
PRO BATTERY TESTER 
PROFESSIONEEL  
TESTEN VAN ACCU’S EN  
ELEKTRISCHE SYSTEMEN
Compleet met een geïntegreerde printer is het nu met de CTEK PRO accutester gemakkelijker dan 
ooit om de huidige status van een accu en een elektrisch systeem te bepalen en te presenteren.
De PRO accutester voert snel, eenvoudig en nauwkeurig, binnen enkele seconden tests uit 
van een accu of een systeem; zonder warmte, vonken of de interpretatie door de gebruiker. 
De resultaten kunnen vervolgens worden afgedrukt en door de klanten onmiddellijk worden 
geëvalueerd op aanvullende gevolgen voor preventief onderhoud-handelingen en klantenservice. 
De CTEK PRO accutester is gepatenteerd en wordt geleverd met 2 jaar garantie.

EIGENSCHAPPEN
•  Geïntegreerde printer biedt meteen resultaat 

voor evaluatie door de klant

•  Door de gebruiker gedefinieerde koptekst op de 
afdruk

•  Test 12 V-accu’s en elektrische systemen voor 
auto’s en busjes

•  Test de spanning van het start- en laadsysteem 
en geeft de resultaten weer

•  Detectie van een defecte cel

•  Beveiliging tegen omgekeerde polariteit

•  Test ontladen accu’s t/m 1 V

•  Compatibel met verschillende evaluatiesystemen 
(CCA, DIN, EN, IEC, SAE)

•  Test de chemische samenstelling van 
verschillende accu’s: standaard (ondergelopen), 
AGM en GEL

•  19 talen



PRO60
KEY PRODUCT  
FEATURES

PRO BATTERY TESTER 
PROFESSIONEEL TESTEN VAN ACCU’S EN ELEKTRISCHE SYSTEMEN

SPECIFICATIES

Display LCD-tekstdisplay

Temperatuur gecompenseerd Tester opgevraagd

Bedrijfstemperatuur 0 – 50 °C (32 – 120 °F)

Testbereik 

100–900 CCA
100–550 DIN
100–900 EN
100–550 IEC
100–900 SAE

Ingebouwde printer Gevoed door de accu die wordt getest

Spanningsbereik Test 12 V-accu's t/m 1 V

Kabellengte 533,4 mm

Vermogensvereisten Gebruikt de voeding van de accu die 
wordt getest of een 9 V-accu

Spanningsmeter 0,9 – 16 V DC, +/- 0,05 V DC

Materiaal behuizing Zuurbestendig ABS-kunststof

Afmetingen 230 x 102 x 65 (mm)

Gewicht 499 g

MET CTEK  
GEGARANDEERDE  
KWALITEIT
De klantenservice van CTEK 
staat voor u klaar om alle 
vragen te beantwoorden over 
opladen en CTEK-laders. Veilig, 
eenvoudig en flexibel; dat zijn 
de kenmerken van alle door 
CTEK ontwikkelde en verkochte 
producten en oplossingen. 

CTEK levert laders in meer dan 
70 landen wereldwijd. CTEK 
is tevens een betrouwbare 
OEM-leverancier voor enkele 
van ‘s werelds meest exclusieve 
fabrikanten van auto’s en 
motorfietsen. 

Bezoek WWW.CTEK.COM voor  
meer informatie.
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