
Nu har vi laddat
en katalog med 

spänning!



Vi har ett brett 
sortiment av
startboostrar 

och batteriladdare.

Naturligtvis fi nns ett stort sortiment av
tillbehör också.
Se vår hemsida

för mer info
www.gelins-kgk.se
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Översiktstabell startboostrar

Startboostrar

Art. nr
6

volt
12 
volt

24
volt

Start-
hjälp

Ljus-
testare

Strömstyrka
vid start

Amp

Högsta
strömstyrka

Amp

Vikt
kg

Levereras
med

Fabrikat Sid nr.

9441180 • • 150 300 0,20
Egen 

import
530

9441190 • • 200 400 0,42 Väska
Egen 

import
530

9441210 • • 300 600 0,65 Väska
Egen 

import
531

9441224 • • • 500 / 250 1000 / 500 1,65
Egen

import
532

T829565 • • 350 600 0,40 Väska Telwin 529

T829566 • • 450 800 0,50 Väska Telwin 529

9441440 • • 440 1600 6,5 Ceteor 517

9441840 • • 850 2100 14,25 Ceteor 517

9441850 • • • 1700 / 850 4200 / 2100 25,1 Ceteor 518

9441860 • • 700 1860 9,5 Ceteor 518

9442212 • • 760 2250 12,3
Laddstation

12 volt
Ceteor 525

9442230 • • 760 2250 12,3
Laddstation

230 volt
Ceteor 525

9443100 • • 1200 3100 14,5 Ceteor 519

9443140 • • • 660 1750 10 Ceteor 523

9443150 • • • 1200 3100 14,5 Ceteor 524

9444740 • • • 1600 / 800 4740 / 2370 21 Ceteor 519

9446200 • • • 2400 / 1200 6200 / 3100 24,8 Ceteor 520

9445208 • • • 2400 / 1200 6200 / 3100 29,2
Laddstation
12/24 volt

Ceteor 526

9445209 • • • 2400 / 1200 6200 / 3100 29,9
Laddstation

230 volt
Ceteor 526

9447750 • • • 3200 / 1600 7750 / 3875 55 Hjul Ceteor 521

9447780 • • • 3200 / 1600 7750 / 3875 76 Hjul Ceteor 522

9440020 • • 400 0,95 NOCO 535

9440040 • • 1000 1,08 NOCO 535

9440070 • • 2000 2,26 NOCO 536

9440150 • • 4000 2,31 NOCO 536

9440500 • • • 20000 8,7 NOCO 537
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Startboosters

Art. nr 9441440

Attack 1440
Attack  1440 startbooster är en liten  kraftfull, enkel och driftsäker startboos-
ter. Startar bensin och dieselmotorer upp till 150 hk. Attack  1440 start-
booster skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektronik skyddad. 
Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm 
tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är enkla att förvara och 
mycket mjuka och har en mycket hög lednings förmåga. Den automatiska 
elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i per-
fekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.
Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot
alla konstruktions - materialfel.

Specifi kationer
Spänning v 12
Strömstyrka vid start Amp 440
Högsta strömstyrka Amp 1600
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 0,6
Kabel area mm² 25
Säkring Ja
Signal för omvänd polaritet Nej
Laddkabel fordon 12v-12v Ja
Utgång 12 v Amp 16
Mått LxBxH mm 240x130x360
Vikt kg 6,5

Art. nr 9441840

Attack 1840
Attack startbooster är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Attack 
startbooster skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektronik skyd-
dad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 
mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och 
mycket mjuka och har en mycket hög lednings förmåga. Den automatiska 
elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i per-
fekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.

9441840 - 6 volt booster som startar motorer upp till 100 hk.

Specifi kationer
Spänning v 6
Strömstyrka vid start Amp 850
Högsta strömstyrka Amp 2100
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 1,5
Kabel area mm² 35
Säkring Ja
Signal för omvänd polaritet Nej
Laddkabel fordon 12v-12v Nej
Utgång 12 v Amp Nej
Mått LxBxH mm 375x110x320
Vikt kg 14,25
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Startboosters

Art. nr 9441850

Attack 1850
Attack startbooster är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Attack 
startbooster skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektronik skyd-
dad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 
mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och 
mycket mjuka och har en mycket hög lednings förmåga. Den automatiska 
elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i per-
fekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.

9441850 - 6/12 volt booster som startar 6 volt motorer
                 upp till 100 hk på 6 volt.
                 och startar motorer upp till 200 hk  på 12 volt.

Specifi kationer
Spänning v 6 / 12
Strömstyrka vid start Amp 1700 / 850
Högsta strömstyrka Amp 4200 / 2100
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 1,5
Kabel area mm² 35
Säkring Ja
Signal för omvänd polaritet Ja
Laddkabel fordon 12v-12v Nej
Utgång 12 v Amp Ja
Mått LxBxH mm 375x110x320
Vikt kg 25,1

Art. nr 9441860

Attack 1860
Attack 1860 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar bensin- 
och dieselmotorer. Startar dieselmoroter på upp till 200 hk med startbatteriet 
monterat och 100 hk utan batteri. Attack 1860 skadar inte elektroniken i 
fordonet då  den är elektronikskyddad. Klämmorna är av mässing och kan 
öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av poly-
etylen. Startkablarna är extra långa och mycket mjuka och har en mycket 
hög ledningsförmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant 
ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full 
kraft vid starten.
Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot
alla konstruktions - materialfel.

Specifi kationer
Spänning v 12
Strömstyrka vid start Amp 700
Högsta strömstyrka Amp 1860
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 1,3
Kabel area mm² 25
Säkring Ja
Signal för omvänd polaritet Nej
Laddkabel fordon 12v-12v Ja
Utgång 12 v Amp 16
Mått LxBxH mm 375x110x320
Vikt kg 9,5



Starthjälp & Batteriladdare

6

Startboosters

Art. nr 9443100

Attack 3100
Attack 3100 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar jord-
bruksmaskiner, bensin- och dieselmotorer. Startar dieselmotorer på upp till 
350 hk med startbatteriet monterat och 175 hk utan batteri. Attack 3100 
skadar inte elektroniken i fordonet då  den är elektronikskyddad. Klämmorna 
är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och 
hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och mycket mjuka 
och har en mycket hög ledningsförmåga. Den automatiska elektroniska lad-
daren med konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att 
boostern kan ge full kraft vid starten.
Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot
alla konstruktions - materialfel.

Specifi kationer
Spänning v 12
Strömstyrka vid start Amp 1200
Högsta strömstyrka Amp 3100
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 1,5
Kabel area mm² 50
Säkring Ja
Signal för omvänd polaritet Nej
Laddkabel fordon 12v-12v Ja
Utgång 12 v Amp 16
Mått LxBxH mm 450x130x390
Vikt kg 14,5

Art. nr 9444740

Attack 4740
Attack 4740 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar bensin- 
och dieselmotorer, jordbruksmaskiner och lastbilar. Startar dieselmotorer på 
24V på upp till 500 hk med startbatteriet monterat och 250 hk utan batteri. 
Attack 4740 skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektronikskyd-
dad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 5 
mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa och 
mycket mjuka och har en mycket hög ledningsförmåga. Den automatiska 
elektroniska laddaren med konstant ström laddar och håller batteriet i per-
fekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.
Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot
alla konstruktions - materialfel.

Specifi kationer
Spänning v 12 / 24
Strömstyrka vid start Amp 1600 / 800
Högsta strömstyrka Amp 4740 / 2370
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 1,35
Kabel area mm² 35
Säkring Ja
Signal för omvänd polaritet Ja
Laddkabel fordon 12v-12v 9442796
Utgång 12 v Amp 16
Mått LxBxH mm 450x247x390
Vikt kg 21
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Startboosters

Art. nr 9444746

Attack 4740 med Nato kabel
Attack 4740 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar bensin- 
och dieselmotorer, jordbruksmaskiner och lastbilar. Startar dieselmotorer på 
24V på upp till 500 hk med startbatteriet monterat och 250 hk utan batteri. 
Attack 4740 skadar inte elektroniken i fordonet då den är elektronikskyd-
dad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas stort. Höljet är gjutet i ett 
5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Startkablarna är extra långa 
och mycket mjuka och har en mycket hög ledningsförmåga. Levereras med 
2 m kabel med Nato-kontakt. Den automatiska elektroniska laddaren med 
konstant ström laddar och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan 
ge full kraft vid starten.
Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot
alla konstruktions - materialfel.

Specifi kationer
Spänning v 12 / 24
Strömstyrka vid start Amp 1600 / 800
Högsta strömstyrka Amp 4740 / 2370
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 1,35
Längd Nato-kabel m 2
Kabel area mm² 35
Säkring Ja
Signal för omvänd polaritet Ja
Laddkabel fordon 12v-12v 9442796
Utgång 12 v Amp 16
Mått LxBxH mm 450x247x390
Vikt kg 21

Art. nr 9446200

Attack 6200
Attack 6200 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar ben-
sin- och dieselmotorer, jordbruksmaskiner, lastbilar, bussar, stridsvagnar, 
fl ygplan, båtar etc. Under extrema förhållanden på -30 till +60 ˚C är denna 
startbooster perfekt för att starta dieselmotorer på upp till 1500 hk som har 
stått stilla länge utan batteri.  Attack 6200 skadar inte elektroniken i fordonet 
då den är elektronikskyddad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas 
stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Start-
kablarna är extra långa och mycket mjuka och har en mycket hög lednings-
förmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar 
och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten.
Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot
alla konstruktions - materialfel.

Specifi kationer
Spänning v 12 / 24
Strömstyrka vid start Amp 2400 / 1200
Högsta strömstyrka Amp 6200 / 3100
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 1,5
Kabel area mm² 50
Säkring Ja
Signal för omvänd polaritet Ja
Laddkabel fordon 12v-12v 9442795
Utgång 12 v Amp 16
Mått LxBxH mm 450x247x390
Vikt kg 24,8
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Art. nr 9447750

Attack 7750 Mobil
Attack 7750 är en kraftfull, enkel och driftsäker startbooster. Startar ben-
sin- och dieselmotorer, jordbruksmaskiner, lastbilar, bussar, stridsvagnar, 
fl ygplan, båtar etc. Under extrema förhållanden på -30 till +60 ˚C är denna 
startbooster perfekt för att starta dieselmotorer på upp till 1500 hk som har 
stått stilla länge utan batteri.  Attack 7750 M skadar inte elektroniken i fordo-
net då den är elektronikskyddad. Klämmorna är av mässing och kan öppnas 
stort. Höljet är gjutet i ett 5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen. Start-
kablarna är extra långa och mycket mjuka och har en mycket hög lednings-
förmåga. Den automatiska elektroniska laddaren med konstant ström laddar 
och håller batteriet i perfekt skick så att boostern kan ge full kraft vid starten. 
Utrustad med kraftiga hjul för att lättare kunna transporteras.
Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot
alla konstruktions - materialfel.

