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CTEK POLAR er en enestående lader med sin moderne og avan-
serte teknologi og den spesielle konstruksjonen som kan håndtere 
kulde. Den ble utviklet for kjøretøy som krever god batteripleie i kal-
de vinterperioder, for eksempel snøskutere, ATVer, jeeper og biler. 
CTEK POLAR har modifi sert ladespenningsfunksjonen for optimali-
sert lading i ekstremt lave temperaturer. Funksjonen er tilgjengelig for 
både små batterier (snøskutere og ATVer) og batterier med normal 
størrelse (jeeper og biler). En annen unik kvalitet er at gjenoppret-
tingsfunksjonen (som gjenoppretter syrelagdelte og helt utladede 
batterier) er tilgjengelig for begge batteristørrelsene. CTEK POLAR 
er utstyrt med ekstremt kuldebestandige gummikabler på begge si-
der (VS og LS til batteriet). Med det avanserte 8-trinns ladesystemet 
analyserer laderen om batteriet kan motta og opprettholde en la-
ding. Det er helt automatisk og skifter til eff ektiv vedlikeholdslading 
når batteriet er fulladet – en enorm fordel i kulden. CTEK POLAR 
fungerer bare i vanlige klimaer, men er tilpasset for lading i tempera-
turer mellom -30 °C og +50 °C.

TEKNISKE DATA
LADESPENNING 14,4/15,0/15,8 V

LADESTRØM Maks 5 A

LADERTYPE 8-trinns helautomatisk ladeforløp

BATTERITYPE 12 V blysyrebatterier

BATTERIKAPASITET 1,2–110 Ah, opptil 160 Ah for vedlikehold

ISOLASJON IP65 (sprut- og støvsikker) 

AUTO

Fullautomatisk for optimal lading

For alle blysyrebatterier

Vedlikeholdslading

LADEPROGRAM
For lading av små batterier

LADEPROGRAM 
For lading av mellomstore batterier

ALTERNATIV
For lading ved kulde og av AGM-batterier

ALTERNATIV
Gjenoppretting av dyputladete batterier

NY VINTERLADING
CTEK MXS 5.0 POLAR 
MED FLERE VINTERALTERNATIVER
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CTEK MXS 5.0
POLAR

CTEK COMFORT CONNECT–clamp

CTEK COMFORT CONNECT–eyelet M6 CTEK POLAR

CTEK COMFORT CONNECT–clamp

MODE

RECOND

1

2

3

• Kuldesikret og myke kabler for temperaturer -30 °C–+50 °C.
• Flere kombinasjonsmoduser for valgbare alternativer for alle 

programmer.
• Fullautomatisk lading og vedlikeholdslading i 8 trinn gir maksimal 

batterilevetid og batteriytelse.
• En rekke tilbehør forenkler bruk av samme lader for ulike batterier.
• Samme lader for bilen, motorsykkelen, ATVen, snøscooteren og 

traktoren.
• Motstår vann, slik at ladeproblemet kan løses selv om det regner 

eller snør.
• Patentert vedlikeholdslading som gir en unik kombinasjon av 

maksimert levetid og ytelse.
• Gjenoppretting av dyputladete batterier.
• Patentert avsulfatering som forlenger batterilevetiden.
• Gnistfri, kortslutningssikker og beskyttet mot feil polaritet - for 

problemfri bruk.
• Automatisk deteksjon av at batteriet nærmer seg slutten av levetiden 

- eliminerer overraskelse.

GARANTERT KVALITET FRA CTEK
CTEKs kundestøtte gir svar på alle spørsmål i forbindelse med lading 
og CTEK-ladere. Sikkerhet, enkelhet og fl eksibilitet kjennetegner alle pro-
duktene og løsningene som selges av CTEK. CTEK leverer ladere til mer 
enn 60 land i hele verden. CTEK er også en pålitelig OEM-leverandør 
til mange av verdens mest prestisjefylte bil- og motorsykkelprodusenter. 
Kontakt kundeavdelingen: info@ctek.com

1  TRINN 1 DESULPHATION (AVSULFATERING)
2  TRINN 2 SOFT START (MYK START)
3  TRINN 3 BULK (HOVEDLADING)
4  TRINN 4 ABSORPTION (ABSORBSJON), KLAR TIL BRUK  
5  TRINN 5 ANALYSE
6  TRINN 6 RECOND (GJENOPPRETTING)
7  TRINN 7 FLOAT (FLYT), FULLADET
8  TRINN 8 PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING  

LADING MED FLERE ALTERNATIVER
1. Koble laderen til batteriet.
2. Koble laderen til nettstrømkontakten. 
3. Trykk på MODE-knappen for å velge ladeprogram. 

PROGRAM FOR SMÅ 
BATTERIER

PROGRAM FOR NORMALE 
BATTERIER

Fortsette å holde inne MODE-knappen for å kombinere ladeprogram 
med ladealternativer.

KULDEALTERNATIV RECOND-ALTERNATIV
Trykk på MODE-knappen fl ere ganger til ønsket kombinasjon av 
ladeprogram og alternativer lyser.

4. Følg ladeprosessen på det 8-trinns displayet. 
Batteriet kan starte motoren når TRINN 4 lyser. 
Batteriet er fulladet når TRINN 7 lyser.
5. Ladingen kan når som helst stoppes ved at nettstøpslet trekkes ut av 
veggkontakten. 

CTEKs UNIKE 8-TRINNS LADING
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CTEK COMFORT CONNECT 
– clamp (klemme)

CTEK COMFORT CONNECT 
– eyelet M6 (øyeterminal)


