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MDX-600 Serie
Accu Conductance, Start-
en Laadsysteemtesters

Hierbij introduceren we de MDX-600 Serie van Midtronics,  
de toonaangevende producent van accu, start- en laadsysteem diagnose-apparatuur.  
De nieuwe MDX-600 Serie is ontstaan uit 20 jaar ervaring en innovatie omtrent de verkoop 
van noodzakelijke apparatuur aan vrijwel elke OEM van auto’s- en vrachtwagens ter wereld, 
en uit de conductance technologie voor het testen van accu’s die in deze branche de norm 
vormt. Hierdoor kan een test veilig, snel en eenvoudig worden uitgevoerd. 

   VEILIG om overal te gebruiken, zelfs in het bijzijn van de klant 

   SNEL en nauwkeurig testen van de accu of het start- en laadsysteem binnen een paar  
                         seconden    

   EENVOUDIG,  bewezen gebruikersinterface voorkomt giswerk en gebruikersfouten en 
geeft elke keer de zekerheid van een nauwkeurige analyse

De geavanceerde functies van de MDX Serie zijn onder meer:

	 	 •	 Meerdere	voertuigtoepassingen,	accutypen	en	accustandaards;
	 	 •	 Groot	scherm	met	achtergrondverlichting	en	verbeterde	gebruikersinterface;
	 	 •	 Geïntegreerde	printeroptie;
	 	 •	 Verbeterd	ontwerp	met	verwijderbare	kabel.

Hierdoor:

	 	 •	 Bespaar	tijd	en	geld	door	verbeterde	productiviteit	van	uw	accu-	en	start-	en	 
	 	 	 laadsysteem	diagnose;
	 	 •	 Kortere	wachttijden	verbeteren	de	service	aan	de	klant;
	 	 •	 Vergroot	uw	verkoop	van	accu’s	en	startmotoren	en	dynamo’s	door	proactief	te	testen;
	 	 •	 Verhoog	de	tevredenheid	van	uw	klant	door	potentiële	problemen	vooraf	op	te	sporen.

INNOVATION TECHNOLOGY QUALITY WORLDWIDE
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Gepatenteerde conductancetechnoloGie is de basis van onze testers

Conductance is een unieke 
elektronische meting die 
de startkracht van een accu 
bepaalt om stroom door 
de interne structuur over te 
brengen. 
Jarenlang laboratorium- en 
praktijkonderzoek bewijst 
dat conductance  een 
betrouwbare indicator is 
voor de toestand van de 
accu en een correlatie heeft 
met het startvermogen. 

Conductancetechnologie 
kan worden gebruikt om 
defecten van accucellen, 
kortsluitingen en normale 
veroudering op te sporen. 
Midtronics Conductances 
Technologie wordt 
wereldwijd erkend als de 
norm voor het bepalen 
van de toestand van 
de accu en het regelen 
van het laden van de 
accu. Conductance is de 
vereiste testmethode voor 
accugarantiebeslissingen bij 
de meeste auto-OEM’s.     

Een nieuwe accu, wanneer 
deze volledig opgeladen 
en geformateerd is, zal een 
hoge conductancewaarde 
hebben, vanaf zo’n 10% 
tot 15% hoger dan de 
aangegeven CCA-waarde.

Naarmate accu’s ouder 
worden, verslijten deze 
door corrosie, desintegratie 
en verlies. De prestaties 
van de accu zijn aanzienlijk 
afgenomen en kunnen 
worden gemeten via de 
conductancewaarde.

NIEUWE ACCU
Capaciteit: 500
gemeten CCA: 
600 CCA

IN GEBRUIK
450–600 CCA

NADERT EINDE 
LEVENSDUUR
430 CCA

VERVANG ACCU
350 CCA

het juiste Gereedschap voor alle voertuiG- en accutoepassinGen

Voertuigtoepassingen 
	 •	 Personenwagen;
	 •	 Motorfiets;
	 •	 Vrachtwagen.

Accutype 
	 •	 Natte	accu;
	 •	 AGM	vlakke	plaat;
	 •	 AGM	spiraal;
	 •	 GEL.

Accustandaards 
	 •	 JIS,	SAE,	EN,	DIN,	IEC;
	 •	 6	en	12	volt-accu’s;

Geavanceerd testen van starter/
alternator (Alleen 655 / 655P) 
	 •	 Snelle	starteranalyse	zonder	het	 
	 	 contact	uit	te	schakelen;
	 •	 Geavanceerde	menugestuurde	 
  interface voor een volledige start-  
	 	 en	laadsysteemanalyse	binnen	een	 
  paar seconden.

