
70A

25A

10A

25A

4A

14A

70A

12V

L: 1.0 m

∅: 21 mm
L: 1.0 m

M6: 6.4 mm
M8: 8.4 mm
M10: 10.5 mm

∅: 12 mm/21 mm
L: 0.4 m

M8: 8.4 mm
L: 1.50 m och 3.30

M6: 6.4 mm
M8: 8.4 mm
L: 0.55 m 

PROFESSIONAL
BATTERY 
CARE

PROFESSIONAL
BATTERY 
CARE

2 
YEAR

WARRANTY

2 
YEAR

WARRANTY

MXS 10

MXS 25

MXT 4.0
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INTELIGENTNE  AKCESORIA
Akcesoria inteligentne ułatwiające ładowanie  

Uniwersalna profesjonalna 
ładowarka 
IP65 
Wielkości ładowanych akumulatorów: 
20–200 Ah 
Ładowanie podtrzymujące: 20–300 Ah 
Prąd ładowania: 10 A
Wymiary: 197x93x49 mm 
(długość x szerokość x wysokość)

12 LUB 24 VOLT?
Dodatkowe informacje o ofercie profesjonalnych 
rozwiązań CTEK  

ŁADOWARKI CTEK PRZYCZYNIAJĄ SIE 
DO DBAŁOCI O ŚRODOWISKO 

ŁADOWARKI DLA PROFESJONALISTÓW TWOJA FIRMA MOŻE TAKŻE STOSOWAĆ 
NIEZAWODNE ŁADOWARKI 

Jakość i bezpieczeństwo zapewniane przez produkty CTEK ma takie 
same znaczenie zarówno dla profesjonalistów jak i normalnych użyt-
kowników. Stosowana ładowarka winna być odpowiednia do wielko-
ści ładowanego akumulatora oraz wymogów użytkownika.    
Profesjonaliści używający ładowarki znacznie częściej mogą z po-
wodu czasowych ograniczeń poszukiwać ładowarek wydajniejszych 
posiadających dodatkowe funkcje.   CTEK oferuje także dodatkowe 
akcesoria ułatwiajace ładowanie i zaprojektowane specjalnie do da-
nych czynności.    

Produkty CTEK pomagają wielu firmom bronić ich reputacji.  Stopień 
zależności od sprawnych akumulatorów uzależniony jest od branży.    
Np. efektywość firm transportowych jest uzależniona od sprawnych 
akumulatorów w pojazdach oraz obsługi technicznej zajmujacej się 
serwisowaniem i ładowaniem akumulatorów.  
CTEK oferuje różne rozwiązania dostosowane do potrzeb danej 
branży takie, jak  wbudowane ładowarki z dodatkowymi systemami 
AC oraz ładowarki przenośne zaprojektowane specjalnie dla profe-
sjonalistów.   

Ładowanie konserwacyjne to dobre rozwiązanie 
dla akumulatorów i środowiska 

Firma CTEK szczególną uwagę przykłada do ochrony środowiska. 
Dbałość o środowisko jest widoczna na każdym kroku w naszej fir-
mie jak i podczas produkcji produktów. 
Produkty marki CTEK poddawane są recyklingowi, jako odpady 
elektroniczne. Ponadto nasza firma zwraca bardzo dużą uwagę na 
materiały, jakie stosowane są do produkcji ładowarek i ich oddziały-
wanie na środowisko.
Ładowarki CTEK ograniczają zanieczyszczenie środowiska także 
pod wielomi innymi względami. Nasze ładowarki cechuje bardzo 
niskie zużycie energii a ich użycie umożliwia dodatkowe wydłużenie 
okresu eksploatacji akumulatorów. Ograniczenie do minimum liczby 
zużywanych akumulatorów przyczynia się także do ochrony środo-
wiska naturalnego.
Unikanie niekoniecznej emisji dwutelnku węgla na skutek transportu 
ciężkich akumulatorów zarówno od producenta do klienta jak i od 
klienta w celu recyklingu to dodatkowe korzyści dla środowiska. Na-
tomiast ograniczenie czynności serwisowych i napraw akumulatorów 
w terenie powodujących dodatkową emisję dwutlenku węgla to ko-
lejne korzyści dlka środowiska. 

