SKOÈILI BY STE BEZ
PREDCHÁDZAJÚCEHO
TESTOVANIA
VÁŠHO VYBAVENIA?

EXIDE EBT 155 PLUS – 3 v 1

Nevyhnutný tester batérií pre každého profesionála
Používaním testera batérií EXIDE EBT 155PLUS - 3 v 1, majú technici rovnaký tester,
aký požadujú montážne dielne prvovýroby automobilov na celom svete.
EXIDE EBT 155PLUS - 3 v 1 robí dostupnou najnovšiu technológiu,
takže každý môže skúsi výhody testovania : bezpeènos, rýchlos,
jednoduchos a prenosnos, ktoré zvyšujú produktivitu technikov.

Využívanie EXIDE EBT 155PLUS - 3 v 1 vedie k extrémne vysokej
úrovni servisných služieb a spokojnosti zákazníkov poèas celého roka.
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ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU
EBT-155 PLUS – 3 v 1 (Model èíslo: 240537)
Záruka :

Štandardná 2 roèná EXIDE záruka

Použitie :

Jednotlivo 12V automobilové štartovacie batérie
12V nabíjacie systémy

Pracovný rozsah : 350
175
350
175

– 850 SAE
– 425 IEC
– 850 EN
– 425 DIN

Napájanie :

Poèas testu využíva energiu testovanej batérie
(minimálna potreba aspoò 8V)

Voltmeter :

8 – 17 V DC

Displej :

3x LED (zelená, žltá, èervená)
3 miestny LED displej napätia

Prevádzková
teplota :

–18 ° C do 50 ° C

Olovené svorky:

dvojité, vodivé kliešové svorky

Kryt testera :

kyseline odolný ABS plast

Rozmery :

230mm x 102mm x 65mm
(d x š x v)

Hmotnos :

427 gramov

Žiadne teplo, žiadne iskry, žiadne omyly
Použitím EXIDE EBT 155PLUS - 3 v 1 môžu technici správne a rýchlo testova štartovacie batérie
až do rozsahu 850A. Prenosná jednotka je aktivovaná jednoduchým pripojením svoriek testera
na batériu, nastavením rozsahu a stlaèením tlaèidla testu. V okamihu EXIDE EBT 155PLUS - 3 v 1
zobrazí správny výsledok testu.

Profesionálny tester batérií, výhodná cena
Naviac popri testovaní batérií, EXIDE EBT 155PLUS - 3 v 1 umožòuje testova aj štartovací
a dobíjací systém vozidla za cenu, ktorú si nemôže nik dovoli.
Jediným stlaèením tlaèidla testujete štartovací a dobíjací systém vozidla.
Využitím technológie vodivosti a expertných znalostí o batériách Exide,
sa tento tester stáva štandardom pre testovanie batérií na celom svete,
tento trvácny a ¾ahko použite¾ný tester robí z každého profesionála
experta na akumulátory a dobíjací systém.

Výhody EXIDE EBT 155PLUS - 3 v 1
• V okamihu správny výsledok testu batérie, bez nutnosti
interpretácie užívate¾om alebo meracím zariadením.
• Zhmotòuje expertné znalosti o batériách Exide.
• Testuje aj vybitú batériu, bez nutnosti jej predchádzajúceho
nabitia.
• Bezpeèné, rýchle a jednoduché testovanie prenosnou jednotkou
je výhoda využitej patentovanej technológie.
• Trvácny dizajn pre prácu v dielni alebo v teréne.
• Bez možného poškodenia teplom alebo iskrami.
• Testuje aj štartovacie a dobíjacie systémy vozidiel.

Exide Slovakia, s.r.o.

Pre ïalšie informácie pozri informaèný list,
ktorý je dodávaný s každým testerom.

Jiskrova 4
SK 040 01 Košice
Tel.: +421 55 2383 534-5
Fax: +421 55 2383 536
exide@exide.sk
www.exide.sk

Na Výsluní 201/13
CZ 100 00 Praha 10
Tel./Fax: +420 226 002 378
exide@exide-cz.cz
www.exide-cz.cz

