku kontrolowania stanu i 
ładowania akumulatorów poprzez 
gniazdo 12 V w pojeździe. Nadaje się 
do wszystkich 12 V ładowarek CTEK 
do 7 A. INDICATOR PLUG 12V to model 
uniwersalny, który pasuje zarówno do 
gniazd 12 mm, jak i 21 mm.

Uwaga: Gniazdo musi być zasilane, 
nawet gdy zapłon jest w pozycji ”off” 
(wyłączony).

Część nr 40-165

PROTECT BUMPER 

Pomaga chronić ładowarkę 
CTEK przed uderzeniami i 
zadrapaniami. Zapewnia 
dodatkową przyczepność 
na śliskich powierzchniach.

Część nr 40-131

MOUNTING BRACKET

Wytrzymały i uniwersalny uchwyt 
montażowy do uporządkowanego 
przechowywania kabla i ładowarki. 

Część nr 40-132

AKCESORIA CTX 
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COMFORT CONNECT

COMFORT CONNECT
– Eyelet

Comfort Connect - Eyelet to przydat-
ne akcesorium, które umożliwia 
ładowanie akumulatorów zamontowa-
nych w trudno dostępnych miejscach, 
gdzie użycie zacisków jest kłopotliwe 
lub niemożliwe. Złącze oczkowe 
Comfort Connect jest łatwe w 
montażu, jest bryzgoszczelne i 
pyłoszczelne. Długość kabla 400 mm. 
Zgodność ze wszystkimi ładowarkami 
CTEK do 10 A.

Złącze oczkowe M6, część nr 56-260
Złącze oczkowe M8, część nr 56-261
Złącze oczkowe M10, część nr 56-329

COMFORT CONNECT
– Cig Plug

Comfort Connect – Cig Plug to łatwa 
do dopasowania przejściówka, 
umożliwiająca ładowanie ładowarką 
kompatybilną z CTEK poprzez 12 V 
gniazdo zapalniczki samochodowej 
lub gniazdo dostępne jako dodatko-
we akcesorium. Długość kabla 
400 mm. Zgodność ze wszystkimi 
ładowarkami CTEK do 10 A.

Uwaga: Gniazdo musi być zasilane, 
nawet gdy zapłon jest wyłączony.

Część nr 56-263

COMFORT CONNECT
– Cig Socket

Gniazdo zapalniczki Comfort 
Connect – Cig Socket to przydatne 
akcesorium zwiększające liczbę 
zastosowań złącza akumulatorowe-
go CTEK Comfort Connect. Podłącze-
nie COMFORT CONNECT – Cig 
Socket pozwala używać urządzeń 
GPS, telefonów komórkowych, 
podgrzewaczy kierownicy, odzieży 
itd. Długość kabla wynosi 1 metr.

Część nr 56-573

COMFORT CONNECT
– 2.5M Extension Cable

Przydatny przedłużacz, który 
pozwala na podłączenie dowolnej 
ładowarki CTEK o prądzie do 10A do 
innych akcesoriów, takich jak 
zaciski, czy szybkozłącza (Comfort 
Connect). Przydatny, gdy ładowarka 
musi zostać umieszczona w pewnej 
odległości od akumulatora. 
Długość kabla 2,5 m.

Część nr 56-304

Akcesoria36
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COMFORT INDICATOR

COMFORT INDICATOR
– Eyelet

Złącze oczkowe Comfort Indicator 
– Eyelet M6 oraz M8 wykorzystuje 
prosty system „sygnalizacji 
świetlnej”, aby wyświetlić stan 
naładowania Twojego akumulatora. 
Wskaźnik Comfort Indicator – Eyelet 
umożliwia instalację permanentną. 
Jeśli wymagane jest ładowanie, po 
prostu podłącz ładowarkę CTEK i 
naładuj akumulator. 
Długość kabla 500 mm.