CTEK
ŁADOWARKI DO AKUMULATORÓW 
OPATENTOWANA TECHNOLOGIA ŁADOWANIA 

AKUMULATORÓW

CTEK SWEDEN AB
ROSTUGNSVÄGEN 3
SE-776 70 VIKMANSHYTTAN
SZWECJA 
TELEFON: +46 225 351 80
FAKS: +46 225 351 95
email: info@ctek.com
www.ctek.com
© 2010 CTEK SWEDEN AB

D250S DUAL – Energia ze źródeł DC
Ładowarka D250S DUAL uzyskuje energię ze źródła DC ta-
kiego, jak alternatory, panele słoneczne lub energia wiatrowa 
i dostosowuje taką energię, aby spełniała wymogi ładowania 
dla różnych baterii akumulatorów. D250S DUAL automatycz-
nie dobiera najlepsze podłączone źródło energii DC (z 2) i 
przełącza między źródłami energii, tak aby zapewnić wysoką 
skuteczość kilkuetapowego ładowania. D250S DUAL szczegól-
nie andaje się do ładowania źródeł zasilania w przyczepach 
kempingowych, pojazdach kempingowych, łodziach oraz 
domkach letniskowych pozbawionych źródła stałej energii. 

MXS 10 – Uniwersalna profesjonalna ładowarka 
MXS 10 została wykonana z wykorzystaniem najnowszej techno-
logii. Nadaje się one świetnie do użycia przez profesjonalistów w 
warsztatach, w przyczepach i pojazdach kempingowych, łodziach 
i samochodach. Ładowarka MXS 10 rozwiązuje wszelkie problemy 
związane z ładowaniem akumulatorów i zapewnia kompletne 
rozwiązanie w zakresie konserwacji akumulatorów.

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO GWARANTOWANA JAKOŚĆ PRZyJAZNA DLA UżyTKOWNIKA SAMOISTNE BEZPIECZEŃSTWO 

Praktyczna szybkozłącz-
ka dla akumulatorów w 
przypadku utrudnionego 
dostępu. Zaciski podłą-
czone są do akumulatora. 

Jest to szybkozłączka rozwią-
zująca wszelkie problemy 
związane z ładowa-
niem.   Ładowanie 
akumulatora odbywa 
się za pomocą gniazd-
ka 12 volt w pojeździe.

Taki dodatek zapewnia 
moc dla dodatkowych 
urządzeń elektronicz-
nych takich jak GPS, 
telefon komórkowy i małe 
grzejniki.  

Praktyczne połączenie 
szybkozłączki oraz kontrolki. 
Stosowane do akumulato-
rów, w przypadku utrudnio-
nego dostępu. Wskaźnik 
sygnalizuje wyraźnie 
poziom naładowania 
akumulatora .

Szybkozłączka i wskaźnik 
są podłączone do akumula-
tora za pomocą zacisków. 
Jest to bardzo praktyczne 
rozwiązanie dla wszyst-
kich, którzy poszukują 
przenośnej szybkozłączki i 
wskaźnika.

Do zamontowania w 
tablicy rozdzielczej pojazdu 
Standardowy rozmiar pasują-
cy do większości 
gniazd tablicy 
rozdzielczej.

COMFORT 
CONNECT 
– eyelet 

Firma CTEK SWEDEN AB jest projektantem oraz wytwórcą unikalnej 
serii ładowarek dla wszystkich typów akumulatorów kwasowo–ołowiowo 
do użytku prywatnego oraz profesjonalnego.

Zaawansowana wiedza o akumulatorach i elektronice jest podstawą wielu 
osiągnięć CTEK umożliwiających rozwój i opracowanie nowej generacji 
ładowarek do akumulatorów. Oferujemy ładowarki, które spełniają nie tylko 
aktualne, ale także przyszłe wymogi dotyczące ładowania akumulatorów.   

