KOMBINACIJA Caladria priključnega
sistema in CTEK polnilnikov
za področja uporabe : transportna podjetja – kombiji ali
tovornjaki, avtodomi , varnostne službe ( policija,
gasilstvo - specialna vozila in cisterne, službe za zaščito
pred naravnimi nesrečami in reševanje, …)
NAMEN :

POLNJENJE - VZDRŽEVANJE
AKUMULATORJEV,
OGREVANJE VOZIL in MOTORJA

Caladria »1 m set«

Caladria set

MKMS1025

+

KVU303

=

132,50 brez DDV

Caladria set s CTEK polnilniki –
vzdrževalniki akumulatorjev
1

XS 800 12V , 0,8 A ( vzdrževanje akumulatorjev do 100 Ah – za akumulatorje
motornih črpalk, manjših vozil, agregatov… ) = 45,00 brez DDV

MULTI XS 3600 12V , 3,6 A - vzdrževanje akumulatorjev od 1,2 do 120 Ah – motorne
črpalke, agregati, booster starterji, večja vozila, itd. = 57,00 brez DDV

…………………………………………………………………………………………………

MULTI XS 4003 12V , 4 A , 8-stopenjski z »obnovo baterije« - vzdrževanje
akumulatorjev od 1,2 do 140 Ah, manjša in večja vozila, itd. = 79,00 brez DDV

…………………………………………………………………………………………………...

MULTI XS 7000 12V , 7 A , 8-stopenjski z »dobavo 12V elektrike« in »obnovo
baterije« - vzdrževanje akumulatorjev od 14 do 225 Ah, hitrejše polnjenje za manjša in
večja vozila, itd. = 104,00 brez DDV

…………………………………………………………………………………………………...
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MULTI XS 25000 12V , 25 A , 8-stopenjski – z »dobavo 12V elektrike« in »obnovo
baterije« - vzdrževanje akumulatorjev od 50 do 500 Ah, za hitrejše polnjenje za večja
vozila ( v cca. 15 - 20 min. je akum. »ready to drive« ), vzdrževanje večjega števila
akumulatorjev, itd. = 201,00 brez DDV

…………………………………………………………………………………………………...

M200 12V , 15 A , 8-stopenjski – z »obnovo baterije« - vzdrževanje akumulatorjev od
28 do 300 Ah, zelo primeren za avtodome, za vozila z večimi porabniki ( premične
pisarne, potujoče knjižnice, delovna vozila…) , za plovila, vzdrževanje večjega števila
akumulatorjev, itd. = 175,00 brez DDV

MULTI XT 4000 24V , 4 A , 8-stopenjski z »obnovo baterije« - polnjenje
akumulatorjev do 100/24V Ah, vzdrževanje do 250 Ah, za manjša vozila s 24V
električnim sistemom, idealen tudi za specialna električna vozila na 24V
pogon, itd. = 157,00 brez DDV

…………………………………………………………………………………………………...
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MULTI XT 14000 24V , 14 A , 8-stopenjski z »dobavo 24V elektrike« in »obnovo
baterije« - polnjenje akumulatorjev od 28 do 300 Ah/24V, vzdrževanje do 500
Ah/24V, za večja vozila s 24V električnim sistemom, vzdrževanje odstranjenih
akumulatorjev pri 24V , itd. = 201,00 brez DDV

GARANCIJA za CTEK polnilnike 2 in 5 let !
Po elektronski pošti ali telefonu se lahko za podporo in informacije obrnete na nas tako prodajalci kot kupci naših proizvodov.
Gasilskim društvom in ostalim nudimo montažo priklopnih sistemov in polnilcev !

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Kdo in kaj je CTEK Sweden AB

CTEK Sweden AB se je leta 2002 odcepilo od Skandinavskega in desetletja zelo znanega
Coloumbi chargers podjetja, ki je izdelovalo za takratne čase kvalitetne polnilnike. Mlada
ekipa je ustanovila svoje podjetje, ki se je specializiralo za proizvodnjo najsodobnejših,
t.i. »pametnih« polnilnikov – vzdrževalnikov akumulatorjev. Izdelali so jih že čez
milijon kosov, prodajajo pa po najzahtevnejših trgih po celem svetu. CTEK je sčasoma
postal sinonim za kvaliteto svojih izdelkov in svojih visokih zahtevah v smislu varnosti,
izbiri materialov, uporabnosti in inovativnosti.
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Prav tako so razvili svoj CTEK AC-POWER SYSTEM priklop za navtike in
»vozila – 230V AC dvosmerni tok« napajanja, ki po kvaliteti presega konkurente
oz. je izdelan v značilnem njihovem slogu : kvaliteta na CTEK način. Med drugim ima
priključek na vozilu zaščito IP67 ( odporen na vodo pri pranju vozila, dežju…).
Ta sistem povezave je zelo primeren za vzdrževanje akumulatorjev
v specifičnih
razmerah ( navtika, gasilstvo, službe za varnost ljudi, policija, vojska... ), kjer je
pomembna nenehna pripravljenost in takojšnja mobilna sposobnost vozil (akumulatorji so
ob stalnem priklopljenem CTEK polnilniku vedno v 95 do 100 % kondiciji ), kot tudi nižji
stroški za te službe : precej daljši intervali menjave akumulatorjev, ki jih imajo običajno v
večjem številu v večih vozilih. V tujini ocenjujejo ( Nemčija ), da se z nakupom enega
polnilnika in njegovo stalno uporabo, prihrani najmanj eden nakup novega akumulatorja
( v pričakovani življenski dobi 3 - 5 let ).
Poleg takojšnje mobilne sposobnosti, so v današnjem času stroški v takih garažah vse
pomembnejši faktor !

Ljubljana, 04.01.2010

Edvard Brank
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