
CAT1395

12V/24V grafische
accutester
De accutester RBAG750 kan een complete health check uitvoeren 
van de accu en elektrische systemen in voertuigen met 12V- of 
24V-installatie, zoals motorfietsen, auto’s en vrachtwagens.

Dit multifunctionele apparaat kan via zijn intuïtieve grafische interface 
de accu, dynamo, startmotor en massa van het voertuig testen. 

De resultaten kunnen vervolgens worden geprint met de ingebouwde 
thermische printer of via de USB-interface worden verzonden naar 
een computer.

•   Testen van accu’s 
Voer een health check uit op ‘flooded’, AGM- of EFB-accu’s met een 
startkracht tot 2000 CCA

•   Testen van dynamo’s (normale en gestuurde dynamo’s, 12 en 24 V) 
Signaleer acculaadproblemen door te controleren of de laadspanningen van 
de dynamo binnen het normale werkingsgebied liggen

•   Testen van startmotoren (voertuigen met een 12V-/24V-installatie) 
Controleer op potentiële startproblemen door tijdens het starten de daling 
van de accuspanning te meten

• Massatest 
Test of de massaverbindingen tussen de accu, de motor en het chassis in 
goede staat verkeren

• Geïntegreerde thermische printer 
Druk testresultaten meteen af, inclusief de naam en adresgegevens van de 
garage

•   Geheugenopslag voor de resultaten van 80 tests 
Test snel meerdere voertuigen achter elkaar

•   Inclusief pc-software 
Voor het downloaden van resultaten en afdrukken van volledige rapporten 

•   Voltmeterfunctie 
Een praktische voltmeterfunctie controleert voorafgaand aan elke test of de 
accu ontladen is

•   Stevige opbergkoffer

Specificaties  UK/Euro

Onderdeelnr. RBAG750

Spanning 12/24 volt

Testmethode Zonder belasting, 
microprocessorgestuurd

Typen accu’s 12 V SLI, AGM en EFB

Type display Grafisch, LCD met 
achtergrondverlichting

CCA-bereik accu’s 40-600 (laag bereik) 
100-2000 (hoog bereik)

Programmeerbare normen 
voor accu’s

CCA/SAE, DIN, EN1, EN2, IEC, JIS, 
CA/MCA

Accutest 4

Dynamotest 4

Rimpelspanningstest diode 4

Startmotortest 4

Massatest 4

Downloaden en afdrukken van 
resultaten

4

Geïntegreerde printer 4

Afmetingen verpakking H 260 x B 360 x D 98 mm

Aantal per pakket 8 x 1
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Voltage

12/24V

Start/stop

Alternator test

12/24V

Starter test

12/24V

Diode ripple test Earth test

Geschikt voor EFB- en 
AGM-accu’s voor stop/
start-systemenStart/stop

Battery type

Lead AGM EFB