Bezpieczeństwo, łatwa obsługa i uniwersalność to kluczowe wymagania 
jakim muszą sprostać wszystkie produkty i rozwiązania oferowane przez 
CTEK. Do dnia dzisiejszego sprzedaliśmy ponad trzy miliony ładowarek 
w 60 krajach na całym świecie. CTEK to także dostawca dla najbardziej 
renomowanych producentów pojazdów i motocykli na świecie. 

Firma CTEK została założona w 1997 roku. Siedziba i oddział badań i 
rozwoju znajdują się w Vikmanshyttan, Dalarna, Szwecja. 

MXTS 70 – Nadzwyczajna ładowarka dla warsztatów 
MXTS 70 to bardzo wydajna ładowarka dla warsztatów wykonana z 
wykorzystaniem najnowszej technologii. Ładowarka została zaprojek-
towana do ładowania akumulatorów 12 i 24 V i wykonana została 
z wykorzystaniem najnowszej technologii zapewniając tym samym 
bardzo łatwą obsługę. MXTS 70 posiada wiele wskaźników pokazu-
jących stan ładowania, napięcie ładowania, prąd, czas ładowania 
(h) oraz energię (Ah) umożliwiając kontrolę stanu akumulatora.

Uniwersalna profesjonalna 
ładowarka 
IP44 
Wielkości ładowanych akumulatorów: 
40–500 Ah
Ładowanie podtrzymujące: 40–500 Ah
Prąd ładowania: 25 A
Wymiary: 235x130x65 mm 
(długość x szerokość x wysokość) 

Wydajna ładowarka do 
małych akumulatorów 24 V. 
IP65 
 Wielkości ładowanych akumulatorów: 
8–100 Ah 
Ładowanie podtrzymujące: 8–250 Ah 
prąd ładowania: 4 A
Wymiary: 191x89x48 mm 
(długość x szerokość x wysokość)

Ładowarka profesjonalna  
do 24 V 
IP44
Wielkości ładowanych akumulatorów: 
28–300 Ah 
Ładowanie podtrzymujące: 28–500 Ah
Prąd ładowania: 14 A 
Wymiary: 235x130x65 mm 
(długość x szerokość x wysokość)

Nadzwyczajna ładowarka 
dla warsztatów
IP20
Wielkości ładowanych akumulatorów: 
12 V: 40–1500 Ah
24 V: 20–750 Ah 
Prąd ładowania: 70 A 
Wymiary: 332x178x80 mm 
(długość x szerokość x wysokość)

MXS 25 – Uniwersalna profesjonalna ładowarka 
MXS 25 to profesjonalna ładowarka 12 V. Zapewnia ona 
szybkie i wydajne ładowanie i nadaje się do użycia w warsz-
tatach, przyczepach i pojazdach kempingowych, łodziach i 
samochodach. Ładowarka MXS 25 posiada wiele funkcji umoż-
liwiających rozwiązywanie wielu kwestii dotyczących ładowania 
akumulatorów. 

COMFORT 
CONNECT 
– cig-plug

COMFORT 
CONNECT 
– cig-socket

COMFORT 
INDICATOR 
– eyelet  

COMFORT 
INDICATOR 
– clamp

COMFORT 
INDICATOR 
– panel

PL
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WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ ŁADOWARKĘ 
DO SWOJEGO POJAZDU
Czy stosujesz ładowanie różnych pojazdów?  
Poniższy krótki poradnik umożliwi wybór odpowiedniej ładowarki. 

Wielkość akumulatora 
Przybliżona wielkość akumulatorów 

zalecane

prawidłowy

nie zalecane

NISKIE I WySOKIE TEMPERATURy WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ ŁADOWARKĘ 
DO SWOJEGO POJAZDU
Dodatkowe informacje o ofercie produktów CTEK  

DUŻA CZy MAŁA ŁADOWARKA NOWOCZESNE AKUMULATORY 
WyMAGAJĄ SPECJALNEGO 
ŁADOWANIA

•		Akumulatory	kwasowo-ołowiowe	wymagają	ładowania	
podtrzymującego w celu zagwarantowania przewidywane-
go okresu eksploatacji.

