
O MDX- 653P combina quase 30 anos de 
experiência e inovação com base na venda de 
ferramentas essenciais para quase todas as montadoras 
do mundo.

Testes preciso, rápido, simples e seguro

As características do MDX-653P incluem:
 • Última tecnologia de condutância para testes de bateria
 • Capacidade de testar baterias de alta e baixa densidade  
  independente de entrada de informação do usuário
 • Habilidade para testar o sistema elétrico completo   
  (carga e partida)
 • Impressora integrada que apresenta a impressão de  
  resultados detalhados para melhorar e fortalecer o 
  processo de venda/serviço
 • Permite analisar até 100 baterias em estoque e em  
  sucessão sem necessidade de reintroduzir informações 
  da bateria a cada teste
 • Gráfico mostrando Estado de Saúde da bateria que  
  identifica baterias fracas em um instante
 • Tela grande que permite fácil visualização
 • Realiza testes e imprime os resultados em Português,  
  Espanhol, Inglês e Francês
 

Analisador de Baterias e Sistema Elétrico com 

Impressora Integrada MDX-653P

Benefícios e Economias

• Economize tempo e dinheiro com 
 uma melhor produtividade de teste 
 de bateria e diagnostico elétrico 

• Aumente as vendas de forma proativa  
 testando baterias e sistemas elétricos

• Melhore o atendimento ao cliente,  
 reduzindo o tempo de espera

• Promova a satisfação do cliente,  
 identificando potenciais problemas  
 antes que eles ocorram



Caracteristicas avançadas para a vida do 
produto estendida  

 • Cabos facilmente substituiveis no campo

 • Impressora integrada robusta sem cartuchos de tinta  
  para substituir

 • Unidade integrada de leitura/gravação de dados 
  em cartão para armazenamento de dados  

 • Simples de atualização de software

 • Maleta de ferramentas resistente

Teste de Baterias e Sistema Elétrico:
 n Baterias, 6/12V
 n Sistema de Carga, 12/24V

Aplicações:
	 n Automóveis
	 n Náutica
	 n Motocicleta
	 n Grama e Jardim
	 n Grupo 31
	 n Comercial, 4D/8D

Idiomas:
 n Português 
 n Espanhol
 n Inglês
 n Francês

Tipo de Bateria: 
 n Normal, Chumbo Ácido
 n AGM Espiral
 n Gel
 n AGM Flat Plate

Sistemas de Clasificação:
 n CCA 100 - 2000  n CA 100 - 2000
 n MCA 100 - 2000  n JIS Número
 n EN 100 - 2000  n DIN 100 - 1200
 n SAE 100 - 2000  n IEC 100 - 1200

Impressora Integrada

Bolsa de Ferramenta Resistente

Cabo de Teste:
 n 10 ft / 3.05m

Requisitos de Alimentação:

 n Seis (6) Pilhas Alcalinas AA

Peso:
 n 2,2 lbs. (1 kg)

Material da Carcaça:
 n Plástico ABS

CaraCterístiCas:
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Matriz 
Willowbrook, IL EUA 
Fone: 1.630.323.2800 
800.776-1995  
(ligação gratuita nos EUA)
866.592.8053  
(ligação gratuita no Canadá)

Midtronics b.v.
Matriz na Europa
Houten, Holanda,  
atende a Europa, África  
e Oriente Médio 
Fone: +31 306 868 150

Midtronics China 
China Operations 
Shenzhen, China 
Fone: +86 755 8202 2037

Midtronics India 
Mumbai, India 
Fone: +91.989 237 6661

Ásia/Pacífico (excluindo a China) 
Contato da sede da empresa 
Fone: +1.630.323.2800