Specifi kationer
Spänning v 12 / 24
Strömstyrka vid start Amp 3200 / 1600
Högsta strömstyrka Amp 7750 / 3875
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 1,95
Kabel area mm² 70
Säkring Ja
Signal för omvänd polaritet Ja
Laddkabel fordon 12v-12v 9442795
Utgång 12 v Amp 16
Mått LxBxH mm 470x340x970
Vikt kg 55
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Startbooster

Art. nr 9447780

Booster Attack 7780 12/24 volt
Attack 7780 Mobil är en ergonomisk och kraftfull, enkel och driftsäker 
startbooster utrustad med kraftiga hjul och bromsbart pivåhjul för att lätt 
kunna tranporteras både i terräng och på verkstadsgolv. Startar bensin- och 
dieselmotorer, jordbruksmaskiner, lastbilar, bussar, stridsvagnar, fl ygplan, 
båtar etc. Under extrema förhållanden på -30 till +60 grader C, är denna 
startbooster perfekt för att starta dieselmotorer på upp till 1500 hk, även 
utan batteri. Attack 7780 Mobil skadar inte elektroniken i fordonet då den är 
elektronikskyddad. Lysdioder som indikerar spänningen 12/24 vid inkoppling 
på batteriet  för att minska risken för felkoppling, samt  utrustad med ventil 
för avluftning av eventuell gasbildning för säker användning. Attack 7780 
är utrustad med kraftiga klämmor av mässing som kan öppnas stort, samt 
utrustad med 210 cm långa kablar av typen Radafl ex.  Radafl ex är en kabel 
som består av 2 st höljen som löper fritt från kopparmassan. Detta gör att 
hur man än vrider kabeln så återfår den sin ursprungliga form. Kabeln har 
en mycket hög lednings förmåga. Jordklämman är utrustad med lysdiod för 
att enkelt kunna monteras på rätt ställe, även när det är mörkt. Den automa-
tiska elektroniska laddaren med konstant ström, laddar och håller batteriet i 
perfekt skick, så att boostern kan ge full kraft vid starten. Höljet är gjutet i ett 
5 mm tjockt och hållbart lager av polyetylen.
Garanti: SOS Booster har 2 års garanti mot
alla konstruktions - materialfel.

Specifi kationer
Spänning v 12 / 24
Strömstyrka vid start Amp 3200 / 1600
Högsta strömstyrka Amp 7750 / 3875
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 2,10
Kabel area mm² 70
Säkring Ja (9442788)
Signal för omvänd polaritet Ja
Laddkabel fordon 12v-12v Nej
Utgång 12 v Amp Nej
Mått LxBxH mm 540x500x1090
Vikt kg 76

Art. nr 9444742

Transportkärra startbooster
Denna kärra är avsedd för ATTACK 4740, 6200 och Propul booster. För att 
enkelt och bekvämt kunna transportera starthjälpen mellan olika uppdrag. 
Handtaget går att dela för enkel förvaring/transport.
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Telwin Car Jumpstarter

Art. nr T829565

Drive 9000
Kompakt bärbar starter för bilen, båten, MC med mera. Utrustade med 2 led 
lampor för varningsljus. Det fi nns USB-uttag för laddning av mobiltelefoner, 
läsplattor med mera. Jumpstartern går att ladda med 230 volt uttag och 12 
volt cigarettuttag. Batterityp Litium. De levereras i praktisk väska. Komplett 
med multiadapter. Startkablar, plugg för cigarettuttaget, laddare 230 v samt 
8 olika adaptrar.

Specifi kationer
Spänning v 12
Strömstyrka vid start Amp 350
Högsta strömstyrka Amp 600
Kapacitet mAh 9000
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 0,3
Kabel area mm² 5

Säkring Amp Nej
Signal för omvänd polaritet Nej
Laddkabel fordon 12v-12v Ja
Utgång 12 v Amp 10 / 3,5
Mått LxBxH mm 175x75x30
Vikt kg 0,4

Art. nr T829566

Drive 13000
Kompakt bärbar starter för bilen, båten, MC med mera. Utrustade med 2 led 
lampor för varningsljus. Det fi nns USB-uttag för laddning av mobiltelefoner, 
läsplattor med mera. Jumpstartern går att ladda med 230 volt uttag och 12 
volt cigarettuttag. Batterityp Litium. De levereras i praktisk väska. Komplett 
med multiadapter. Startkablar, plugg för cigarettuttaget, laddare 230 v samt 
8 olika adaptrar.

Specifi kationer
Spänning v 12
Strömstyrka vid start Amp 450
Högsta strömstyrka Amp 800
Kapacitet mAh 12000
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 0,3
Kabel area mm² 5

Säkring Amp Nej
Signal för omvänd polaritet Nej
Laddkabel fordon 12v-12v Ja
Utgång 12 v Amp 10 / 3,5
Mått LxBxH mm 175x75x30
Vikt kg 0,5

Art. nr T169691

Laddare 230 volt
Passar till Drive 9000 & 13000.
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Car Jumpstarter

Art. nr 9441180

Car Jumpstarter 1180
Död mobiltelefon? Behöver din laptop, kamera eller GPS-ström? Din bil, 
motorcykel eller annat motorfordon startar inte. Dött batteri? Car Jumpstar-
ter löser dessa problem och den får plats i din fi cka! Car Jumpstarter är en 
hjälpstartare i miniatyr format som startar dina fordon och laddar dina bär-
bara eldrivna apparater full med ström när du som bäst behöver det. Se din 
vardag som räddad. Lika liten som en mobiltelefon med ändock stark nog att 
starta fordon med V-6 motor och nedåt. Endast USB-utgång för återladdning 
av mobiltelefon och övrig utrustning avsedd för USB-anslutning. Kapacitet: 
6000 milliamp. Car Jumpstarter 1180 har en 1-funktions LED-lampa. Levere-
ras med startkablar, laddare, 4-1 kablar till de fl esta förekommande mobilte-
lefoner. Extra tillbehör: Praktisk väska i nylon Art. nr 9441183.

Specifi kationer
Spänning v 12
Strömstyrka vid start Amp 150
Högsta strömstyrka Amp 300
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 0,3
Kabel area mm² 2,5

Säkring Amp Nej
Signal för omvänd polaritet Ja
Laddkabel fordon 12v-12v Ja
Utgång 12 v Amp 5 v - 2 Amp
Mått LxBxH mm 139x75x15
Vikt kg 0,20

Art. nr 9441190

Car Jumpstarter 1190
Död mobiltelefon? Behöver din laptop, kamera eller GPS-ström? Din bil, 
motorcykel eller annat motorfordon startar inte. Dött batteri? Car Jump-
starter löser dessa problem och den får plats i din fi cka! Car Jumpstarter 
är en hjälpstartare i miniatyr format som startar dina fordon och laddar dina 
bärbara eldrivna apparater full med ström när du som bäst behöver det. Se 
din vardag som räddad.
Såld i mer än 100.000 exemplar worldwide! Startar fordon med V-8 motorer 
och nedåt. Återladdar din laptop, mobiltelefon samt övrig bärbar utrustning 
som kräver ström. Kapacitet: 12000 milliamp. Samtliga Car Jumpstarter har 
en 3-funktioners LED-lampa. Levereras i konstläder-etui med start kablar, 
laddare, 4-1 kablar till de fl esta förekommande mobiltelefoner. Det medföljer 
även 8 st adaptrar till de vanligaste bärbara datorerna.

Specifi kationer
Spänning v 12
Strömstyrka vid start Amp 200
Högsta strömstyrka Amp 400
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 0,3
Kabel area mm² 5

Säkring Amp Nej
Signal för omvänd polaritet Ja
Laddkabel fordon 12v-12v Ja
Utgång 12 v Amp 12 v - 10 Amp

19 v - 3,5 Amp
Mått LxBxH mm 160x75x28
Vikt kg 0,42
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Car Jumpstarter
En liten räddare i nöden när 12 volts batteriet ej orkar, som i t.ex. bilen, båten, gräsklipparen mm. 
Denna kraftiga men lilla startboostern, startar lätt bilar med stora motorer trots sin låga vikt och storlek. Klarar 
15-20 starter innan den behöver laddning.
Det fi nns USB-uttag för återladdning av mobiltelefoner eller övrig utrustning avsedd för USB. Startboostern går 
att ladda via medföljande kablar, både i 230 volts uttag och naturligtvis via 12 volts cigarettuttag.
Är utrustad med ledlampor för att lätt kunna avläsa statusen på startboostern, för att alltid ha den fulladdad och 
redo att hjälpa. Startboostern har även en stark lampa med ett blinkade (sos)-ljus för att påkalla uppmärksamhet 
samt ett fast starkt sken för att underlätta i en nödsituation. Samtliga Car Jumpstarter har en 3-funktioners LED-
lampa. Levereras i konstläder-etui med start kablar.

Art. nr 9441210

Car Jumpstarter 1210
Levereras med:
1 st Laddare 230 volt
1 st Billaddare 12 volt
1 st Kabel 3+1 micro, Apples 8-pin & 30-pin. 
1 st Kabel med 8 st adaptrar för dator mm.
1 st Startkabelset

Specifi kationer
Spänning v 12
Strömstyrka vid start Amp 300
Högsta strömstyrka Amp 600
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 0,3
Kabel area mm² 5

Säkring Amp Nej
Signal för omvänd polaritet Ja
Laddkabel fordon 12v-12v Ja
Utgång 12 v Amp 10 / 3,5
Mått LxBxH mm 230x87x28
Vikt kg 0,65
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Car Jumpstarter

Art. nr 9441224

Car Jumpstarter 1224
En liten räddare i nöden när 12 eller 24 volts batteriet ej orkar, som i t.ex. 
bilen, lastbilen, båten, gräsklipparen mm. Denna kraftiga men lilla startboos-
tern, startar lätt bilar med stora motorer upp till 10 liter trots sin låga vikt och 
storlek. Klarar 10-15 starter innan den behöver laddning. Startboostern går 
att ladda via medföljande kablar, både i 230 volts uttag och naturligtvis via 12 
volts cigarettuttag. Är utrustad med ledlampor för att lätt kunna avläsa statu-
sen på startboostern, för att alltid ha den fulladdad och redo att hjälpa. 
Levereras med:
1 st Laddare 230 volt
1 st Billaddare 12 volt

Specifi kationer
Spänning v 12 / 24
Strömstyrka vid start Amp 500 - 12v 250 - 24v
Högsta strömstyrka Amp 1000 - 12v 500 - 24v
Elektroniksäker Ja
Längd startkablar m 0,30
Kabel area mm² 10

Säkring Amp Ja
Signal för omvänd polaritet Ja
Laddkabel fordon 12v-12v Ja
Utgång 12 v Amp -
Mått LxBxH mm 235x225x80
Vikt kg 1,65
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NOCO Startboosters

Art. nr 9440020

GB20
GB20 är lätt och smidig Litium-Ion booster som levererar 400 Amp. Den 
har en patenterad säkerhetsteknik som ger gnistskyddad anslutning och 
förhindrar felkoppling på batteripolerna. Vilket gör den enkel och säker att 
använda. Den kan även användas som strömkälla till alla enheter med USB 
laddning. Designad för bil, båt, motorcykel och gräsklippare m.m.

