Meet en print

MDX-300 Serie

Accu Conductance, Starten Laadsysteemtesters
Het vaststellen en weergeven van de actuele toestand van een
accu en een start- en laadsysteem is thans dankzij de
geïntegreerde printer van de Midtronics MDX-300 Serie
eenvoudig en binnen bereik.
Zowel de MDX-325P als de MDX-335P functioneren snel en
eenvoudig en leveren in enkele seconden nauwkeurige accu- of
start- en laadmetingen zonder verhitting of vonken, en met
duidelijke informatie. De resultaten kunnen vervolgens
onmiddellijk worden uitgeprint en met de klant besproken,
wat het belang van preventief onderhoud en klantenservice
verhoogt. Dankzij de gepatenteerde conductancetechnologie en
bewezen betrouwbaarheid door jarenlange prestaties, werken
automobielhandelaren en onderhoudsﬁrma’s wereldwijd uitsluitend
met Midtronicstesters voor garantiemetingen en preventief onderhoud.
Functies:
t %FHFÕOUFHSFFSEFQSJOUFSMFWFSUEJSFDUSFTVMUBBUEBUNFUEFLMBOU
kan worden besproken.
t %PPSEFHFCSVJLFSUFEFmOJÑSFOVJUHFESBBJEFLPQUFLTU
t 7PPSIFUUFTUFOWBOWPMUTBDDVTFOTUBSUFOMBBETZTUFNFO
van auto’s en lichte vrachtwagens.
t 5FTUWPMUTTUBSUFOMBBETZTUFFNTQBOOJOHFOHFFGUEF
resultaten weer.
t 5FTUBDDVTWBOUPU$$"
t %FUFDUFFSUEFGFDUFDFMMFO
t #FWFJMJHJOHUFHFOWFSLFFSEFBBOTMVJUJOH
t 5FTUPOUMBEFOBDDVTWBOUFONJOTUFWPMU
t $PNQBUJCMFNFUNFFSEFSFXBBSEFTZTUFNFO $$" %*/ &/ *&$ 4"& 
t 5FTUNFFSEFSFDIFNJTDIFFJHFOTDIBQQFOWBOEFBDDV
TUBOEBBSEBDDV OBUUFBDDV "(.FO(&-
t UBMFO
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MDX-300 Serie

Accu Conductance, Start- en Laadsysteemtesters

SPECIFICATIES:
Model:
t .%94FSJF
Beeldscherm:
t -$%UFLTUEJTQMBZ
Temperatuurcompensatie:
t (FWSBBHEEPPSUFTUFS
Bedrijfstemperatuur:
t $UPU$'UPU'
Meetbereik:
t $$"
t %*/
t &/
t *&$
t 4"&

MDX-300 Serie
met geïntegreerde printer

t MDX-325P
"DDV$POEVDUBODF.FUFSPQJOHBOHTOJWFBV
ter ondersteuning van proactieve
accumetingen, verhoging van de
kwaliteit van de klantenservice en van de
klanttevredenheid door nauwkeurigere
resultaten.

Ingebouwde printer:
t (FWPFEEPPSHFUFTUFBDDV
Spanningsbereik:
t 5FTUWPMUTBDDVTNFUFFO
TQBOOJOHWBOUFONJOTUFWPMU

t MDX-335P
Meer mogelijkheden voor accu
conductance- en start- en laadsysteemtesten
UFOFJOEFNPCJMJUFJUUFHBSBOEFSFO5FTUEF
drie voornaamste oorzaken van storingen
JOWPFSUVJHFO-FWFSUOBVXLFVSJHFSF
metingen en betere respons van klanten,
hetgeen resulteert in een hogere omzet in
accu- en rotorelectrotechniek en verhoogde
klanttevredenheid.

Kabellengte:
t  DN
Voeding:
t (FCSVJLUWPFEJOHWBOHFUFTUFBDDV
PGWPMUBDDV
Voltmeter:
t  7ED  7ED
Talen:
t UBMFO
Behuizing:
t ;VVSCFTUFOEJH"#4QMBTUJD

Functies:
"(.FO(&-BDDVNFUJOHFO
#FQBMFODPOEJUJFBDDV
5FNQFSBUVVSDPNQFOTBUJF
4UBSUFOEZOBNPUFTU
4FSWPUFDIOPMPHJF
4UBUVTWPMUNFUFS PQTUBSUFOFONFOV 
"ESFTXFSLQMBBUT PQVJUESBBJ 
7FSXJKEFSJOHTQSPDFEVSFPQQFSWMBLUFMBEJOH

Afmetingen:
t  DNY DNY DN
t JODIYJODIY JODI
Gewicht:
t H
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t
t
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t
t
t
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t
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