•		Jest to dobra inwestycja. W dłuższym okresie czasu bar-
dziej ekonomiczny jest zakup ładowarki niż wymiana aku-
mulatorów. 

•		Pojazdy mają być przede wszystkim niezawodne i sprawne 
wtedy, gdy są potrzebne. Rozwiązaniem jest regularne ła-
dowanie.

•		Korzyści dla środowiska. Zakup dodatkowych akumulato-
rów zwiększa zużycie ołowiu, wymaga transportu i powo-
duje większą ilość odpadów.

•		W nowoczesnych pojazdach zastosowana elektronika ob-
ciąża akumulatory także podczas parkowania.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

W ostatnich latach w pojazdach montuje się coraz więcej elektroniki, która 
stawia przed akumulatorami coraz większe wymagania. Z tego względu 
konieczne jest zapewnienie odpowiedniego ładowania i nowoczesnych 
ładowarek   . 
Nowa ładowarka 3 A zastępuje stosowaną jeszcze parę lat temu konwen-
cjonalną ładowarkę 10 A. Stare ładowarki zużywały dużo więcej energii 
niż ładowarki wyprodukowane w oparciu o najnowszą technologię. Opa-
tentowny cykl 8-etapowego ładowania CTEK zapewnia nie tylko więk-
szą efektywość, ale także gwarantuje prawidłowe parametry ładowania, 
zapobiegając przedwczesnym awariom nowoczesnych akumulatorów. 
Przedwczesne zużycie akumulatorów jest najczęściej spowodowane 3 
przyczynami. 
•  Zasiarczenie: na skutek akumulatorów nie w pełni nałado-

wanych  
•  Rozdzielenie kwasu: na skutek całkowicie rozładowanych 

akumulatorów  
•  Brak płynu: przeładowanie akumulatora powoduje wypa-

rowanie płynu  
Regularne ładowanie podtrzymujące i konserwacja zapobiegają przed-
wczesnym awariom akumulatorów utrzymując ich pojemność i wydłuża-
jąc okres eksploatacji. Okres eksploatacji akumulatora jest uzależniony od 
typu, wieku i stanu akumulatora. Odpowiednia konserwacja akumulatorów 
pozwala wydłużyć okres ich eksploatacji.

Ładowarkę należy dobrać odpowiednio do wielkości akumulatora. Pod-
czas wyboru ładowarki należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
•	 	Wielkość	akumulatora	?	
  Wielkość akumulatora podaje się w Ah. Dodatkowe informacje o 

wielkościach akumulatorów stosowanych w pojazdach podano w 
tabeli po prawej stronie. 

•	 	Stopień	rozładowania	akumulatora	przed	jego	ładowa-
niem 

  W przypadku częstego całkowitego rozładowania akumulatorów 
należy wybrać większą ładowarkę od wymaganej, aby zapewnić 
regenerację mocno rozładowanych akumulatorów.

•	 	Czas	jaki	możesz	poświęcić	na	ładowanie	akumulatora?	
  Większe ładowarki zapewniają więcej mocy i szybsze  ładowanie 

w porównaniu do małych ładowarek. Jaskość ładowania jest jed-
nak taka sama w obu przypadkach. 

Im wyższe wymagania tym większą ładowarkę należy zastosować. 
Zalecane jest wybranie ładowarki odpowiedniej do posiadanego naj-
większego akumulatora. Największe ładowarki CTEK mogą być także 
używane do ładowania wielu mniejszych akumulatorów. Ładowarka o 
niewystarczającej wielkości powoduje długi czas ładowania akumulatora. 

