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Batteritestaren BAT 131 från Bosch –
Snabb, exakt och tillförlitlig

NYTT! BAT 131 – Batteritestare från Bosch
för alla 6 V- och 12 V-startbatterier

Testa 6 V och 12 V startbatterier med
BAT 131 batteritestare från Bosch

Perfekt: Enkel och smidig testning av batterier

Tekniska data		

BAT 131

Den nya bärbara batteritestaren BAT 131 från Bosch

Nominell batterispänning

6  V / 12 V

passar perfekt för att testa 6 V och 12 V startbatterier

Tillämpning		

Personbilar / kommersiella

(bly-syra-, gel-, fleece- och AGM). Kallstartströmmen kan

		

fordon, motorcykel, marin

ställas in efter behov mellan 100 och 2 000 A enligt stan-

Batterityper		

Bly-syra, gel, fleece / AGM

darderna CCA, JIS, SAE, EN, DIN och IEC. Den belast-

Teststandarder		

CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC

ningsfria testproceduren ger snabba, exakta och tillförlit-

Batteristorlek (enligt CCA)

100 – 2,000 A

liga mätresultat. Batteritestaren har ett robust hölje som

Test av start-/laddningssystem

12 V / 24 V

är specialanpassat för de behov som finns i verkstäder.

Skrivare		

Integrerad termisk skrivare

Det förbättrade användargränssnittet möjliggör enkel

Menyspråk		

Svenska och 23 andra

och intuitiv användning.

Mått (hxdxb)		

ca. 270 x 113 x 50 mm

Vikt		

ca. 700 g

Driftstemperatur		

0° – 40° C

Strömtång		

1 681 354 034

 Intuitiv menystyrd användning
	Test av batteristatus och identifiering av defekta bat-
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Vi forbehaller oss ratten till tekniska andringar och programandringar.

BAT 131: Översikt över fördelarna

terier – oberoende av om batteriet sitter i fordonet
eller inte.
Ny: Optimerad testalgoritm för test av nya batterier
direkt från fabriken
	Utökat test av start-/laddningssystemet för 12 V- och
24 V-systemer. Testaren har stöd för strömtång, vilket
förbättrar testresultatet ytterligare
	Integrerad skrivare ger grafiska utskrifter som är enkla
att tolka och stödjer verkstadens argument gentemot
kunderna.
	USB-port för överföring och lagring av testresultat på
en dator
	3 m utbytbar kabel innebär flexibilitet under diagnos
av batteri och start-/laddningssystem
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