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Kompakt formfaktor med utbytbara uttag för 
Storbritannien och Europa.

Utvecklad av GS Yuasas världsledande expertis inom 
batteritillverkning för att förlänga batteriets livslängd, bibehålla 
prestanda och ge ultimat tillförlitlighet.

• Helautomatisk 7- eller 9-stegs laddnings- och underhållsprocess 
förfinad av GS Yuasa-ingenjörer för oöverträffad batterivård.

• Laddar batteriet snabbare tack vare en högre uteffekt än jämförbara 
modeller

• Laddarna är utformade för professionell använding och används av 
verkstäder och tekniker.

• Optimal laddningsprestanda för blysyra, Start-Stop, EFB, AGM, litium & 
gel batterityper.

• Lätt att använda med enkla navigeringsknappar och tydliga LED-
indikatorer.

• Förbättrade säkerhetsfunktioner som inkluderar kortslutning, 
överladdning och skydd mot omvänd polaritet* för ultimat sinnesro.

• Upptäcker och kommunicerar laddningsfel orsakade av batteriproblem.
• Hållbar stänksäker (IP44) konstruktion.**
• Självaktiverande underhållsläge upprätthåller optimalt laddningstillstånd 

under batterilagring.
• Den enda batteriladdaren du någonsin behöver för ditt fordon, med valbara 

effektnivåer för att täcka det bredaste utbudet av batterikapacitet.***
• Automatisk batteridiagnos med patenterad föryngring för att bryta ner 

sulfatering.
• Robust integrerade batteriklämmor och ringkabelskor och kan monteras 

permanent för enkel plug-n-play anslutning.
• Automatiskt underhåll med energisparande ECO-läge upprätthåller optimalt 

laddningstillstånd under batterilagring.

     *Strömförsörjningsläget erbjuder inte omvänd polaritetsskydd
     **Exkluderar YCX1.5 som är IP51
     ***Exkluderar YCX1.5 som är 1,5 ampere

Aktiv kylning upprätthåller stabil effekt och 
säkerställer längre livslängd. 

Förläng batteriets livslängd

        Maximera batteriets livslängd

        Öka startprestandan

        Minska ersättningskostnaderna

        Öka startprestandan

        Lägre bränsleförbrukning

Voltage (V)

Current (A)

Rejuvenation

Analysis

Absorption

Equalisation

Soft s
tart

Bulk charge
Float

Maintenance

Voltage (V)

Current (A)

SMART BATTERY 
CHARGERS & MAINTAINERSYCX 

Aktiv kylning upprätthåller stabil effekt och 
säkerställer längre livslängd. 
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Alla funktioner i YCX-laddarsortimentet, plus:

• Konstruerad för att få fritidsbatterier att hålla betydligt 
   längre, vilket minskar behovet av utbytt batteri. 
• Utformad för att ge en mer intelligent lösning än de 
   flesta inbyggda laddningsenheter, särskilt när batterier 
   placeras i säsongsförvaring.
• Skräddarsydd fritidsalgoritm ger smart variabel 
   spänningsladdning för blysyra- och litiumbatterier.
• Valbart läge för AGM-batterier som vanligtvis är 
   monterade på fritidsfordon med motorflyttare eller 
   många elektriska konsumenter.
• Återupptar automatiskt laddningscykeln i händelse av 
   förlust och retur av elnätet.
• För ytterligare skydd ingår ett gummifodral. 

Yuasa batterier är det främsta valet för tusentals olika 
applikationer som driver vardagen. De är betrodda av 
miljontals bilister och tekniker runt om i världen.

GS Yuasa har varit världens ledande batteritillverkare 
för bil, motorcykel, fordon, industri och en mängd andra 
applikationer i över 100 år.

Ingen känner till batterier lika bra som GS Yuasa, så 
YCX-laddare är den perfekta matchningen för dig.

Accessoar

YCXLDM10
60cm kabel med M10 öljetter för YCX12 &YCXL12
YCXPK
Powakaddy-kontakt för YCX12 & YCXL12
YCXPK6
Powakaddy-kontakt för YCX7
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