Złącze oczkowe M6, część nr 56-629
Złącze oczkowe M8, część nr 56-382

COMFORT INDICATOR
– Cig Plug

Comfort Indicator – Cig Plug to 
połączenie szybkozłącza z 
wskaźnikiem, ułatwiające ładowanie. 
Jest doskonałe w przypadku 
kontrolowania stanu i ładowania 
akumulatorów poprzez gniazdo 12 V 
w pojeździe. Nadaje się do wszystkich 
12 V ładowarek CTEK do 7 A. 
Comfort Indicator – Cig Plug to model 
uniwersalny, który pasuje zarówno do 
gniazd 12 mm, jak i 21 mm.

Uwaga: Gniazdo musi być zasilane, 
nawet gdy zapłon jest w pozycji ”off” 
(wyłączony).

Część nr 56-870

COMFORT INDICATOR
– Clamp

Comfort Indicator – Clamp wykor-
zystuje prosty system „sygnalizacji 
świetlnej”, aby wyświetlić stan 
naładowania akumulatora. Łatwy do 
przenoszenia pomiędzy pojazdami 
– idealny dla warsztatów i salonów. 
Jeżeli konieczne jest ładowanie, 
można usunąć nasadkę z 
urządzenia, a kompatybilna 
ładowarka CTEK może zostać 
podłączona w celu przywrócenia 
akumulatora do stanu pełnego 
naładowania. Długość kabla 1,5 m.

Część nr 56-384

COMFORT INDICATOR
– Panel

Comfort Indicator – Panel wykor-
zystuje prosty system „sygnalizacji 
świetlnej”, aby wyświetlić stan 
naładowania Twojego akumulatora. 
Dostępny z dwiema długościami 
kabla, 1,5 m oraz 3,3 m. Zestaw 
Comfort Indicator – Panel ze złączem 
o płaskich stykach nie zawiera 
okablowania. 

Panel M8 (1,5m), część nr 56-380
Panel M8 (3,3m), część nr 56-531
Panel M8 (płaskie styki), część nr 56-562

COMFORT  
INDICATOR
Comfort Indicator jest najprostszym 
sposobem na monitorowanie 
poziomu naładowania akumulatora. 
Dokładny odczyt stanu akumulatora 
jest wyświetlany dwie godziny po 
użyciu pojazdu.

ZIELONY kolor oznacza, że 
stan naładowania 
akumulatora jest wyższy 
niż 12,65 V. OK! Nie ma 
konieczności ładowania 
akumulatora.

ŻÓŁTY kolor oznacza, że 
poziom naładowania 
akumulatora zawiera się 
między 12,4 V a 12,65 V. 
Czas pomyśleć o 
ładowaniu akumulatora.

CZERWONY kolor 
oznacza, że poziom 
naładowania akumulatora 
jest niższy niż 12,4 V. 
 Zdecydowanie – czas 
naładować akumulator.
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COMFORT INDICATOR
– Pigtail

WSKAŹNIK CTEK Comfort — prze-
wód elastyczny wielożyłowy 
przekształca istniejące szybkozłącze 
SAE w uszczelniony wskaźnik stanu 
akumulatora. Dodaje również opcję 
ładowania za pośrednictwem 
ładowarki CTEK 12 V. Wskaźnik 
CTEK Comfort pozwoli przedłużyć 
żywotność akumulatora, ponieważ 
zapewnia, że akumulator zostaje za 
każdym razem w pełni naładowany 
i wskazuje, kiedy rozpoczyna się 
szkodliwy proces siarkowania.

Część nr 56-564



CTEK
MOUNTING BRACKET

Robust and versatile mounting 
bracket for practical charger and 
cable storage. Open frame design 
allows easy access to charger  
functions. 

•  Practical storage of charger  
and cables

•  Open frame design allows easy 
access to charger functions.

•  Suitable for all CTEK chargers  
3.8–5.0 A

Part no. 40-006

CTEK
MOUNTING BRACKET

Wytrzymały i uniwersalny uchwyt 
montażowy do uporządkowanego 
przechowywania kabla i ładowarki. 
Otwarta konstrukcja ramy poz-
wala na łatwy dostęp do funkcji 
ładowarki. 