Specifi kationer
Spänning Volt 12
Max startprestanda Amp 400
Internt batteri Lithium Ion
Arbetstemperatur ˚C -30 till +50
12 V (In/UT) -
Micro USB in Volt/Amp 5 / 2,1
USB ut Volt/Amp 5 / 2,1
Skyddsklass IP65
Ljusstyrka Lumen 100
Mått LxBxH mm 196 x 80,3 x 43,4
Vikt kg 0,95
UltraSafe: Skydd mot fel polaritet, gnistor, överladdning och 
värme JA

Kan laddas via USB-port
Tid vid 0,5 A
Tid vid 1 A
Tid vid 2 A

JA
12 timmar
6 timmar
3 timmar

Voltmeter -

Art. nr 9440040

GB40
GB40 är lätt och smidig Litium-Ion booster som levererar 1000 Amp. Den 
har en patenterad säkerhetsteknik som ger gnistskyddad anslutning och 
förhindrar felkoppling på batteripolerna. Vilket gör den enkel och säker att 
använda. Den kan även användas som strömkälla till alla enheter med USB 
laddning. Designad för lätt lastbil, bil, båt och motorcykel m.m. Bensin och 
dieselmotorer.

Specifi kationer
Spänning Volt 12
Max startprestanda Amp 1000
Internt batteri Lithium Ion
Arbetstemperatur ˚C -30 till +50
12 V (In/UT) -
Micro USB in Volt/Amp 5 / 2,1
USB ut Volt/Amp 5 / 2,1
Skyddsklass IP65
Ljusstyrka Lumen 100
Mått LxBxH mm 196 x 80,3 x 43,4
Vikt kg 1,08
UltraSafe: Skydd mot fel polaritet, gnistor, överladdning och 
värme JA

Kan laddas via USB-port
Tid vid 0,5 A
Tid vid 1 A
Tid vid 2 A

JA
12 timmar
6 timmar
3 timmar

Voltmeter -
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NOCO Startboosters

Art. nr 9440070

GB70
GB70 är lätt och smidig Litium-Ion booster som levererar 2000 Amp. Den 
har en patenterad säkerhetsteknik som ger gnistskyddad anslutning och 
förhindrar felkoppling på batteripolerna. Vilket gör den enkel och säker att 
använda. Den kan även användas som strömkälla till alla enheter med 12V 
eller USB laddning. Designad för lastbil, bil, båt och motorcykel m.m. Bensin 
och dieselmotorer.

Specifi kationer
Spänning Volt 12
Max startprestanda Amp 2000
Internt batteri Lithium Ion
Arbetstemperatur ˚C -30 till +50

12 V (In/UT) IN: 12 V, 3 A
UT: 12 V, 15 A

Micro USB in Volt/Amp 5 / 2,1
USB ut Volt/Amp 5 / 2,1
Skyddsklass IP65
Ljusstyrka Lumen 400
Mått LxBxH mm 222 x 70 x 152
Vikt kg 2,26
UltraSafe: Skydd mot fel polaritet, gnistor, överladdning och 
värme JA

Kan laddas via USB-port
Tid vid 0,5 A
Tid vid 1 A
Tid vid 2 A

JA
28 timmar
14 timmar
7 timmar

Voltmeter -

Art. nr 9440150

GB150
GB150 är lätt och smidig Litium-Ion booster som levererar 4000 Amp. Den 
har en patenterad säkerhetsteknik som ger gnistskyddad anslutning och 
förhindrar felkoppling på batteripolerna. Vilket gör den enkel och säker att 
använda. Den kan även användas som strömkälla till alla enheter med 12V 
eller USB laddning. Designad för maskin, lastbil, bil, och båt m.m. Bensin 
och dieselmotorer.

Specifi kationer
Spänning Volt 12
Max startprestanda Amp 4000
Internt batteri Lithium Ion
Arbetstemperatur ˚C -30 till +50

12 V (In/UT) IN: 12 V, 5 A
UT: 12 V, 15 A

Micro USB in Volt/Amp 5 / 2,1
USB ut Volt/Amp 5 / 2,1
Skyddsklass IP65
Ljusstyrka Lumen 500
Mått LxBxH mm 315 x 69 x 185
Vikt kg 2,31
UltraSafe: Skydd mot fel polaritet, gnistor, överladdning och 
värme JA

Kan laddas via USB-port
Tid vid 0,5 A
Tid vid 1 A
Tid vid 2 A

JA
45 timmar
22 timmar
11 timmar

Voltmeter JA



Starthjälp & Batteriladdare

16

NOCO Startboosters

Art. nr 9440500

GB500
GB500 är lätt och smidig men mycket kraftfull 12-24V Litium-Ion booster 
som levererar 20000 Amp. Den har en patenterad säkerhetsteknik som ger 
gnistskyddad anslutning och förhindrar felkoppling på batteripolerna. Vilket 
gör den enkel och säker att använda. Den kan även användas som strömkäl-
la till alla enheter med 12V eller USB laddning. Designad för maskin, lastbil, 
bil, och båt m.m. Stora bensin och dieselmotorer.

Specifi kationer
Spänning Volt 12 / 24
Max startprestanda Amp 20000
Internt batteri Lithium Ion
Arbetstemperatur ˚C -30 till +50

12 V (In/UT) IN: 12 V, 5 A
UT: 12 V, 15 A

Micro USB in Volt/Amp 5 / 2,1
USB ut Volt/Amp 5 / 2,1
Skyddsklass IP65
Ljusstyrka Lumen 2200
Mått LxBxH mm 311 x 162 x 207
Vikt kg 8,7
UltraSafe: Skydd mot fel polaritet, gnistor, överladdning och 
värme JA

Kan laddas via USB-port
Tid vid 0,5 A
Tid vid 1 A
Tid vid 2 A

JA

Voltmeter JA
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Översiktstabell batteriladdare

*Art. nr 9457135 Energy 650 är en 3-fas maskin.

Vid val av batteriladdare strävar man efter att få så bra laddeffekt som möjligt. 
Bästa valet är laddström 10% av batterikapaciteten.
T.ex. 70 Ah batteri = Laddström 7,0 Amp

Art. nr
6

volt
12 
volt

24
volt

Start-
hjälp

Kapacitet
Ah

Laddström
Amp

Starter max
Amp

Starter kontinuerlig
Amp

Fabrikat Sid nr.

9451035 • 1,2 - 100 0,8 CTEK 540

9450075 • • 2-30 0,75 NOCO 565

9450110 • • 2-40 1,1 NOCO 565

9450350 • • 2-120 3,5 NOCO 566

9457107 • • • 25/25/12 Telwin 573

9457102 • • • • 40/40/20 70 40 Telwin 572

9457140 • • • • 30 230 210 Telwin 574

9457150 • • • • 40 400 300 Telwin 574

9457103 • • • • 40/40/20 70 Telwin 573

9451040 • 1,2 - 100 0,8 CTEK 540

9452045 • 5 - 25 2,3 CTEK 542

9451007 • 1,2 - 120 3,6 CTEK 541

9452000 • 1,2 - 85 3,8 CTEK 541

9452040 • 14 - 130 3,8 CTEK 542

9452005 • 1,2 - 110 5,0 CTEK 544

9451004 • 1,2 - 110 5,0 CTEK 544

9451011 • 1,2 - 160 5,0 CTEK 545

9452010 • 50 - 60 5,0 CTEK 545

9452050 • 20 - 160 5,0 CTEK 543

9451006 • 14 - 225 7,0 CTEK 546

9451005 • 14 - 225 7,0 CTEK 546

9452035 • 20 - 200 10 CTEK 547

9451008 • 20 - 300 10 CTEK 547

9451050 • 28 - 500 15 CTEK 549

9451010 • 40 - 500 25 CTEK 548

9451055 • 40 - 500 25 CTEK 550

9451015 • 50 - 500 25 CTEK 549

9452070 • 10 - 1800 60 CTEK 554

9452072 • 10 - 3000 120 CTEK 555

9457116 • • 14 140 80 Telwin 571

9450720 • • 14-230 / 14-115 7,2 NOCO 566

9451500 • • 50-400 / 25-200 15 NOCO 567

9452600 • • 50-500 / 25-250 26 NOCO 567

9452025 • •
12 v = 20 - 1200
24 v = 10 - 600

12 v = 40
24 v = 20

CTEK 552

9451065 • • 20 - 1500
12 v = 70
24 v = 50

CTEK 553

9457104 • • • 120/60 180 120 Telwin 572

9457115 • • • 20 180 120 Telwin 571

9457120 • • • 30 300 180 Telwin 571

9457125 • • • 30 300 180 Telwin 571

9457126 • • • 50 400 300 Telwin 571

9457130 • • • 50 400 300 Telwin 571

9457132 • • • 70 570 360 Telwin 571

9457135* • • • 80 1000 640 Telwin 572

9451020 • 8 - 250 4 CTEK 556

9451025 • 28 - 500 14 CTEK 556

9451031 • 28 - 500 14 CTEK 557

9451030 • 28 - 500 14 CTEK 557

9451046 • 28-200 10 CTEK 560
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9451035

Garanti 5 år.

XC 0.8     6 volt
XC 0.8 är laddaren som ger din veteranbil nytt liv. XC 0.8 är en kompakt och 
helautomatisk 4-stegsladdare för laddning och underhåll av 6V-batterier 
mellan 1,2 och 100Ah. XC 0.8 är IP 65-klassad (stänk- och dammtät) och ger 
0,8A. 

Specifi kationer
Skyddsklass IP 65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 1,2 - 100
Batteri volt 6
Laddström A 0,8
Mått LxBxH mm 142x51x36
Vikt kg 0,3

Art. nr 9451040

Garanti 5 år.

XS 0.8     12 volt
XS 0.8 är CTEK:s minsta 12V-laddare. Den innehåller den allra senaste 
tekniken och är perfekt för laddning av mindre 12V-batterier som fi nns i 
motorcyklar, vattenskotrar, fyrhjulingar och gräsklippare. Den är också bra 
för underhållsladdning av ”normalstora” batterier som t.ex. bilbatterier. 
Hela laddningsprocessen går att följa på den unika displayen. XS 0.8 är en 
kompakt och helautomatisk sexstegsladdare för 12V-batterier mellan 1,2 
och 32Ah och för underhållsladdning upp till 100Ah. XS 0.8 är IP 65-klassad 
(stänk- och dammtät), den ger 0,8A. 

