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PRODUKTINFO
BATTERILADERE
- til den kolde tid

Hos BESKO går vi grundigt til værks, når vi sammensætter vores
produktprogram. Vi vil nemlig gerne give dig flere muligheder at vælge
imellem. Det betyder, at du hos os altid kan finde netop det produkt, der
passer til jeres forretning og behov. Herunder finder du et udpluk af
produkter i vores sortiment
af batteriladere.

Telwin Lader Sprinter 6000 Start
Varenr. TW829392

Ladeapparat med 12/24 V
mulighed.
Med startfunktion.
Teknisk info:
• Strøm 12/24 v
• Effekt 90 A
• AEN 70 A
• Start max 570 A

Telwin Doctor Start 630 Battery Manager
Varenr.: TW829342
Multifunktion med elektronisk batterioplader, starter og tester til WET,
GEL, AGM, MF, PbCa, EFB og Li batterier på 12/24V.
Det giver komplet vedligeholdelse af batterier og hurtig start af biler,
varevogne og lette lastbiler.
Uundværligt værktøj til stabil strømforsyning under batteriforandringer.
Nem og intuitiv at brug takket være den grafiske LCD-skærm.
Funktioner:
• Automatisk opladning og vedligeholdelse med Pulse Tronic
• Batteri, start og generator test
• Regenerering og genvinding af batterier
• Stabil strømkilde til ændring af batterier (sikring af elektronik ombord)
• Start af alle typer biler, varevogne og lette lastbiler.

Fortsættes...
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INVATEC Batterilader 12/24v - SC7
Varenr.: BE900156

Bestse

ller!

INVATEC Batterilader med 7 trins ladekurve.
Leveres med DC-stik og dillenæb. Fælles for den nye
generation INVATEC batteriladere, er at de byder på
nyeste teknologi, til opladning af alle typer
blybatterier. Med mikroprocessorstyring,
diagnosticeres batteriet, og laderen vælger herefter
det bedste ladeforløb for optimal opladning, samtidig
med at der ikke forekommer spændinger, som kan
skade følsom elektronik i bilen.
Funktioner:
• Solidt kabinet
• Tæthedsgrad IP65
• Microprocessorstyret
• 5 eller 7 ladetrin
• Kortslutningsbeskyttet
• Beskyttet mod forkert polarisering
• Optimeret vedligeholdelsesprogram

NB: Fås også med højere ladespænding (Varenr.: SC25)

CTEK MXT14 batterilader, 24V
Varenr.: MXT14
MXT 14 batterilader er designet til batterier, som
udsættes for mange belastninger, det gør den
perfekt til offentlige køretøjer, busser, lastbiler og
”tunge” værksteder.
Funktioner:
• Oplader 24V batterier fra 28-300Ah
• Recond-program
• Temperatursensor for at kompensere for
kolde forhold
• Kan bruges som 24V strømkilde
• IP44 klassificeret til udendørs brug
• Helautomatisk ‘tilslut og glem’ 8-trins
opladning
• Patenteret vedligeholdelsesopladning op til
500Ah
• Let læseligt LED display
• Sikker, gnistfri drift
• Beskyttet mod forkert polarisering

For flere produkter – spørg din BESKO konsulent. Se priser på beskoonline.dk
Forbehold for tekniske ændringer og trykfejl.

