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OM CTEK 
CTEK Sweden AB utvecklar och tillverkar batteriladdare för alla typer av blysyrabatterier, både för privat och 
professionell användning. CTEK är ett innovativt företag och har utvecklat en spjutspetsteknologi som gör deras 
batteriladdare och tillbehör unika. Sedan starten år 2000 har CTEK sålt mer än 4 miljoner laddare i 60 länder runt 
om i världen och är en pålitlig leverantör till många av världens mest aktade fordonstillverkare. Koncernen har 
115 anställda och omsätter ca 350 miljoner kronor. Huvudkontoret ligger i Vikmanshyttan i Dalarna. För ytterligare 
information, se www.ctek.se. 
	  

Vikmanshyttan 20130620 
 

CTEK lanserar avancerad  
proffsladdare för hemmabruk  
 
I dagarna presenterar CTEK en ny modell av allroundladdaren MXS 5.0, konsumentladdaren 
med proffsfunktioner. Den uppdaterade produkten är den mest effektiva och multifunktionella 
laddaren CTEK någonsin gjort. 
−	 Den här produkten är vårt flaggskepp. Den har alla laddfunktioner man kan tänkas behöva, 
addera sedan en hel del proffskvalitet så får du MXS 5.0. Alla hem med någon typ av fordon 
borde ha en och den är idealisk för ny teknologi som t.ex. Start/stopp-system som blir 
allt vanligare, säger Katariina Stahl, försäljnings- och marknadsdirektör på CTEK. 
 
MXS 5.0 är en förstklassig batteriladdare i CTEK’s produktsortiment och är erkänd som en 
proffsladdare för konsumenter eftersom den innehåller teknik som tidigare bara funnits i proffsladdare. 
Nu har tekniken uppdaterats ytterligare och laddaren relanseras med många smarta och effektiva 
funktioner som gör den ännu mer komplett.  
 
−	 CTEK har en stark innovationskultur med ingenjörer och uppfinnare som ständigt letar möjligheter 
att förbättra, effektivisera och fullända våra produkter. MXS 5.0 är ett bra exempel där vi nått en bra bit 
på vägen. Vårt mål är att få alla Sveriges fordonsägare att inse fördelarna med att regelbundet ladda 
batterierna. Genom att förlänga batteriets livstid med upp till tre gånger sparar vi fordonsägare pengar 
och slipper ovälkomna överraskningar i form av batteriproblem, samtidigt minskar vi miljöpåverkan 
genom att slänga färre batterier på tippen, fortsätter Katariina.   
 
Nyheter i MXS 5.0 

• Temperatursensorn ATC (Automatic Temperature Compensation) optimerar laddningen efter 
vädertemperaturen, d.v.s. att den gör laddningen effektivare när det är varmt samtidigt som 
den laddar snabbare vid kalla temperaturer 

• Kablarna är tunnare och mer flexibla och tillsammans med det nya böjskyddet förebyggs 
skador och bristningar på kablarna 

• Multi-mode-funktionen tillåter RECOND- och AGM-funktionerna att användas individuellt eller 
samtidigt på programmen 0.8A och 5.0A 

• En svetsad kåpa utan skarvar och skruvar bidrar till en säkrare produkt för användaren med 
en smidigare känsla  

 
Teknik och funktioner i övrigt 

• 12V bly-syrabatteri för de vanligaste fordonen med en kapacitet på 1,2-110 Ah (upp till 160 Ah 
för underhållsladdning) 

• Laddström max 5A  
• Helautomatisk 8-stegsladdning som effektivt och automatiskt går över till underhållsladdning 

(steg 8) när batteriet är fulladdat (steg 7) 
 

Rekommenderat pris: Ca 950 SEK. Den nya MXS 5.0 finns i butik från och med juni. 
 

För mer information och bilder, besök www.ctek.se eller kontakta: Katariina Stahl, sälj och 
marknadsdirektör, CTEK, tel: +46 225 351 66, mobil: +46 70 207 67 49, e-post: 
katariina.stahl@ctek.com. 
 

Vill du låna en testladdare? Kontakta: Anna Hansson, Marknadsassistent, CTEK,  
tel: + 46 225 351 81, e-post: anna.hansson@ctek.com. 


