
Testa och skriv  
ut nu

MDX-300-serien
Provare för batterikonduktans 
och elsystem

INNOVATION TEKNIK KVALITET VÄRLDSOMSPÄNNANDE

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.

•	 Integrerad	skrivare	ger	resultat	direkt	som	kan	granskas	tillsammans	
med kunden

•	 Användardefinierad	utskriftsrubrik
•	 Testar	12	V-batterier	och	elsystem	för	bilar	och	lätta	lastbilar
•	 Testar	spänning	för	start-	och	laddningssystem	och	visar	resultat
•	 Testar	batterier	från	100	till	900	CCA
•	 Avkänning	av	cellfel
•	 Skydd	mot	polvänt	batteri
•	 Testar	urladdade	batterier	ner	till	1	V
•	 Kompatibel	med	flera	standarder	(CCA,	DIN,	EN,	IEC,	SAE)
•	 Testar	flera	batterityper:	standard	(flödat),	AGM	och	GEL
•	 19	språk

Egenskaper:



www.midtronics.eu

•	 MDX-325P
Enkel	batterikonduktansprovare	som	
används för förebyggande batteritestning 
och förbättrar kundservicekvaliteten och 
tillfredsställelsen tack vare mer exakta 
testresultat.

•	 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.

MDX-300-serien  
Provare för batterikonduktans och elsystem

Specifikationer:

Modell:
•	 MDX-300-serien

Display:
•	 LCD-textdisplay

Temperaturkompensation:
•	 Provarangiven

Driftstemperatur:
•	 0	˚C	till	50	˚C	

Provintervall:
•	 100–900	CCA	
•	 100–550	DIN
•	 100–900	EN
•	 100–550	IEC
•	 100–900	SAE

Inbyggd skrivare:
•	 Går	på	batteri	under	provningen

Spänningsintervall:
•	 Provar	12	V-batterier	ner	till	1	V

Kabellängd:
•	 533,4	mm

Strömkrav:
•	 Använder	ström	från	batteriet	under	
provningen	eller	9	V-batteri

Voltmeter:
•	 0,9–16	V	likström,	+/-	0,05	V	likström

Språk:
•	 19	språk

Material:
•	 Syrabeständig	ABS-plast

Mått:
•	 230	mm	×	102	mm	×	65	mm
•	 9	tum	x	4	tum	x	2,5	tum

Vikt:
•	 499	g

MDX-300-serien 
med integrerad skrivare

Funktioner MDX-325P MDX-335P
AGM-	och	GEL-batteritestning	 •	 •
Batteridiagnos	för	hälsostatus	 •	 •
Temperaturkompensation	 •	 •
Start-	och	generatortest	 •	 •
Servoteknik	 	 •
Voltmeterläge	(start	och	meny)	 	 •
Verkstadsadress	(vid	utskrift)	 	 •
Process	för	borttagning	av	ytladdning	 	 •
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