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VASTE INSTALLATIE
CTEK XS 7000
De XS 7000 is de perfecte universele 12 V lader. De XS 7000 
heeft geen modusknop - steek hem gewoon in het stopcontact en 
sluit de accukabels aan om met laden te beginnen. Hij is ideaal 
voor het laden van grotere accu's en is ontwikkeld om los te ge-
bruiken of vaste installatie.

De XS 7000 biedt functies zoals accudiagnose die laat zien of 
een accu een lading kan ontvangen en vasthouden samen met het 
unieke onderhoudsladen.

De XS 7000 is een volautomatische 7-stapslader die 7 A levert 
voor 12 V accu’s van 14–150 Ah. Hij is geschikt voor onder-
houdsladen tot 225 Ah. Deze lader heeft een IP65-classificatie 
(spatwater- en stofdicht) en is veilig voor de voertuigelektronica. Hij 
is vonkvrij en beveiligd tegen omgekeerde polariteit en kortsluiting. 

TECHNISCHE SPECIFICATIES
OPLAADSPANNING 14,4 V

OPLAADSTROOM Max. 7 A

TYPE OPLADER 7-staps, volautomatische laadcyclus

SOORT ACCU 12 V loodaccu's

ACCUVERMOGEN 14–150 Ah, tot 225 Ah voor onderhoud

ISOLATIE IP65 (spatwater- en stofdicht) 

AUTO

Volautomatisch voor optimaal opladen

Voor alle loodzuuraccu's

VOLLEDIG GELADEN ACCU
ONDERHOUDSLADEN
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• In 7 stappen volautomatisch laden en onderhoudsladen maximaliseert 
de levensduur en de prestaties van de accu

• Talloze accessoires maken het eenvoudig om dezelfde lader voor 
verschillende accu's te gebruiken

• Waterbestendig, zodat het apparaat naar het probleem kan worden 
gebracht zelfs als het regent of sneeuwt

• Gepatenteerde onderhoudslaadproces voor een unieke combinatie 
van gemaximaliseerde levensduur en prestaties

• Gepatenteerde desulfatisering die de levensduur van de accu verlengt
• Geen vonken, kortsluitingbestendig en beveiligd tegen omgekeerde 

polariteit voor een probleemloos gebruik
• Automatische detectie van de einde van de levensduur van accu's die 

ongewenste verrassingen voorkomt

GEREED VOOR GEBRUIK

De tabel toont de geraamde tijd voor een lege accu tot een lading van 
80 %. 

ACCUCAPACITEIT (Ah) TIJD TOT 80% OPGELADEN

14 2 h

50 6 h

100 11 h

150 17 h

MET CTEK GEGARANDEERDE KWALITEIT
De klantenservice van CTEK staat voor u klaar om alle vragen te beant-
woorden over opladen en CTEK-laders. Veilig, eenvoudig en flexibel, dat 
zijn de kenmerken van alle door CTEK ontwikkelde en verkochte produc-
ten en oplossingen. CTEK levert laders in meer dan 60 landen wereld-
wijd. CTEK is tevens een betrouwbare OEM-leverancier voor enkele van 
‘s werelds meest exclusieve fabrikanten van auto’s en motoren. 
Neem contact op met de klantenservice: info@ctek.com

DESULFATISERING 
SOFT START

BULK

ABSORPTIE, GEREED VOOR GEBRUIK
ANALYSE

FLOAT, VOLLEDIG GELADEN 
PULSE, ONDERHOUDSLADEN

CTEK OPLADEN


