
Zaoszczędź czas i pieniądze 
w swoim warsztacie

 
Szybka diagnoza problemu

Poprawa wydajności w twoim warsztacie

• Najpopularniejszy tester akumulatorów w Europie

• Przyjazne dla użytkownika testowanie w trzech etapach

• Niezrównana kompatybilność baterii

• Nie wymaga szkolenia

• Niezależny i wyraźny wynik testu

• Do wykorzystania w aplikacjach zakupu, sprzedaży i usługach
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Niektóre marki, które możesz przetestować za pomocą Testera baterii



Batterytester jest liderem na rynku 
europejskim w dziedzinie sprzętu 
do testowania baterii i rozwijany 
jest przy współpracy z Biketec AG 
– fabryka rowerów elektrycznych. 
Siedziba firmy znajduje się w 
Holandii.

Za pomocą uniwersalnego kabla testowego (+ 

i -), które są zawarte w dostawie Batterytestera, 

możesz przetestować już wiele baterii w których 

można zmierzyć prąd. Dla niektórych baterii, 

opracowaliśmy, tzw kable i przejściówki Plug & 

Play, dzięki czemu podłączenie do akumulatora jest 

jeszcze łatwiejsze. Ponadto oferujemy tak zwane 

kable SMART i adaptery do np. akumulatorów Bosch. 

Korzystanie z nich jest  wymagane do rozładowani 

baterie podczas procesu testu.

Na początku można było przetestować niewiele 

marek. Dzisiaj Batterytester jest urządzeniem 

uniwersalnym, które może przetestować większość 

akumulatorów między 6 V - 48 V (min 3 V - max60V).

Batterytester jest przyjazny dla użytkownika, a także 

jest jedynym testerem na rynku z zintegrowaną 

drukarką. Wynik testu może być łatye do 

wydrukowania z samego urządzenia. Dodatkowo, 

można go podłączyć do komputera / laptopa 

(Windows) i wydrukować raport z testu, w tym 

wykresy. W raporcie z testu akumulatora pozostała 

pojemność jest podana.

Zestaw zawiera uniwersalny kabel testowy, 

oprogramowanie PC (Windows) z automatycznymi 

aktualizacjami oprogramowania, kabel adaptera 

(Adaptery należy zamawiać osobno), kabel USB oraz 

papier rolkowy

Batterytester to szybki zwrot inwestycji!

1.  Koszt jednorazowego testu to kwota 100-200zl.

2.  Urządzenie  daje Ci realny wzrost sprzedaży nowych 

baterii.

3.  Oszczędzasz pieniądze w swoim warsztacie dzięki 

szybszej diagnozie usterki. Pamiętaj że w przypadku 

gwarancji tylko części są refundowane i nie często 

poświęcony czas!

4.  Jeśli klient chce  wymienić używany rower 

elektryczny na nowy, możesz sprawdzić jakość 

akumulatora roweru elektrycznego, który stanowi 

dużą część całości wartość e-roweru. 

  Z Batterytesterem jesteś w stanie zaoferować 

uczciwą cenę dla dwóch stron.Dzisiaj konsumenci 

mającoraz więcej wiedzy(internet) i chcą być 

traktowani w profesjonalny i uczciwy sposób. Raport 

z testu akumulatora, wesprze Twoją ofertę.

5.  Reklamując się w lokalnych mediach, informując że 

możesz przetestować baterie pozyskujesz więcej 

klientów.

6.  Wizerunek: mając możliwość testowania 

akumulatorów stajesz się ekspertem branżowym.
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Nie pozwól, by zabrakowało Ci mocy!