•  Przydatny do praktycznego 
przechowywania ładowarki oraz 
kabli.

•  Otwarta konstrukcja ramy pozwala 
na łatwy dostęp do funkcji 
ładowarki.

•  Nadaje się do wszystkich 
ładowarek CTEK 
3,8–5,0 A 

Część nr 40-006

CTEK 
BUMPER 

CTEK BUMPER pomaga chronić ładowarkę CTEK przed 
uderzeniami i zadrapaniami. Zapewnia dodatkową 
przyczepność na śliskich powierzchniach. Wykonana z 
wytrzymałego materiału gumy silikonowej. CTEK BUMPER 
dopasowuje się do ładowarki CTEK, dokładnie przylegając 
do jej korpusu. 

AKCESORIA

Akcesoria38

CTEK BUMPER 10 | Część nr 40-057 
Nadaje się do wszystkich ładowarek CTEK 0,8 A.

CTEK BUMPER 60 | Część nr 56-915 
Nadaje się do wszystkich ładowarek CTEK 3,8-5,0 A.

CTEK BUMPER 100 | Część nr 40-058 
Nadaje się do wszystkich ładowarek CTEK 7,0 A.

CTEK BUMPER 120 | Część nr 40-059 
Nadaje się do wszystkich ładowarek CTEK 10 A.

EXTERNAL LED CABLE 
– 2.5M

Kabel ze złączem RJ45 do zdalnego 
wyświetlacza LED wskazującego stan 
naładowania. Świetnie sprawdza się 
podczas monitorowania stanu 
ładowarki zainstalowanej w niewidoc-
znym miejscu.  

Pasuje do modeli I2420 (40-274)  
i I2440 (40-275).

Część nr 40-372

CTEK  
SYSTEM MONITOR

Urządzenie stale monitoruje napięcie, prąd (ładowanie 
i rozładowywanie) i oblicza poziom naładowania oraz 
pozostały czas do naładowania lub rozładowania akumu-
latora.

100 A: Część nr 40-245
200 A: Część nr 40-484



WALL HANGER PRO

Uchwyt naścienny WALL HANGER 
PRO został zaprojektowany 
specjalnie dla łatwiejszej obsługi i 
przechowywania ładowarek 
CTEK MXTS 40 lub MXTS 70/50. 
Pozwala on na zamontowanie 
ładowarki na ścianie za pomocą 
dołączonej płytki montażowej, 
wspornika lub noszenie jej na pasku. 
Gumowana ramka chroni ładowarkę 
przed zarysowaniem i sprawia, że 
jest ona bardziej stabilna. 

Przystosowany do użytkowania z:
MXTS 40, MXTS 70/50

Część nr 40-068 

BUMPER 300

CTEK BUMPER pomaga chronić 
ładowarkę CTEK przed uderzeniami i 
zadrapaniami. Zapewnia dodatkową 
przyczepność na śliskich powierzch-
niach. Wykonana z wytrzymałego 
materiału gumy silikonowej.   
CTEK BUMPER dopasowuje się do 
ładowarki CTEK, dokładnie 
przylegając do jej korpusu. 

Nadaje się do ładowarek CTEK 
MXS15, MXS25, MXS25EC, MXT14, 
M200, M300

Część nr 40-060   

WALL HANGER 300

WALL HANGER 300 (uchwyt na 
ścianę)został zaprojektowany 
specjalnie do zawieszania na nim 
większych ładowarek CTEK – na 
ścianach oraz stojakach lub do 
odwieszenia na drzwiach samocho-
du. WALLHANGER 300zawiera 
płytkę, którą można zamocować 
bezpośrednio na tylnej części 
obudowy ładowarki (śruby w 
zestawie) z hakiem do bezpiecznego 
przechowywania kabli. 
Płytka montażowa jest w zestawie i 
może zostać zamontowana na 
ścianie lub na stojakach. Uchwyt 
naścienny ma gumowe nóżki, aby 
nie porysować lakieru samochodu.