Duży wpływ na akumulatory mają wysokie i niskie temperatury. W 
przypadku wysokich temperatur przez rozładowaniem akumulatora 
widoczne są wczesne symptomy spadku energii. W przypadku umiar-
kowanych temperatur do uruchomienia pojazdu nie jest wymagana 
duża ilość prądu. W wysokich temperaturach następuje szybkie roz-
ładowanie akumulatorów. Zasadniczo niesprawne akumulatory były 
mocnej eksploatowane w porównaniu do akumulatorów używanych 
w niskich temperaturach. Zanieczyszczone akumulatory używane w 
środowiskach o dużej wilgotności ulegają rozładowaniu na skutek 
pyłu działającego jak maty rozładowywujące. Zawilgocony brud 
przewodzi prąd i powoduje szybsze rozładowanie. 
W WySOKICH TEMPERATURACH, występuje "efekt poce-
nia" akumulatorów w zaworach, co jest przyczyną  szybszego pa-
rowania płynu. Odwodnienie następuje także szybciej w przypadku 
wytężonej eksploatacji akumulatorów w wysokich temperaturach lub 
w przypadku ładowania o zbyt wysokim napięciu (często w przy-
padku stosowania ładowarek liniowych). Akumulator przechowywa-
ny w temp. 40 stopni ulega rozładowaniu już po kilku miesiącach. 
Procesy chemiczne zachodzą wolniej w akumulatorach eksploato-
wanych w niskich temperaturch i w takich pojazdach wymagany jest 
większy prąd do ich uruchomienia. W mroźne zimowe dni bardzo 
często można zauważyć obniżone parametry pracy akumulatora. Z 
tego względu ładowanie akumulatorów zimą ma miejsce znacznie 
częściej.  Wymagany jest wtedy większy prąd do uruchomienia po-
jazdów a wydajność akumulatorów jest znacznie mniejsza. Rozłado-
wany akumulator jest bardziej podatny na niskie temperatury niż aku-
mulator całkowicie naładowany. Akumulator całkowicie naładowany  
zamaraz w temperaturze -60stopni C podczas, gdy akumulator roz-
ładowany lub prawie całkowicie rozładowany zamarza w temp. za-
ledwie paru stopni poniżej zera. Regularne ładowanie akumulatorów 
kwasowo-ołowiowych jest z tego względu bardzo ważne i pozwala 
zapewnić długi okres eksploatacji oraz wysokie parametry pracy.

5 LETNIA GWARANCJAUNIKALNy SySTEM 8-ETAPOWEGO 
ŁADOWANIA 

PROGRAM CHRONIONy PATENTEM CZOŁOWy DOSTAWCA 
EKSKLUZyWNyCH SAMOCHODÓW

DLACZEGO KONIECZNE JEST 
ŁADOWANIE AKUMULATORA?

Oto procedura ładowania akumulatorów! 
1. Połączyć ładowarkę z akumulatorem.
2.  Podłączyć ładowarkę do sieciowego gniazda ściennego. 

Lampka zasilania sygnalizuje czy kabel zasilania jest podłą-
czony do gniazdka ściennego.   W przypadku nieprawidłowego 
podłączenia zacisków akumulatora zapali się lampka błędu. 
Zabezpieczenie przed odwrotną biegunowością zapobiega uszko-
dzeniu akumulatora i ładowarki. 

3.  Nacisnąć przycisk MODE, aby wybrać program ładowania. 
Proces ładowania można śledzić na wyświetlaczu.  

Desulphation: 
Odsiarczanie jest wykonywane w 
ramach 1 etapu ładowania. 

Recond: Podczas 6 etapu 
ładowania następuje naprawa 
rozwarstwionego kwasu.

Program dla ma-
łych akumulatorów

Program dla akumulato-
rów normalnej wielkości  

Program ładowania w 
niskich temperaturach 

Dodatkowe informacje o akumulatorach i 
ładowaniu dostępne są na stronie:   

www.ctek.com

Model 
ładowarki

Etapy ła-
dowania 

Wielkości ładowa-
nych akumulatorów Gwarancja  

XC 0.8 4 1,2–100 Ah 1,2–100 Ah 5 letnia 

XS 0.8 6 1.2–32 Ah 1,2–100 Ah 5 letnia 

MXS 3.6 4 7–75 Ah 7–120 Ah 5 letnia 

MXS 5.0 8 1.2–110 Ah 1.2–160 Ah 5 letnia 

MXS 7.0 8 14–150 Ah 14–225 Ah 5 letnia 

KONSERWACJA AKUMULATORA Z WyKORZySTANIEM ELEKTRONIKI 

Odpowiedź jest tylko jedna: 