Specifi kationer
Skyddsklass IP 65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 1,2 - 100
Batteri volt 12
Laddström A 0,8
Mått LxBxH mm 142x51x36
Vikt kg 0,3
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9451007

Garanti 2 år.

XS 3600     12 volt
Portabel användning eller permanent montering. XS 3600 är en beprövad 
och tillförlitlig laddare. XS 3600 har ingen mode-knapp - koppla bara in 
nätkabeln och anslut batterikablarna för att börja ladda. Laddaren har viktiga 
funktioner såsom avsulfatering och underhållsladdning. Det är en perfekt 
laddare för dig som är ute efter kvalitet och enkel inkoppling utan att behöva 
tänka på något efteråt. XS 3600 är en helautomatisk 4-stegsladdare som 
laddar 12 V-batterier från 7–75 Ah och är lämplig för underhållsladdning upp 
till 120 Ah. XS 3600 laddaren är IP65-klassad (stänk- och dammtålig) och ger 
3,6 A. Den är konstruerad för att skydda fordonselektroniken. 

Specifi kationer
Skyddsklass IP65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 1,2 - 120
Batteri volt 12
Laddström A 3,6
Mått LxBxH mm 165x61x37
Vikt kg 0,5

Art. nr 9452000

Garanti 5 år.

MXS 3.8     12 volt
MXS 3.8 är en avancerad mikroprocessorstyrd batteriladdare med patenterad 
Float / Puls underhållsfunktion för användning på batterier från 1,2 Ah upp 
till 85 Ah. MXS 3.8 löser ett brett utbud av batteriproblem och är en idealisk 
laddare för dagligt bruk. MXS 3.8 inkluderar diagnos av batteriets kondition 
för att fastställa om den kan ta emot och behålla laddning, patenterad auto-
matiskt avsulfaterings-program och en särskilt ”Snowfl ake”-läge för optimal 
laddning under kalla vinterdagar. Patenterad Float/Puls-underhåll innebär att 
MXS 3.8 är idealisk för långsiktigt underhåll. Hela processen med batteritest-
ning, laddning och underhåll är enkel att  följa på en tydlig LED-display. MXS 
3.8 är en helautomatisk ”koppla in och glöm” 12 V laddare med 7-stegs ladd-
ning 0.8 A och 3.8 A program. ’Snowfl ake’ läget är 3.8 A. Laddar alla typer av 
bly-syra batteri från 1,2 Ah upp till 80 Ah. Vatten och dammtät (IP65). MXS 3.8 
är enkel och säker att använda. 

Specifi kationer
Skyddsklass IP65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 1,2 - 85
Batteri volt 12
Laddström A 3,8
Mått LxBxH mm 165x61x37
Vikt kg 0,5
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9452045

CT5 POWERSPORT      12 volt
För all motorcyklar, fyrhjulingar, vatten- & snöskotrar. Laddaren CT5 POWER-
SPORT är baserad på CTEK patent vilket innebär att laddaren behandlar 
varje batteri individuellt och med stor omsorg –levererar automatiskt exakt 
den laddning som krävs, vilket säkerställer ett långt och friskt liv för batteriet. 
Laddaren är enkel att använda och fungerar för alla batterier i powersport-
fordon, inklusive de fordon som använder CANBUS-system. Ett powersport-
fordon förvaras ofta under långa perioder. Batteriet behöver under förvaring 
underhållsladdas för att alltid vara redo att användas – och för att förhindra 
att batteriet skadas.

Specifi kationer
Skyddsklass IP65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 5-25
Batteri volt 12
Laddström A 2,3
Mått LxBxH mm 165x61x37
Vikt kg 0,5

Art. nr 9452040

CT5 START/STOP     12 volt
Den absolut nödvändiga laddaren för den nya generationen START/STOP-
fordon. CTEK Start/Stop batteriladdare & underhållsladdare har konstruerats 
särskilt för säker och enkel laddning och underhåll av fordon utrustade med 
den nya generationen Start/Stop-teknik. För att garantera att fordonets Start/
Stop-funktion fungerar effektivt för att ge maximal bränsleeffektivitet och 
minimal miljöpåverkan, måste batteriet laddas och underhållas ordentligt. 
Detta maximerar också batteriets livslängd samt ger optimal driftsäkerhet 
och därmed undviks oväntade och kostsamma byten. CTEK Start/Stop bat-
teriladdare & och underhållsladdare är en laddare som är praktisk och enkel 
att använda med en lättförståelig display. Den är gnistsäker, polaritetsskyd-
dad och kortslutningssäker, och levereras med 5 års garanti.

Specifi kationer
Skyddsklass IP65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 14-130
Batteri volt 12
Laddström A 3,8
Mått LxBxH mm 165x61x37
Vikt kg 0,5
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9452050

CT5 TIME TO GO     12 volt
Med CTEK:s unika funktion TIME TO GO behåller du kontrollen och kan 
planera din dag eftersom den återstående laddningstiden kan förutses med 
stor precision. MAXIMERA BATTERIETS PRESTANDA CT5 TIME TO GO är 
baserad på svensk ingenjörskonst och erbjuder maximerad livslängd och 
prestanda för alla fordonsbatterier på 12 V. Du kan se till att ditt batteri alltid 
är i gott skick, även på vintern, och du kan till och med rekonditionera ett 
urladdat batteri om du råkar lämna det obevakat. CT5 TIME TO GO är lättan-
vänd och helautomatisk – tekniken övervakar batteriet och vidtar de åtgärder 
som behövs för att sköta om just ditt batteri. FULL KONTROLL ÖVER LADD-
NINGSTIDEN CT5 TIME TO GO är den enda laddaren på marknaden som 
kan meddela dig när batteriet är redo för användning. En rad LED-lampor 
indikerar de olika laddningsfaserna och hur lång tid det tar innan batteriet är 
tillräckligt laddat. Det fi nns dessutom indikatorer som meddelar när det är 
säkert utföra ett startförsök (TRY) och när batteriet är tillräckligt laddat för att 
åka iväg (GO).

Specifi kationer
Skyddsklass IP65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 20-160
Batteri volt 12
Laddström A 5
Mått LxBxH mm 165x61x37
Vikt kg 0,5
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9452005

Garanti 5 år.

MXS 5.0         12 volt
MXS 5.0 är en avancerad mikroprocessorstyrd batteriladdare med inbyggd 
automatisk temperaturkompensering som erbjuder oslagbar prestanda för 
blybatterier från 1,2 Ah upp till 110 Ah. MXS 5.0 erbjuder kontroll av batte-
riets tillstånd för att undersöka om det går att ladda och kan bibehålla ladd-
ningen, ett patenterat automatiskt avsulfateringssteg och ett särskilt rekon-
ditioneringssteg för återhämtning och återställning av djupt urladdade och 
skiktade batterier. AGM-alternativet är perfekt för att maximera prestanda och 
livslängd på de fl esta stoppstart-batterier. Den inbyggda temperaturkompen-
seringen säkerställer bästa laddningsprestanda även i extrema förhållanden. 
Den patenterade Float-/Pulse-underhållsfunktionen gör MXS 5.0 idealisk för 
långsiktigt underhåll. Alternativen RECOND och AGM fungerar fristående eller 
tillsammans i både programmet SMALL BATTERY och programmet NORMAL 
BATTERY för att erbjuda användaren fl exibilitet. Stänk- och dammtålig (IP65). 
MXS 5.0 är lätt och säker att använda. 

Specifi kationer
Skyddsklass IP65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 1,2 - 110
Batteri volt 12
Laddström A 5
Mått LxBxH mm 168x65x38
Vikt kg 0,6

Art. nr 9451004

Garanti 5 år.

MXS 5.0 Polar     12 volt
CTEK POLAR är en enastående laddare med sin moderna och avance-
rade teknik. Dessutom är den anpassad till att hantera svår kyla. Laddaren 
utvecklades för fordon som kräver god batterivård under kalla vinterperioder, 
t.ex. snöskotrar, fyrhjulingar, jeepar och bilar. CTEK POLAR har en modi-
fi erad funktion för laddspänning som gör laddningen optimal i extremt låga 
temperaturer. Funktionen fi nns för både små (skotrar och fyrhjulingar) och 
normalstora batterier (jeepar och bilar). En annan unik egenskap är att även 
rekonditioneringsfunktionen (som återställer skiktade och djupt urladdade 
batterier) fi nns för både små och normalstora batterier. CTEK POLAR är ut-
rustad med extremt köldtåliga gummikablar på båda sidorna (växelström och 
likström till batteriet). Genom det moderna systemet med åttastegsladdning 
kan laddaren analysera om batteriet kan ta emot och behålla laddningen. Det 
är helt automatiskt och byter till effektiv underhållsladdning när batteriet är 
fulladdat, vilket är en stor fördel i kylan. CTEK POLAR fungerar bra i van-
ligt klimat, men är anpassad för laddning i temperaturer mellan -30°C och 
+50°C.

Specifi kationer
Skyddsklass IP 65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 1,2 - 110
Batteri volt 12
Laddström A 5
Mått LxBxH mm 168x65x38
Vikt kg 0,6
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9451011

Garanti 5 år.

MXS 5.0 Test & Charge      12 volt
MXS 5.0 TEST & CHARGE kombinerar en avancerade mikroprocessorstyrd 
batteriladdare med batteri- och generatortestning för att erbjuda den allra 
bästa formen av testning, laddning och underhåll. Laddning – MXS 5.0 TEST 
& CHARGE erbjuder utmärkt prestanda för batterier från 1,2 Ah upp till 110 
Ah. Laddaren löser många olika batteriproblem och erbjuder bland annat ett 
patenterat automatiskt avsulfateringssteg och ett särskilt rekonditionerings-
steg som återupplivar och återställer djupt urladdade och skiktade batterier. 
Den patenterade Float-/ Pulse-underhållsfunktionen gör laddaren idealisk 
för långsiktigt underhåll. Alternativen RECOND och ALTERNATIV FÖR KYLA 
fungerar fristående eller tillsammans i både programmet för SMÅ BATTERIER 
och programmet för NORMALSTORA BATTERIER  för att erbjuda användaren 
fl exibilitet. Testning – Tre lättanvända program för att testa batterispänning, 
starteffekt och generatorprestanda som ger en komplett bild av tillståndet på 
batteriets och fordonets laddningssystem. MXS 5.0 TEST & CHARGE är lätt 
och säker att använda. 

Specifi kationer
Skyddsklass IP65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 1,2 - 160
Batteri volt 12
Laddström A 5
Mått LxBxH mm 168x65x38
Vikt kg 0,6

Art. nr 9452010

Garanti 5 år.

