Novinka v nabídce: od června 2021

NOVĚ V NABÍDCE

NABÍJEČKY AUTOBATERIÍ
A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vzhledem k vysoké poptávce zákazníků máme v naší nabídce nový sortiment
významného švédského výrobce CTEK. Jedná se o vysoce kvalitní nabíječky
autobaterií a jejich příslušenství, které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky.
Kompaktnost, jednoduchost a špičková technologie jsou hlavní důvody, proč je
CTEK vedoucí značkou v této oblasti. Nabíječky CTEK lze aplikovat na všechny
dostupné typy olověných akumulátorů (včetně GEL, AGM, Ca/Ca apod.)
Plně automatické nabíječky řízené mikroprocesorem jsou vybaveny
bezpečnostními prvky, které zabraňují poškození vozu nebo akumulátoru.
Některé modely jsou vybavené speciálním režimem pro udržování
akumulátorů během zimních měsíců nebo v jiném období, kdy není
akumulátor plně v provozu.
Nabíječky CTEK také dokáží obnovit již částečně poškozený akumulátor
speciálním módem Recond.

NOVINK A

V SORTIME
NTU
Sortiment v nabídce:
• celkem 39 položek
• Nabíječky pro autobaterie
• Testery pro autobaterie
• Nabíjecí kabely, poutka, další
příslušenství

Nabíječky CTEK jsou vedle odolnosti proti prachu a vlhkosti chráněny i proti
možným přehmatům uživatele. Jako například v případě připojení nabíječky
na opačné póly baterie nebo dokonce propojení plus a mínus svorky nabíječky
mezi sebou. Přístroj se jednoduše nesepne a ihned zareaguje rozsvícením
chybové kontrolky.
Sortiment je doplněn i o příslušenství k nabíječkám. Konkrétně se jedná o
testery autobaterií, indikátory nabití baterie, kabely nebo monitoring baterie.
CTEK v oblasti dobíjení vlastní velké množství patentů a například tyto
certifikáty: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
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CTEK – Příklady nových položek
Objednací kód

MOC bez DPH

Název dílu

Příklad výskytu vozu

CTEK XS 0.8
nabíječka Autobaterie 12V 0.8A

pro baterie 1,2- 32Ah, max. dobíjecí proud 0,8A, také vhodná pro
udržovací nabíjení akumulátorů

65582470

2 641 Kč

CTEK MXS 3.8
nabíječka Autobaterie 12V 3.8A

pro baterie 1,2 – 85 Ah, max. dobíjecí proud 3,8A, 7 krokové
nabíjení

65582439

3 023 Kč

CTEK MXS 5.0
nabíječka Autobaterie 12V 5A

Pro baterie 1,2 – 110 Ah, max. dobíjecí proud 5 A, teplotní čidlo,
režim rekondice

65582447

3 811 Kč

CTEK CT5 TIME TO GO
nabíječka Autobaterie 12V 5A

pro baterie 20–110 Ah, max. dobíjecí proud 5 A, teplotní čidlo,
ukazatel času dobití, ochrana proti jiskření a obrácené polaritě

65582454

4 248 Kč

CTEK MXS 5.0 Promo
nabíječka Autobaterie 12V 5A

pro baterie 1,2 – 110 Ah, max.dobíjecí proud 5 A, teplotní čidlo,
režim pro studené počasí

655129C1

4 424 Kč

CTEK nabíječka baterií MXS 5.0
Test&Charge EU

pro baterie 1,2 – 110 Ah, max.dobíjecí proud 5 A, tester baterie,
alternátoru a startovacího výkonu, 8 krokové nabíjení

655029A6

5 098 Kč

CTEK tester Autobaterií
12V

kontroluje stav všech typů 12 V baterií, včetně gelových a
bezúdržbových, provozní napětí 8–15 V

65582611

4 133 Kč

CTEK tester Autobaterie do Autozásuvky
rychlopřípojka Comfort Indikator

indikátor poskytuje informaci o stavu nabití v designu semaforu,
12 V, délka kabelu 1,5 m

65582595

518 Kč

CTEK monitorování baterie
CTX battery sense

pro monitorování všech 12 V baterií, info na molbil v případě vybití
na kritickou úroveń

65582629

2 441 Kč

CTEK tester Autobaterie do Autozásuvky
(pro cigaret. zapalovač)

připojení pro cigaretový zapalovač, 12 V, délka kabelu 0,5 m,
indikátor stavu nabití

65582546

830 Kč

CTEK prodlužovací kabel

díky zástrčce Comfort lze snadno propojit s vodiči,
délka kabelu 2,5 m

65582553

693 Kč

CTEK kontrolka nabíjení kab.oko
M8 CT5 Comfort Indikator Eyelet

kabelové oko M8,
indikátor stavu nabití, 12 V

65590739

479 Kč

CTEK standardní kabel
(pro cigaretový zapalovač)

vnitřní průměr 21 mm,
nabíjení přes autozásuvku

23500069

514 Kč

CTEK poutka
pro rychlé připojení kabelové oko M6

kabelové oko M6,
ideální pro těžko přístupné póly akumulátoru

65590762

216 Kč

Více informací najdete v https://adcat.adpartner.cz/eshop/
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