Możliwość błyska-
wicznego urucho-
mienia pojazdu 

Ładowarki CTEK posiadają wiele funkcji i właściwości chronio-
nych patentami, które zapewniają odpowiednią konserwację, 
bezpieczeństwo i wysokie parametry pracy akumulatorów. Poniżej 
przedstawiono funkcje dostępne zależnie od modelu akumulatora. 
Poniżej przedstawiono funkcje dostępne zależnie

Program ładowania w niskich tempera-
turach oraz ładowania AGM  
Program ten zapewnia wyższe napięcie ładowa-
nia niż standardowe 14,4 do 14,7  V. Może być to 
wymagane w niskich temperaturach do zapewnienia 
skutecznego ładowania. Program świetnie nadaje się 
także dla akumulatorów AGM (typu Optima), w przy-
padku których do zapewnienia optymalnego ładowa-
nia wymagane jest wyższe napięcie ładowania. 

Sensor temperatury 
Większe modele posiadają sensor temperatury, który 
winien znajdować się możliwie najbliżej akumulatora 
podczas ładowania. Sensor automatycznie dostoso-
wuje napięcie ładowania do temperatury, w zakresie 
-20°C do +50°C.

Program-zasilanie 
Program zasilanie zapewnia moc w czasie między 
demontażem akumulatora a podłączeniem nowego  
akumulatora. Odłączenie akumulatora w pojeździe 
stwarza ryzyko utraty wszystkich ustawień, w tym 
kodów alarmowych, systemowych i ustawień elektro-
niki sterującej parametrami pojazdu. 

Program recond
Program ten zapewnia naprawę rozwarstwienia 
kwasu, co następuje w akumulatorach w przypadku 
ich częstego rozładowania lub nieużytkowania przez 
długi okres czasu. Rozwarstwienie kwasu powoduje 
dużą utratę pojemności oraz skrócenie okresu eksplo-
atacji akumulatora.     CTEK zaleca raz w roku uży-
cie tej funkcji w celu zapewnienia optymalnego stanu 
akumulatorów.   

Wyjątkowe ładowanie 6 V
IP65
230 V
Wielkości ładowanych akumulatorów: 
1,2–100 Ah
Ładowanie podtrzymujące :
1.2–100 Ah Prąd ładowania: 0.8 A
Wymiary: 142x51x36 mm 
(długość x szerokość x wysokość)

Ładowanie nowej generacji o 
małych parametrach 
IP65
230 V
Wielkość ładowanych akumulatorów:
1.2–32 Ah Ładowanie podtrzymujące:
1,2–100 Ah prąd ładowania: 0,8 A
Wymiary: 142x51x36 mm 
(długość x szerokość x wysokość)

Wypróbowane, sprawdzone 
i łatwe 
IP65
230 V
Wielkości ładowanych akumulatorów: 
7–75 Ah Ładowanie podtrzymujące: 
7–120 Ah prąd ładowania: 0,8 A i 3,6 A
Wymiary: 165x61x38 mm 
(długość x szerokość x wysokość)

Dla wszystkich mających  
duże wymagania 
IP65
230 V
Wielkości ładowanych akumulatorów: 
1.2–110 Ah Ładowanie podtrzymujące:
1,2–160 Ah prąd ładowania: 0,8 A i 5 A
Wymiary: 168x65x38 mm 
(długość x szerokość x wysokość)

Do dużych akumulatorów 
IP65
230 V
Wielkości ładowanych akumulatorów: 
14–150 Ah Ładowanie podtrzymujące:
14–225 Ah prąd ładowania: 7 A 
Wymiary: 191x89x48 mm 
(długość x szerokość x wysokość)
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