Testa och skriv
ut nu

MDX-300-serien
Provare för batterikonduktans
och elsystem
Tack vare en enhet som är komplett med integrerad skrivare är
det nu enklare och mer prisvärt än någonsin tidigare att fastställa
och visa aktuell status för ett batteri och elsystem med
Midtronics MDX-300-serien.
Både MDX-325P och MDX-335P utför snabba, enkla och exakta
batteri- eller systemtester på några sekunder utan värme, gnistor
eller tolkning från användaren. Resultaten kan sedan skrivas ut och
granskas direkt tillsammans med kunderna för att ge större kraft
åt förebyggande underhållsrutiner och kundservice. Genom att
använda patenterad konduktansteknik och beprövad tillförlitlighet
krävs Midtronics-provare för garantitestning och förebyggande
underhåll hos bilförsäljare och serviceleverantörer världen över.

Egenskaper:
t *OUFHSFSBETLSJWBSFHFSSFTVMUBUEJSFLUTPNLBOHSBOTLBTUJMMTBNNBOT
med kunden
t "OWÊOEBSEFöOJFSBEVUTLSJGUTSVCSJL
t 5FTUBS7CBUUFSJFSPDIFMTZTUFNGÚSCJMBSPDIMÊUUBMBTUCJMBS
t 5FTUBSTQÊOOJOHGÚSTUBSUPDIMBEEOJOHTTZTUFNPDIWJTBSSFTVMUBU
t 5FTUBSCBUUFSJFSGSÌOUJMM$$"
t "WLÊOOJOHBWDFMMGFM
t 4LZEENPUQPMWÊOUCBUUFSJ
t 5FTUBSVSMBEEBEFCBUUFSJFSOFSUJMM7
t ,PNQBUJCFMNFEøFSBTUBOEBSEFS $$" %*/ &/ *&$ 4"&
t 5FTUBSøFSBCBUUFSJUZQFSTUBOEBSE øÚEBU "(.PDI(&t TQSÌL
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VÄRLDSOMSPÄNNANDE

MDX-300-serien
Provare för batterikonduktans och elsystem

SPECIFIKATIONER:
Modell:
t .%9TFSJFO
Display:
t -$%UFYUEJTQMBZ
Temperaturkompensation:
t 1SPWBSBOHJWFO
Driftstemperatur:
t $UJMM$
Provintervall:
t o$$"
t o%*/
t o&/
t o*&$
t o4"&

MDX-300-serien
med integrerad skrivare

t MDX-325P
&OLFMCBUUFSJLPOEVLUBOTQSPWBSFTPN
används för förebyggande batteritestning
och förbättrar kundservicekvaliteten och
tillfredsställelsen tack vare mer exakta
testresultat.

Inbyggd skrivare:
t (ÌSQÌCBUUFSJVOEFSQSPWOJOHFO
Spänningsintervall:
t 1SPWBS7CBUUFSJFSOFSUJMM7

t MDX-335P
Fler funktioner för testning av
batterikonduktans och elsystem för att
säkerställa mobilitet. Testar de tre främsta
orsakerna till fordonsfel. Ger mer exakta
tester, bättre kundinformation vilket ger
högre försäljningsinkomster på batterier
och rotorel och större kundtillfredsställelse.

Kabellängd:
t  NN
Strömkrav:
t "OWÊOEFSTUSÚNGSÌOCBUUFSJFUVOEFS
QSPWOJOHFOFMMFS7CBUUFSJ
Voltmeter:
t  o7MJLTUSÚN   7MJLTUSÚN
Språk:
t TQSÌL
Material:
t 4ZSBCFTUÊOEJH"#4QMBTU
Mått:
t NN¨NN¨NN
t UVNYUVNY UVN
Vikt:
t H

Funktioner
"(.PDI(&-CBUUFSJUFTUOJOH
#BUUFSJEJBHOPTGÚSIÊMTPTUBUVT
5FNQFSBUVSLPNQFOTBUJPO
4UBSUPDIHFOFSBUPSUFTU
4FSWPUFLOJL
7PMUNFUFSMÊHF TUBSUPDINFOZ 
7FSLTUBETBESFTT WJEVUTLSJGU 
1SPDFTTGÚSCPSUUBHOJOHBWZUMBEEOJOH
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