Lithium XS            12 volt
LITHIUM XS är en batteriladdare som styrs av en avancerad mikroproces-
sor och som är speciellt konstruerad för att ladda och underhålla litiumjärn-
fosfatbatterier (LiFePO4)  — och maximera deras prestanda och livslängd. 
Med tillgång till upp till 5 A laddström är LITHIUM XS extremt fl exibel och 
kan ladda LiFePO4 -batterier på från 5 Ah till 60 Ah och underhålla upp till 
120 Ah. Användningen är enkel och laddningen startar direkt vid anslutning. 
Batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet. När laddningen börjar, 
återställer LITHIUM XS automatiskt eventuella elektroniska lågspännings-
skydd (Battery Management System). Laddningen kan alltid manuellt startas 
om med knappen ”Reset”. LITHIUM XS är en helautomatisk ”connect and 
forget”-laddare med 8 laddningssteg, inklusive en testsekvens som visar om 
LiFePO4-batteriet kan ta emot och behålla laddning, ett unikt maximerings-
steg för att återställa den fulla kapaciteten och patenterad underhållsladd-
ning för att garantera maximala egenskaper även efter fl era månader utan 
att batteriet använts. LITHIUM XS är stänk- och dammtålig (IP65), är lätt och 
säker att använda. 

Specifi kationer
Skyddsklass IP65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 50-60
Batteri volt 12
Laddström A 5
Mått LxBxH mm 168x65x38
Vikt kg 0,6
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9451005

Garanti 5 år.

MXS 7.0     12 volt
MXS 7.0 är den perfekta universalladdaren för 12V. Den är idealisk för större 
batterier i husvagnar, husbilar, båtar och bilar. Sådana fordon kräver ofta 
funktioner som löser många sorters batterirelaterade problem. MXS 7.0 har 
funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla 
laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och 
djupt urladdade batterier, unik underhållsladdning och ett läge för optimerad 
laddning under kalla vinterdagar. Den klarar dessutom laddning av krävande 
batterier (t.ex. Optima). MXS 7.0 har också en matningsfunktion så att batte-
riet kan kopplas bort från fordonet utan att viktiga inställningar går förlorade. 
MXS 7.0 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 7A för 12V-batterier 
mellan 14 och 150Ah och den lämpar sig för underhållsladdning upp till 
225Ah. Laddaren är IP 65-klassad (stänk- och dammtät).

Specifi kationer
Skyddsklass IP 65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 14 - 225
Batteri volt 12
Laddström A 7
Mått LxBxH mm 191x89x48
Vikt kg 0,8

Art. nr 9451006

Garanti 2 år.

XS 7000     12 volt
Portabel användning eller permanent montering. XS 7000 är den perfekta 
universella 12 V-laddaren. XS 7000 har ingen mode-knapp - koppla bara in 
nätkabeln och anslut batterikablarna för att börja ladda. Den passar per-
fekt för laddning av större batterier och har utvecklats för antingen porta-
bel användning eller permanent montering. XS 7000 har funktioner såsom 
batteridiagnos som visar om ett batteri kan ta emot och bibehålla laddning, 
tillsammans med unik underhållsladdning. XS 7000 är en helautomatisk 
7-stegsladdare som ger 7 A till 12 V-batterier från 14–150 Ah och är lämplig 
för underhållsladdning upp till 225 Ah. Laddaren är IP65-klassad (stänk- och 
dammtålig) och konstruerad för att skydda fordonselektroniken. 

Specifi kationer
Skyddsklass IP65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 14 - 225
Batteri volt 12
Laddström A 7
Mått LxBxH mm 191x89x48
Vikt kg 0,8
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9451008

Garanti 2 år.

MXS 10     12 volt
MXS 10 innehåller den allra senaste tekniken. Den passar utmärkt för proffs-
bruk och är idealisk för verkstäder och i husvagnar, husbilar, båtar och bilar. 
Med MXS 10 löser du många olika batteriproblem. Den har funktioner som 
undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla laddning, en 
speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och djupt urladda-
de batterier, unik underhållsladdning samt en temperaturgivare för optimerad 
laddning oavsett väderförhållandena. MXS 10 har också en matningsfunktion 
så att batteriet kan kopplas bort från fordonet utan att viktiga inställningar 
går förlorade. Hela laddningsprocessen går att följa på den unika displayen. 
MXS 10 är en helautomatisk 8-stegsladdare som ger 10A för 12V-batterier 
mellan 20 och 200Ah och den lämpar sig för underhållsladdning upp till 
300Ah. Laddaren är IP 65-klassad (stänk- och dammtät).

Specifi kationer
Skyddsklass IP 65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 20 - 300
Batteri volt 12
Laddström A 10
Mått LxBxH mm 197x93x49
Vikt kg 0,8

Art. nr 9452035

Garanti 2 år.

MXS 10 EC      12 volt
CTEK MXS 10EC är en helautomatisk smart åttastegsladdare med batteris-
upportenhet. För alla typer av batterier inkl. AGM. Den för professionellt bruk 
tillverkade MXS 10EC har ett brett utbud av funktioner. Dessa innefattar en 
automatisk diagnosfunktion som undersöker om batteriet kan laddas och 
bibehålla laddning, och en matningsfunktion som möjliggör frånkoppling av 
batteriet från fordonet utan att viktiga inställningar går förlorade. MXS 10EC 
är perfekt för verkstaden, inte bara för bilar utan för en rad andra använd-
ningsområden såsom i båtar och fritidsfordon. Den lätt bärbara MXS10 EC 
levereras med förlängda laddningskablar som har en längd på 4 meter och 
en skyddande stötdämpare av silikongummi för maximal bekvämlighet och 
mångsidighet.

Specifi kationer
Skyddsklass IP65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 20 - 200
Batteri volt 12
Laddström A 10
Mått LxBxH mm 197x93x49
Vikt kg 0,9
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9451010

Garanti 2 år.

MXS 25     12 volt
MXS 25 är en proffsladdare för 12V. Den laddar snabbt och effektivt och är 
idealisk för verkstäder och i husvagnar, husbilar och båtar. MXS 25 har alla 
egenskaper och funktioner som gör att du kan lösa olika batterirelaterade 
problem. Den har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan lad-
das och bibehålla laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som åter-
ställer skiktade och djupt urladdade batterier, unik underhållsladdning samt 
en temperaturgivare för optimerad laddning oavsett väderförhållandena. 
MXS 25 har också en matningsfunktion så att batteriet kan kopplas bort från 
fordonet utan att viktiga inställningar går förlorade. MXS 25 är en helautoma-
tisk 8-stegsladdare som ger 25A till 12V-batterier på mellan 40 och 500Ah. 
Laddaren är IP 44-klassad (användning utomhus). Levereras med clamps, 
tempsensor på kabel.

Specifi kationer
Skyddsklass IP 44
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 40 - 500
Batteri volt 12
Laddström A 25
Mått LxBxH mm 235x130x65
Vikt kg 1,9
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9451015

Garanti 2 år.

MXS 25000 EXTENDED    12 volt
är en unik laddare speciellt utvecklad för tuff verkstadsmiljö. Utrustad med 
en 6 m kabel vilket gör att laddaren alltid kommer åt batteriet i fordonet som 
servas. Den kraftfulla laddaren laddar snabbt upp allt från bussar, lastbilar 
till större båtar. Till skillnad från traditionell laddning av batterier har den här 
laddaren en helautomatisk laddcykel. Med hjälp av CTEK:s eget patenterade 
system för underhållsladdning laddas batterierna upp och hålls i full kapa-
citet under 10 dygn. Därefter går laddaren automatiskt in i pulsunderhåll, 
vilket är det optimala sättet att långtidsförvara batterier och ge dem maximal 
livslängd.

Specifi kationer
Skyddsklass IP 44
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 50 - 500
Batteri volt 12
Laddström A 25
Mått LxBxH mm 233x128x68
Vikt kg 1,6

Art. nr 9451050

Garanti 5 år.

M 200       12 volt
M200 är den perfekta lösningen för laddning av stora 12 V-batterier Ladda-
ren har en fyra meter lång sekundärkabel och temperaturgivare för optime-
rad laddning oberoende av temperaturen, vilket ger extra fl exibilitet i fasta 
installationer. M200 är en helautomatisk åttastegsladdare som ger 15 A och 
är idealisk för batterier mellan 28 och 300 Ah och upp till 500 Ah för under-
hållsladdning.

M200 analyserar om batteriet kan ta emot och behålla laddning, avlägsnar 
skadliga blysulfatkristaller, laddar effektivt och växlar sedan automatiskt till 
säker underhållsladdning när batteriet är fulladdat. 

Den praktiska Recond-funktionen rekonditionerar batteriet efter djupurladd-
ning, vilket kan inträffa efter en lång dag till sjöss. Växla till Nattläge med tyst 
laddning om du tänker övernatta i båten.

IP44-klassning betyder att M200 är godkänd för utomhusanvändning. Den 
genererar inga skadliga galvaniska strömmar och är helt skyddad från att ge 
spänningar som kan skada fordonselektroniken och är utvecklad för att ge 
säker laddning: gnistsäker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker. 

Specifi kationer
Skyddsklass IP44
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 28-500
Batteri volt 12
Laddström A 15
Mått LxBxH mm 235x130x65
Vikt kg 1,9
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9451055

Garanti 5 år.

M 300     12 volt
CTEK M300 är CTEKs kraftfulla batteriladdare för båtägare med större behov 
av snabb och effektiv laddning. CTEK M300 rekonditionerar med det spe-
ciella RECOND-läget efter djupurladdning, som man kan drabbas av efter 
en lång dag ute på sjön. Batteriladdarna i CTEKs marinserie har förlängda 
kablar och ringkabelskor för enkel installering i båten. CTEK M300 har 2 års 
garanti, levererar 25A och är IP44-klassad (för utomhusbruk).

Specifi kationer
Skyddsklass IP 44
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 40 - 500
Batteri volt 12
Laddström A 25
Mått LxBxH mm 235x130x65
Vikt kg 2,2

Art. nr 9451046

Garanti 2 år.

D250TS      24 volt
CTEK D250TS är en kombination av en batteriseparator, 12 V-omvandlare 
och utjämnare för 24 V batteribanker, samt en helautomatisk batteriladdare 
som kan ladda ett sekundärt batteri även när generatorn inte laddar det pri-
mära batteriet. Den passar perfekt för tunga fordon, fritidsfordon och andra 
fordon. Detta är en ideal systemlösning för tunga fordonsapplikationer med 
ett dubbelt batterisystem, som garanterar att det alltid fi nns ström i startbat-
teriet så att fordonet kan startas. D250TS är en helautomatisk 4-stegslad-
dare. Den skyddar fordonselektroniken. Den lämpar sig för alla typer av 
bly-syrabatterier (Wet, MF, Gel och AGM).

Specifi kationer
Skyddsklass IP65
Elanslutning volt 24
Kapacitet Ah 28-200
Batteri volt 24
Laddström A 10
Mått LxBxH mm 197x93x49
Vikt kg 0,75
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9452080

Smartpass

D250S Dual

Garanti 2 år.