Przystosowany do użytkowania z:
MXS 25, MXT 14, M200, M300

Część nr 56-314
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AKCESORIA PRO

COMFORT CONNECT
– XLR

Comfort Connect – XLR to przydatne akcesorium 
umożliwiające łatwe i bezpośrednie podłączenie ładowarki 
CTEK MXT 4.0 do gniazda XLR, które można znaleźć w 
wielu wózkach oraz skuterach inwalidzkich zasilanych 
napięciem 24 V. 3-stykowe złącze XLR , kabel o długości 
400 mm.  

Zgodność z CTEK MXT 4.0 (4 A)

Część nr. 56-867
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WALL HANGER  
PRO60/PRO120

UCHWYT NAŚCIENNY PRO60/
PRO120 WALL HANGER umożliwia 
uporządkowane przechowywanie 
kabli i zacisków.

Przystosowany do użytkowania z:
• PRO60
• PRO120

Część nr 40-374 

TROLLEY PRO

Wózek TROLLEY PRO został zaprojektowany, by bezpiecznie 
przechowywać sprzęt serwisowy i diagnostyczny. Mocna 
konstrukcja ze stali pokrytej czarną, proszkową farbą oraz  
4 koła sprawiają, że wózek TROLLEY PRO łatwo się prowadzi, 
nawet w niewielkich pomieszczeniach, a dwa hamulce 
zapewniają stabilną pozycję podczas pracy. Wózek jest 
wyposażony w haki na przewody, znajduje się w nim także 
wiele wywierconych otworów, dzięki czemu można 
zamontować ładowarkę CTEK w dowolnym miejscu.
• Uniwersalne stanowisko testowe dla ładowarek,  
 testerów i akumulatorów.
• Idealny do programowania oraz aktualizowania pamięci  
 flash.
• Wstępnie nawiercony panel do montażu wielu  
 kombinacji ładowarek CTEK Pro.
• Solidna konstrukcja ze stali, z dużymi, gumowymi  
 kółkami. 
• Trwałe wykończenie z czarną powłoką proszkową.

 Przystosowany do użytkowania z:  
MXS 25, MXT 14, MXTS 40 oraz MXTS 70/50
PRO60 (z adapterem - 40-227)  
PRO60/PRO120 (z adapterem - 40-246)

Część nr 56-604

Akcesoria40



CLAMPS 
– Red

Zamienny zacisk bieguna dodatniego 
do pracy przy dużym obciążeniu

Nadaje się do: 
MXTS 70/50

2-letnia gwarancja

Część nr 40-143

CLAMPS
– Black

Zamienny zacisk bieguna ujemnego 
do pracy przy dużym obciążeniu

Nadaje się do: 
MXTS 70/50

2-letnia gwarancja

Część nr 40-142

DC CABLE
– 5M

Kabel prądu stałego o długości  
5 metrów z zaciskami do pracy przy 
dużym obciążeniu

Nadaje się do: 
MXTS 70/50

2-letnia gwarancja

Część nr 56-759

NTC CABLE
– 1.7M

Kabel czujnika temperatury o  
długości 1,7 metra.

Nadaje się do:  
MXS 10

2-letnia gwarancja

Część nr 40-141

CLAMP SHELLS
– Red & Black

Zestaw zamiennych osłon zacisków 
dodatniego i ujemnego bieguna.

Nadaje się do:  
MXS 10EC, MXS 15, MXS 25,  
MXS 25EC, XS 25000, MXT 14,  
Multi XT 14000 Extended, XT 14000

2-letnia gwarancja

Część nr 40-147

AC CABLE
– EU Plug

Kabel prądu przemiennego tylko z 
wtyczką EU

Nadaje się do: 
MXTS 70/50, MXTS 40

2-letnia gwarancja

Część nr 40-146

CZĘŚCI ZAPASOWE
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