 Extra functies 
	 •	 BEKIJKEN	/	AFDRUKKEN	–	om	de	laatste	test	 
  vanuit het geheugen te bekijken of om nog een  
	 	 versie	af	te	drukken;
	 •	 Groot	scherm	met	achtergrondverlichting	 
  zorgt voor een eenvoudige bediening voor alle  
	 	 gebruikersniveaus;
	 •	 Geheugenkaartlezer	voor	toekomstige	software- 
	 	 upgrades;
	 •	 Verwijderbare	kabelset	van	122	cm	of	305	cm	 
  voor het uitvoeren van de test vanuit de  
	 	 bestuurdersstoel;
	 •	 QC-MODUS	voor	het	uitvoeren	van	 
	 	 kwaliteitscontroletests;
	 •	 Meerdere	talen;
	 •	 AANTAL	TESTS	telt	het	aantal	gemaakte	tests	 
  inclusief goed vs. vervangen, accu, start- en
	 	 laadsysteemtestresultaten.

Verwijderbare kabelset



Software-updates 
via geheugenkaart

Voorbeeldafdruk

beschikbare modellen

•	 MDX-645 
  Accu Conductance Meter alleen  
  voor het testen van de accu 
  (6 en 12 volt accu’s)

MDX-600	Serie	producten	zijn	
verkrijgbaar met een geïntegreerde 
printer	of	een	draagbare	IR-printer	om	de	
klant een professioneel diagnoserapport 
te kunnen overhandigen.
	 •	 Verhoogt	de	klanttevredenheid	 
  door potentiële problemen vooraf  
  vast te stellen.
	 •	 Volledige	systeeminformatie	in	een	 
  indeling die eenvoudig te lezen en  
  te begrijpen is.
	 •	 Datum	en	tijd	voor	nauwkeurige	 
  documentatie.
	 •	 Door	de	gebruiker	te	definiëren	 
  koptekst.

•	 MDX-655
	 	 Accu,	start-	en	laadsysteem	 
  tester combineert de volledige  
  capaciteiten van de MDX-645 voor  
  het testen van de accu in de auto  
	 	 voor	het	analyseren	van	de	start-	en	 
	 	 laadsystemen 
  (6 en 12 volt accu’s en 12 en 24 volt  
  laadsystemen)
•	 MDX-655P
  Alle MDX-655 funkties plus de  
  mogelijkheid te printen

MDX-645 MDX-655P
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Modellen:
•	 MDX-645  Accu Conductance Meter bestaat uit:  

Tester	MDX-600	Serie	Meter,	MDX-645	software	
(geïnstalleerd),	handleiding-cd,	122	cm	kabelset	 
en draagtas.

•	 MDX-645P  Accu Conductance Meter bestaat uit:   
MDX-600	Serie	Meter	met	geïntegreerde	printer,	 
MDX-645 software (geïnstalleerd), handleiding-cd,  
122	cm	kabelset	en	draagtas.

•	 MDX-655		Accu	Conductance,	Start-	en 
Laadsysteemtester	bestaat	uit:		MDX-600	Serie,	 
MDX-655 software (geïnstalleerd), handleiding-cd,  
305 cm kabelset en draagtas.

•	 MDX-655P		Accu	Conductance,	Start-	en 
Laadsysteemtester	met	geïntegreerde	printer	bestaat	
uit:		MDX-600	Serie	Meter	met	geïntegreerde	printer,	
MDX-655 software (geïnstalleerd), handleiding-cd, 
305 cm kabelset en draagtas.

Beschikbare accessoires:
	 A207		 Vervangings	accutestkabel	van	122	cm 
	 A208		 Vervangings	accutestkabel	van	305	cm 
	 85660/12		 12	pak,	thermisch	papier	  
	 A088/A089		 	IR-printer	met	acculader	in	combinatie	

met de modellen MDX-645 en MDX-655
Toepassingen:
	 •	 Personenwagen 
	 •	 Motorfiets 
	 •	 Vrachtwagen 
	 •	 6	&	12	volt-accu’s 
	 •	 12	&	24	volt	start-	en-laadsystemen
Scherm:
	 	5-regels	tekst/grafische	scherm	met	

achtergrondverlichting
Bedrijfstemperatuur: 
	 0°C	tot	+50°C	(32°F	tot	+122°F)

Testbereik:
	 •	 100-1200	in	stappen	van	5	DIN 
	 •	 100-2000	in	stappen	van	5	EN 
	 •	 100-1200	in	stappen	van	5	IEC 
	 •	 100-2000	in	stappen	van	5	SAE 
	 •	 Per	onderdeelnummer	#JIS
Spanningsbereik:
 1 volt gelijkspanning – 30 volt gelijkspanning
Kabellengte:
	 •	 122	cm/4’	(MDX-645/645P) 
	 •	 305	cm/10’	(MDX-655/655P)
Voeding:
Gebruikt	het	vermogen	van	de	test-accu	en/of	6	interne	
AA-batterijen

Talen:
24	Talen

Behuizing:
	 Zuurbestendig	ABS-plastic
Afmetingen:
	 MDX-645/	MDX-655:	19,5	cm	x	10	cm	x	5	cm 
	 MDX-645P/MDX-655P:	27	cm	x	10	cm	x	5	cm	
Gewicht:
	 MDX-645/655:	544	g	(1,2	lbs) 
	 MDX-645P/MDX-655P:	771g	(1,7	lbs)