100A off road charging system
CTEK 100A OFF-ROAD laddningssystem är den ultimata 12V strömförsörj-
ningslösningen för dig som lever OFF-ROAD.

CTEK 100A OFF-ROAD laddningssystem är till för dig som vill fylla dina 
batteribanker med energi genererad från fl era olika typer av kraftkällor; som 
generatorer, solpaneler och vindkraft.

CTEK 100A OFF-ROAD laddningssystem kontrollerar dessutom med hjälp 
av vår styrenhet SMARTPASS energifl ödet och garanterar att ditt servicebat-
teri aldrig är tomt.

Med CTEK 100A OFF-ROAD laddningssystem installerat i din 4WD, husbil 
eller husvagn kommer dina batterier prestera maximalt, ge högsta effekt och 
uppnå full livslängd. Med CTEK 100A OFF-ROAD laddsystem kan du luta dig 
tillbaka och slappna av eftersom du vet; att och hur länge dina batteribanker 
kommer att leverera energi.

D250S DUAL
D250S DUAL-laddaren matas av energi från källor som generatorer, solpane-
ler och vindkraft. D250S DUAL optimerar energin från dessa efter de ladd-
ningskrav som olika batteribanker ställer.

SMARTPASS
SMARTPASS är en energistyrenhet som fördelar tillgängligt energifl öde mel-
lan dina servicebatterier och elektriska förbrukare, som tex kylskåp, lampor, 
vinschar etc. för att undvika att dina servicebatterier blir tömda.
SMARTPASS har också ett inbyggt underspänningsskydd som gör att elek-
triska förbrukare stängs av om spänningen i batteribankarna sjunker under 
en säkerhetsnivå på 11,5V.

SYSTEM MONITOR
System Monitor övervakar kontinuerligt spänning, ström (laddning och 
urladdning) och beräknar laddstatus. System Monitor ger dig full överblick 
över dina batteriers laddningsnivå och visar enkelt hur stor andel av laddnin-
gen som återstår samt hur många timmar som är kvar innan batteribanken är 
tom.
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9452025

Garanti 2 år.

MXTS 40      12 & 24 volt
Laddare och batterisupportenhet. MXTS 40 är grundläggande utrustning 
som passar för universell användning i verkstäder och showroom med 12 V 
och 24 V. Det är en säker batteriladdare som är lätt att använda för snabb 
laddning av olika sorter. MXTS 40 passar lika bra som batterisupportenhet 
och erbjuder valbara lägen för spänningsinställningar för att undvika ECU-
skador som orsakas av spänningsväxlingar vid programmering. Förutom att 
OLED-skärmen visar förloppet för 8-stegsladdningen är den också enkel att 
se. Den ger tydlig information om viktiga laddningsparameterar som ström, 
spänning och ampere. Den bärbara MXTS 40-enheten kommer med kablar 
på 2,5 meter och löstagbara klämmor.

• Perfekt för att använda i verkstäder och showroom
• Uttag för 40 A/12 V och 20 A/24 V
• Säker och snabb laddning i fl era steg
• Valbar konstant strömförsörjning till ECU:er
• Funktioner för temperaturkompensation och batterirekond
• Slitstarka och löstagbara laddningskablar på 2,5 m samt klämmor
• Kompatibel med PRO-tillbehör
• Två års garanti

MXTS 40 är IP20-klassad och den är gjord av slitstark karbonatplast för att 
tåla hårda miljöer. Den är designad för att skydda bilelektronik. Den är gnist-
säker, polaritetsskyddad och kortslutningssäker. MXTS 40 kommer med två 
års garanti.

Specifi kationer
Skyddsklass IP20
Elanslutning volt 230

Kapacitet Ah 12 volt: 20-1200 Ah
24 volt: 10-600 Ah

Batteri volt 12 / 24

Laddström A 12 volt: 40 Amp
24 volt: 20 Amp

Mått LxBxH mm 254x160x76
Vikt kg 1,3

Kabelsats Batteriklämma röd Batteriklämma svart
Art. nr 9452062 Art. nr 9452065 Art. nr 9452066

DC kabelsats till MXTS 40 & 70/50.
5 meter med klämmor.

Till MXTS 40 & 70/50. Till MXTS 40 & 70/50.
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9451065

Garanti 2 år.

MXTS 70 50     12 & 24 volt
DEN ULTIMATA VERKSTADSLADDAREN
MXTS 70/50 är både en strömkälla med hög spänning för fl ashminne och en 
kraftfull verkstadsladdare med den senaste tekniken. Den är utvecklad för 
blybatterier på både 12 V och 24 V och innehåller mycket avancerad teknik 
som gör den extremt lätt att använda. MXTS 70/50 har olika displayer som 
visar laddstatus, laddspänning, ström, laddtid (h) och energiindikering (Ah) så 
att batteriets tillstånd kan kontrolleras. MXTS 70/50 har följande egenskaper 
och funktioner som krävs för professionellt batteriunderhåll på verkstäder:

• Valbara lägen för optimal anpassning till batteristorleken 
• Valbart matningsprogram för konstant matningsspänning på 50 A vid 
   13,6–14,8 V/27,2–29,6 V.
• Patenterad avsulfateringsfunktion
• Rekonditioneringsfunktion för återställning av skiktade och djupt urladdade 
   batterier
• Unik fl oat/pulse-underhållsladdning
• Diagnostikfunktioner som visar om batteriet kan ta emot och behålla
   laddning
• Temperaturgivare för ständigt optimerad laddning
• Integrerad USB-port för parameteröverföring

MXTS 70/50 är en helautomatisk åttastegsladdare som ger valbart 50 A/12 
V eller 50 A/24 V till 12 V-batterier mellan 20 och 1 500 Ah och 24 V-batterier 
mellan 20 och 1 500 Ah. Laddaren är IP 20-klassad och inbyggd i en kraftig 
aluminiumlåda som klarar svåra miljöer.

Specifi kationer
Skyddsklass IP 20
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 20 - 1500
Batteri volt 24 / 12

Laddström A 12 volt: 70 Amp (30 s)
24 volt: 50 Amp

Mått LxBxH mm 332x178x80
Vikt utan kablar kg 3,6

Kabelsats Batteriklämma röd Batteriklämma svart
Art. nr 9452062 Art. nr 9452065 Art. nr 9452066

DC kabelsats till MXTS 40 & 70/50.
5 meter med klämmor.

Till MXTS 40 & 70/50. Till MXTS 40 & 70/50.
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9452070

Garanti 2 år.

PRO60
PROFESSIONELL 12 V 60 A BATTERILADDARE
OCH STRÖMFÖRSÖRJARE
PRO60 från CTEK är en innovativ, mångsidig och högeffektiv 60 A batterilad-
dare och strömförsörjning, utformad efter behoven för den moderna verksta-
den. Tack vare dess banbrytande design, avancerade teknik och innovativa 
funktioner fi nns det inget annat verktyg inom batterivård som kan erbjuda en 
så omfattande lösning för professionell batteriladdning, vård och support.

INNOVATIV DESIGN, INNOVATIV TEKNIK
Konvektionskylning eliminerar behovet av kylfl äktar och förbättrar verknings-
graden och tillförlitligheten.

KOMPATIBEL MED ALLA KEMISKA SAMMANSÄTTNINGAR
Lämplig för alla typer av 12V bly-syrabatterier och litium LiFePO4.

VARIABEL STRÖMFÖRSÖRJNING
12,6 V till 14,8 V tillgängligt, valbart med steg om 0,1. Läget ”Memory Saver” 
sparar fordonets inställningar om batteriet tas bort.

SNABB OCH ENKEL ATT ANVÄNDA
Ett nytt och unikt anpassningsbart laddningsläge känner automatiskt igen 
batteriets storlek och parallella belastningar, och väljer optimala laddnings-
inställningar för snabbaste laddning. Ett enkelt användargränssnitt – fyra 
knappar och en tydlig LCD-display.

SÄKER OCH MYCKET STABIL
Gnistfri och polaritetsskyddad, branschledande EMC-skydd, låg rippelspän-
ning och rippelström, överspänningsskydd för inspänning och pulsskydd.

BÄRBAR OCH HÅLLBAR
Levereras med 5 m kablar och kraftiga klämmor. Robust stöttåligt hölje med 
hopfällbart bärhandtag. Valbara tillbehör – Wall Hanger, fl yttbar teststation.

Specifi kationer
Matningsspänning 220-240 V, 50-60 HZ, 4,6 A
Utspänning 12 V, 60 A
Startspänning (minimal spänning för att detektera ett anslutet batteri) 0,8 V
Backström Mindre än 2 Ah/månad
Rippelström Mindre än 4%
Rippelspänning Mindre än 4%

Temperaturområde -20 °C till +50 °C
Batterityper Blysyra: Wet, Ca/Ca, AGM, EFB (start/stop-typer) och Gel.  Litium: LiFePO�
Batterikapacitet Blysyra: 10-1800 Ah  /  Litium: 15-600 Ah
Kapslingsklass IP40 (användning inomhus)
Längd på laddningskablar 5000 mm (DC-kabel)
Längd på nätkablar 2500 mm (AC-kabel)
Temperaturkompensering Inbyggd temperaturgivare
USB Typ B USB-port för programuppdatering och service
Garanti 2 år
Nettovikt (enhet med kablar) 8,6 kg
Bruttovikt (enhet i förpackning) 10,1 kg
Mått LxBxH 227x216x284 mm
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9452072

Garanti 2 år.

PRO120
PROFESSIONELL 12 V 120 A BATTERILADDARE
OCH STRÖMFÖRSÖRJARE
PRO120 från CTEK är en innovativ, mångsidig och högeffektiv 120 A bat-
teriladdare och strömförsörjning, utformad efter behoven för den moderna 
verkstaden. Tack vare dess banbrytande design, avancerade teknik och 
innovativa funktioner fi nns det inget annat verktyg inom batterivård som kan 
erbjuda en så omfattande lösning för professionell batteriladdning, vård och 
support.
INNOVATIV DESIGN, INNOVATIV TEKNIK
Konvektionskylning eliminerar behovet av kylfl äktar och förbättrar verknings-
graden och tillförlitligheten.
KOMPATIBEL MED ALLA KEMISKA SAMMANSÄTTNINGAR
Lämplig för alla typer av 12V bly-syrabatterier och litium LiFePO4.
VARIABEL STRÖMFÖRSÖRJNING
12,6 V till 14,8 V tillgängligt, valbart med steg om 0,1. Läget ”Memory Saver” 
sparar fordonets inställningar om batteriet tas bort.

SNABB OCH ENKEL ATT ANVÄNDA
Ett nytt och unikt anpassningsbart laddningsläge känner automatiskt igen 
batteriets storlek och parallella belastningar, och väljer optimala laddnings-
inställningar för snabbaste laddning. Ett enkelt användargränssnitt – fyra 
knappar och en tydlig LCD-display.

