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Batteritester BAT 131 fra Bosch –
Rask, nøyaktig og pålitelig

NYHET! BAT 131 – batteritester fra Bosch
til alle 6 V og 12 V startbatterier

Testing av 6 V- og 12 V-startbatterier
med BAT 131 batteritester fra Bosch

Perfekt: Enkel og komfortabel testing av batterier

Tekniske data		

BAT 131

Den nye bærbare batteritesteren BAT 131 fra Bosch, er

Batteriets nominelle spenning

6  V / 12 V

perfekt egnet for testing av 6 V og 12 V startbatterier

Bruksområde		

Personbil /nyttekjøretøy,

(bly-syre-, gel-, fleece- og AGM-batterier). Test av kald-

		

motorsykkel, marine

starteffekt kan etter behov settes mellom 100 og 2000

Batterityper		

Bly-syre, gel, fleece / AGM

A i henhold til standardene CCA, JIS, SAE, EN, DIN og

Teststandarder		

CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC

IEC. Den avlastede testprosedyren gir raske, nøyaktige

Batteristørrelse (i hht. CCA)

100 – 2,000 A

og pålitelige måleresultater. Batteritesteren har et robust

Start/lade-systemtest		

12 V / 24 V

hus spesielt konstruert for behovene på et verksted. Det

Skriver		

Integrert termisk skriver

forbedrede brukergrensesnittet gir enkel og intuitiv bruk.

Språkmeny		

Norsk og 23 andre språk

BAT 131: Egenskaper

Dimensjoner (hxdxb)		

ca. 270 x 113 x 50 mm

Vekt		

ca. 700 g

Driftstemperatur		

0° – 40° C

Amperetang		

1 681 354 034

 Menystyrt intuitiv bruk.
Bestillingsnummer: 0 684 400 731
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Der tages forbehold for tekniske endringer og endringer i programmet.

	Test av batteriets tillstand og identifisering av skadde
batterier – uavhengig av om batteriet står i bilen eller
ikke.
Nyhet: Optimalisert testalgoritme for testing av nye
batterier rett fra fabrikken.
	Omfattende test av start/lade-system for 12 V- og
24 V-systemer. Testen støtter også bruk av amperetang, noe som forbedrer testresultatene.
	En integrert skriver gir lett forståelige grafiske utskrifter og gir støtte til verksteder i sin dokumentasjon
overfor kunder.
	USB-port til overføring og lagring av testresultater på
en datamaskin.
	3 m utskiftbar kabel gir fleksibilitet ved diagnostisering av batteri og start/lade-system.
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