SÄKER OCH MYCKET STABIL
Gnistfri och polaritetsskyddad, branschledande EMC-skydd, låg rippelspän-
ning och rippelström, överspänningsskydd för inspänning och pulsskydd.

BÄRBAR OCH HÅLLBAR
Levereras med 5 m kablar och kraftiga klämmor. Robust stöttåligt hölje med 
hopfällbart bärhandtag. Valbart tillbehör: Flyttbar teststation.

Specifi kationer
Matningsspänning 220-240 V, 50-60 HZ, 4,6 A
Utspänning 12 V, 120 A
Startspänning (minimal spänning för att detektera ett anslutet batteri) 0,8 V
Backström Mindre än 2 Ah/månad
Rippelström Mindre än 4%
Rippelspänning Mindre än 4%

Temperaturområde -20 °C till +50 °C
Batterityper Blysyra: Wet, Ca/Ca, AGM, EFB (start/stop-typer) och Gel.  Litium: LiFePO�
Batterikapacitet Blysyra: 10-3000 Ah  /  Litium: 15-1200 Ah
Kapslingsklass IP40 (användning inomhus)
Längd på laddningskablar 5000 mm (DC-kabel)
Längd på nätkablar 2500 mm (AC-kabel)
Temperaturkompensering Inbyggd temperaturgivare
USB Typ B USB-port för programuppdatering och service
Garanti 2 år
Nettovikt (enhet med kablar) 13,77 kg
Bruttovikt (enhet i förpackning) 16,02 kg
Mått LxBxH 408x226x284 mm
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9451020

Garanti 2 år.

MXT 4.0     24 volt
MXT 4.0 är en effektiv laddare för mindre 24V-batterier. Den passar utmärkt 
till att underhållsladda större vagnparker med 24V-fordon, reservsystem, 
pistmaskiner och rullstolar m.m. MXT 4.0 har alla egenskaper och funktioner 
för att lösa många olika batterirelaterade problem. Den har funktioner som 
bland annat undersöker och visar om batteriet kan laddas och bibehålla 
laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade och 
djupt urladdade batterier, en unik underhållsladdningsfunktion och ett läge 
för optimerad laddning under kalla vinterdagar. Dessutom klarar MXT 4.0 
laddning av krävande batterier (t.ex. Optima). MXT 4.0 är en helautomatisk 
8-stegsladdare som ger 4A för 24V-batterier mellan 8 och 100Ah och den 
lämpar sig för underhållsladdning upp till 250Ah. Laddaren är IP 65-klassad 
(stänk- och dammtät) och kompatibel med fordonselektroniken.

Specifi kationer
Skyddsklass IP 65
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 8 - 250
Batteri volt 24
Laddström A 4
Mått LxBxH mm 191x89x48
Vikt kg 0,8

Art. nr 9451025

Garanti 2 år.

MXT 14     24 volt
MXT 14 är en proffsladdare för 24V. Den är utvecklad för fordon i yrkestra-
fi k där batterierna utsätts för stora påfrestningar och är idealisk i bussar, 
lastbilar och för verkstäder för tunga fordon. MXS 14 har alla egenskaper 
och funktioner som gör att du kan lösa många olika batterirelaterade pro-
blem. Den har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas 
och bibehålla laddning, en speciell rekonditioneringsfunktion som återställer 
skiktade och djupt urladdade batterier, unik underhållsladdning samt en tem-
peraturgivare för optimerad laddning oavsett väderförhållandena. Laddaren 
har också en matningsfunktion så att batteriet kan kopplas bort från fordo-
net utan att viktiga inställningar går förlorade. MXT 14 är en helautomatisk 
8-stegsladdare som ger 14A för 24V-batterier mellan 28 och 300Ah och den 
lämpar sig väl för underhållsladdning upp till 500Ah. Laddaren är IP 44-klas-
sad (användning utomhus). Levereras med clamps, tempsensor på kabel.

Specifi kationer
Skyddsklass IP 44
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 28 - 500
Batteri volt 24
Laddström A 14
Mått LxBxH mm 235x130x65
Vikt kg 1,9
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Batteriladdare CTEK

Alla CTEK batteriladdare är elektroniksäkra, gnist-, felkopplings- och kortslutningssäkra.

Art. nr 9451031

Garanti 2 år.

XT 14000     24 volt
XT 14000 är en 24V-laddare. Det är en helautomatisk laddare som är lätt att 
använda  och som enkelt kopplas upp mot batteriet med klämmor. Laddaren 
har funktioner som undersöker och visar om batteriet kan laddas och behålla 
laddningen samt en unik patenterad underhållsladdning . Den har en tem-
peratursensor för optimerad laddning oavsett väderförhållandena. XT 14000 
är en helautomatisk laddare som ger 14A för 24V-batterier mellan 28-300Ah 
och lämpar sig för underhållsladdning upp till 500Ah. Laddaren är IP44 klas-
sad (stänk- och dammtät) och kompatibel med fordonselektroniken. Passar 
alla typer av 24V blysyrabatterier (Wet, MF, AGM, Ca/Ca och GEL). Tempera-
turområde -20 °C till +50 °C.

Specifi kationer
Skyddsklass IP 44
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 28 - 500
Batteri volt 24
Laddström A 14
Mått LxBxH mm 234x130x63
Vikt kg 1,92

Art. nr 9451030

Garanti 2 år.

XT 14000 EXTENDED     24 volt
XT 14000 Extended är en 24V underhållsladdare. Den är speciellt utvecklad 
för fast installation i på fordon i yrkestrafi k där batterierna utsätts för stora 
påfrestningar och har behov av snabb uppladdning efter användning. Ladda-
ren har 6m kabel och är försedd med 10mm ringkabelskor. Inga kablar behö-
ver klippas  eller skarvas vilket gör att batteriet alltid får en perfekt laddning. 
XT 14000 Extended är en helautomatisk laddare som ger 14A för 24V bat-
terier mellan 28-300Ah och lämpar sig för underhållsladdning upp till 500Ah. 
Laddaren är IP-44 klassad (stänk- och dammtät) och kompatibel med for-
donselektroniken. Passar alla typer av 24V blysyra batterier (Wet, MF, AGM, 
Ca/Ca och GEL).

Specifi kationer
Skyddsklass IP 44
Elanslutning volt 230
Kapacitet Ah 28 - 500
Batteri volt 24
Laddström A 14
Mått LxBxH mm 234x130x63
Vikt kg 1,92
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Start-Stop
Laddar batterityper för
microhybridbilar. AGM och EFB.

Skydd
Multinivåskydd mot felkoppling och
onormala förhållanden.

Optimering
Stabiliserar batterikemin under
laddning vilket säkerställer prestanda
och optimerar livslängden.

Kapacitiv last
Justerar automatiskt laddningsstömmen
vid extern belastning på batteriet.

Diagnostik
Diodindikering som lyser rött vid ex.
felkoppling, låg spänning eller defekt
batteri.

Energisparläge / Stand by
Minimerar energibehovet när full effekt
inte är nödvändigt.

Temperatursensor
Justerar spänningen beroende på
omgivningstemperatur för bästa
laddningsresultat.

Säkerhet
Skyddar mot:
Fel polaritet, gnistor, överladdning,
överhettning och kortslutning.

Minne
Vid omstart väljer alltid laddaren den
senast använda inställningen.

Interaktiv
Justerar laddningen efter batteriets
unika behov.

Återhämtning
Tillämpar pulsladdning om batteriet har
låg spänning eller sulfateringsprocessen
har påbörjats.

Robust
Motstångskraftig mot stötar och slag.
Hög IP-klassning mot fukt och smuts.

CANBUS
Kompatibel för laddning via CANBUS-
port

Underhållsladdning
Håller batteriet i toppskick utan risk för
överladdning t.ex. vid vinterlagring.

Boost-laddning
5 minuters snabbladdning för start av
bilar med urladdade batterier.
OBS! - Endast 12 volt.

Gäller endast G15000EU & 
G26000EU.

är utvecklad för säker drift och enkel hantering.

Egenskaper & fördelar NOCO batteriladdare
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Batteriladdare NOCO

Art. nr 9450075

G750EU     6 & 12 volt
G750 är en liten automatisk batteri- & underhållsladdare för 6v och 12v bat-
terier. Designad för att ladda motorcykel, fyrhjuling, snöskoter, vattenskoter, 
gräsklippare och mycket mer. Lämplig som underhållsladdare för bil, båt 
och husvagn. Den övervakar batteriet för en säker och effektiv laddning utan 
överbelastning och den har även en rekonditioneringsfunktion som återstäl-
ler skiktade och djupt urladdade batterier.

Specifi kationer
Elanslutning v 230
Laddström max A 0,75
Laddningssteg 8
Batterispänning volt 6 12
Batterikapacitet Ah 2-30 2-30
Min. batterispänning volt 2 2
Batterityper Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM
Skyddsklass IP60
Mått LxBxH mm 142 x 69 x 38
Vikt kg 0,22

Art. nr 9450110

G1100EU     6 & 12 volt
G1100 är en smidig liten automatisk batteriladdare och underhålsladdare 
för 6v och 12v blysyrabatterier och 12v litium-jonbatterier. Designad för 
att ladda motorcykel, fyrhjuling, snöskoter, vattenskoter, gräsklippare och 
mycket mer. Lämplig även som underhållsladdare för bil, båt och husvagn. 
Den övervakar batteriet för en säker och effektiv laddning utan överbelast-
ning och den har även en rekonditioneringsfunktion som återställer skiktade 
och djupt urladdade batterier.

Specifi kationer
Elanslutning v 230
Laddström max A 1,1
Laddningssteg 8
Batterispänning volt 6 12
Batterikapacitet Ah 2-40 2-40
Min. batterispänning volt 2 2
Batterityper Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Li-Ion
Skyddsklass IP65
Mått LxBxH mm 213 x 64 x 41
Vikt kg 0,37
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Batteriladdare NOCO

Art. nr 9450350

G3500EU     6 & 12 volt
G3500 är en smidig liten automatisk batteriladdare och underhållsladdare för 
6v och 12v blysyrabatterier och 12v litiumjonbatterier. Designad för att ladda 
bilar, husbilar, motorcykel, fyrhjuling, snöskoter, vattenskoter, gräsklippare 
och mycket mer. Lämplig som underhålsladdare för bil, båt och husvagn. 
Den övervakar batteriet för en säker och effektiv laddning utan överbelast-
ning och den har även en rekonditioneringsfunktion som återställer skiktada 
och djupt urladdade batterier.

Specifi kationer
Elanslutning v 230
Laddström max A 3,5
Laddningssteg 8
Batterispänning volt 6 12
Batterikapacitet Ah 2-120 2-120
Min. batterispänning volt 2 2
Batterityper Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Li-Ion
Skyddsklass IP65
Mått LxBxH mm 251 x 69 x 48
Vikt kg 0,51

Art. nr 9450720

G7200EU     12 & 24 volt
G7200 är en smidig automatisk batteriladdare och underhållsladdare för 12v 
och 24v blysyrabatterier och 12v litiumjonbatterier och AGM+. Designad 
för att ladda bilar, husbilar, motorcykel, fyrhjuling, snöskoter, vattenskoter, 
gräsklippare och mycket mer. Lämplig som underhålsladdare för bil, båt och 
husvagn. Den övervakar batteriet för en säker och effektiv laddning utan 
överbelastning och den har även en rekonditioneringsfunktion som återstäl-
ler skiktada och djupt urladdade batterier.

Specifi kationer
Elanslutning v 230
Laddström max A 7,2 3,6
Laddningssteg 8
Batterispänning volt 12 24
Batterikapacitet Ah 14-230 14-115
Min. batterispänning volt 2 14
Batterityper Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Li-Ion
Skyddsklass IP65
Mått LxBxH mm 279 x 94 x 58
Vikt kg 0,78 kg
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Batteriladdare NOCO

Art. nr 9451500

G15000EU     12 & 24 volt
G15000 är en smidig automatisk batteriladdare och underhålsladdare för 12v 
och 24v blysyrabatterier och 12v litiumjonbatterier och AGM+. Designad för 
att ladda lastbilar, bilar, husbilar, båtar och mycket mer. Lämplig som under-
hålsladdare för stora fordon och maskiner. Den övervakar batteriet för en 
säker och effektiv laddning utan överbelastning och den har även en rekon-
ditioneringsfunktion som återställer skiktada och djupt urladdade batterier. 
G15000 har även snabbladdningsfunktion inbyggd och 12v supply-läge.

Specifi kationer
Elanslutning v 230
Laddström max A 15 7,5
Laddningssteg 8
Batterispänning volt 12 24
Batterikapacitet Ah 50-400 25-200
Min. batterispänning volt 2 14
Batterityper Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Li-Ion
Skyddsklass IP44
Mått LxBxH mm 358 x 122 x 71
Vikt kg 1,78

Art. nr 9452600

G26000EU     12, 16 & 24 volt
G26000 är en kraftfull och smidig automatisk batteriladdare och underhål-
sladdare för 12v och 24v blysyrabatterier, 12v litium-jonbatterier, AGM+, 16v 
AGM och 16v litium-jon batterier. Designad för att ladda maskiner, lastbilar, 
bilar, husbilar, båtar och mycket mer. Lämplig som underhålsladdare för 
stora fordon och maskiner. Den övervakar batteriet för en säker och effektiv 
laddning utan överbelastning och den har även en rekonditioneringsfunk-
tion som återställer skiktada och djupt urladdade batterier. G26000 har även 
snabbladdningsfunktion inbyggd och 12v supply-läge.

Specifi kationer
Elanslutning v 230
Laddström max A 26 19,5 13
Laddningssteg 8
Batterispänning volt 12 16 24
Batterikapacitet Ah 50-500 25-250 25-250
Min. batterispänning volt 2 2 14
Batterityper Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM, Li-Ion
Skyddsklass IP44
Mått LxBxH mm 399 x 145 x 81
Vikt kg 2,31
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Batteriladdare Telwin

Art. nr 9457116
Art. nr 9457115

Leader 150 & 220 
Batteriladdare med starthjälp, passande till fordon med mindre bensin-
motorer.

Specifi kationer Leader 150 Leader 220
Art. nr 9457116 9457115
Elanslutning v 230 230
Batteri v 12 12/24
Strömstyrka A 14 20
Starter max A 140 180
Starter kontinuerlig A 80 120
Mått LxBxH mm 225x290x205 225x290x205
Vikt kg 6,6 9,4

Art. nr 9457120 

Leader 400 
Batteriladdare med starthjälp, passande till bensin- och dieselmotorer upp 
till 70 hk. 

Specifi kationer
Elanslutning v 230
Batteri v 12/24
Strömstyrka A 30
Starter max A 300
Starter kontinuerlig A 180
Mått LxBxH mm 340x260x320
Vikt kg 12

Art. nr 9457125
Art. nr 9457126

Dynamic 320 & 420
Batteriladdare med starthjälp, passande till fordon med medelstora bensin- 
eller dieselmotorer.

Specifi kationer Dynamic320 Dynamic 420
Art. nr 9457125 9457126
Elanslutning v 230 230
Batteri v 12/24 12/24
Strömstyrka A 30 50
Starter max A 300 400
Starter kontinuerlig A 180 300
Mått LxBxH mm 305x360x630 305x360x630
Vikt kg 14 17

Art. nr 9457130 
Art. nr 9457132

Dynamic 520 & 620
Batteriladdare med starthjälp, passande till fordon med stora bensin- eller 
dieselmotorer. Den har även en inbyggd timer på maxtid 1 timme. 
Dynamic 620 levereras utan stickpropp.

Specifi kationer Dynamic 520 Dynamic 620
Art. nr 9457130 9457132
Elanslutning v 230 230
Batteri v 12/24 12/24
Strömstyrka A 50 70
Starter max A 400 570
Starter kontinuerlig A 300 360
Mått LxBxH mm 365x460x755 365x460x755
Vikt kg 21 25
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Batteriladdare Telwin

Art. nr 9457135

Energy 650, 3-fas
Batteriladdare med starthjälp, passande till fordon med stora bensin- eller 
dieselmotorer. Den har även en inbyggd timer på maxtid 1 timme. Fjärrkon-
troll 6 m för starthjälp.

Specifi kationer
Elanslutning v 400
Batteri v 12/24
Strömstyrka A 80
Starter max A 1000
Starter kontinuerlig A 640
Mått LxBxH mm 365x460x755
Vikt kg 38

Art. nr 9457102

Doctor Charge 50
• Batteriladdare med starthjälp.
• 8-stegs elektronisk batteriladdare för alla typer av batteri.
   WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL & start-stopp batterier.
• Strömmatningsfunktion vid diagnostik.
• Strömförsörjning vid batteribyte.

Specifi kationer
Elanslutning v 230
Batteri v 6/12/24
Strömstyrka A 40/40/20
Starter max A 70
Starter kontinuerlig A 40
Mått LxBxH mm 325x100x160
Vikt kg 3

Art. nr 9457104

Doctor Charge 130
Elektronisk batteriladdare/starthjälp för alla typer av batterier:
WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL och start/stopp-batterier.
• Laddar och underhåller batterier.
• Återaktiverar sulfaterade och väldigt urladdade batterier.
• Hanterar en stabil strömförsörjning vid batteribyte.
• Starthjälp.
• Fläktkyld.
• Levereras med laddkablar 3 meter.

Extra tillbehör: T802945 Laddkablar 6 meter.

Specifi kationer
Elanslutning v 230
Batteri v 12/24
Strömstyrka A 70/35
Max strömstyrka vid diagnostik A 120/60
Starter max A 180
Starter kontinuerlig A 120
Mått LxBxH mm 200x260x340
Vikt kg 6
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Startvagn Gys

Art. nr 9442512

OBS! Batterier ingår ej!
Kabel med mässingklämmor.

Startvagn 12/24 volt
Kraftigt chassi med luftgummihjul. Kompakt enhet med två laddare och fyra 
uttag. Omkopplingsbar 12v/24v. Två stycken uttag för att ladda batterierna 
på kärran och två stycken uttag för externa batterier. När laddningen är klar 
reducerar elektroniken laddströmmen till fl ytande passning. Vagnen kan 
utrustas med ett eller två batterier från 70-164 Ah. Startkapaciteten beror på 
valet av batteri. Det fi nns även ett 24 v uttag, där kan man ansluta en lampa.

Specifi kationer
Kabellängd m 2,5
Kabelarea mm² 35
Spänning v 230
Batteri v 12/24
Laddström A 2x20
Mått LxBxH mm 620x570x1150
Vikt kg 41

Batteriladdare Telwin

Art. nr 9457107

Pulse 30
Elektronisk, helautomatisk laddare för WET, GEL, AGM, MF och start-stopp 
batterier. Laddning/underhåll pulstronic, för att kunna återställa urladdade 
och sulfaterade batterier. 8-stegs laddning samt snabbladdning. Kortslut-
ningsskyddad, polaritetsfel samt defekt batteri. Fläktkyld.

Specifi kationer
Elanslutning v 230
Batteri v 6 / 12 / 24
Strömstyrka A 25 / 25 / 12
Starter max A -
Starter kontinuerlig A -
Mått LxBxH mm 330x100x160
Vikt kg 3,3

Art. nr 9457103

Pulse 50
Elektronisk, helautomatisk laddare för WET, GEL, AGM, MF och start-stopp 
batterier. Laddning/underhåll pulstronic, för att kunna återställa urladdade 
och sulfaterade batterier. 8-stegs laddning, starthjälp samt snabbladdning. 
Kortslutningsskyddad, polaritetsfel samt defekt batteri.

Specifi kationer
Elanslutning v 230
Batteri v 6 / 12 / 24
Strömstyrka A 40 / 40 / 20
Starter max A 70
Starter kontinuerlig A -
Mått LxBxH mm 325x100x160
Vikt kg 2,5
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Batteriladdare Telwin

Art. nr 9457140 

Art. nr 9457150 

StarTronic 330 & 530
Elektronisk verkstadsladdare med starthjälp för yrkesfolk och bilproffs. 
Mikroprocessorstyrd. Överbelastnings och polaritetsskydd. Enkel inställ-
ning med touch-knappar. Fullständigt säker. Känner automatiskt att rätt 
inställningar gjorts innan laddaren startar. Utrustad med CSS ( Cutting Spike 
System ), som innebär att man får en jämn och säker ström utan risk för 
överström eller överspänning när man använder starthjälpen.
Starthjälpen aktiveras när fordonets startnyckel vrids om och tillför endast 
den ström som behövs för att starta. Stand-by anslutning ger ersättnings-
ström vid batteribyte. Alla radiominnen m.m. sparas. Lämplig även för datori-
serade verkstäder/miljöer. För alla fordon oavsett elektronik. 
StarTronic 330 för våta batterier. 
StarTronic 530 för våta, gel och NiCD batterier. 

Specifi kationer StarTronic 330 StarTronic 530
Art. nr 9457140 9457150
Elanslutning v 230 230
Batteri v 6/12/24 6/12/24
Strömstyrka A 30 40
Starter max A 230 400
Starter kontinuerlig A 210 300
Mått LxBxH mm 390x260x230 390x260x230
Vikt kg 16,3 19,5

Art. nr T803074

Vagn
Extra tillbehör, passar till:
Technomig 150, 180 (Euro), 210
Technology Tig 220, 230
Superior Tig 251, 252, 311
Alucar, Aluspotter, Digital Puller,
Digital Car Spotter, Digital Spotter 7000,
Startronic & Smart Inductor 5000.
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