
Testador de Baterias BAT 131 da Bosch: 
Rápido, preciso e confiável



BAT 131 – Testador de Baterias da Bosch 
para todas as baterias de 6 V e 12 V 

O testador de baterias 
portátil BAT 131 é 
adequado para uma 
ampla gama de 
aplicações em veículos 
e normas de testes

Benefícios para a oficina

 E Fácil de usar; corpo robusto, resultados rápidos e 

precisos dos testes 

 E Ampla gama de aplicações em veículos e normas 

de testes

 E Mantém o histórico de registros de serviços para 

futuro acompanhamento com os clientes

 E Menu em vários idiomas, relatórios impressos 

“fáceis de entender” para os clientes finais

 E Atualização do software é possível através de 

porta USB

Perfeito: Teste fácil e prático de baterias 

O novo testador de baterias portátil BAT 131 da Bosch é 

perfeitamente adequado para testes de baterias de 6 V 

e 12 V (chumbo-ácido, gel e AGM). O procedimento de 

teste sem carga proporciona resultados de medição 

rápidos, precisos e confiáveis. O testador de baterias 

tem um corpo robusto especialmente projetado conside-

rando requisitos da oficinas do mercado brasileiro. A 

interface de usuário aprimorada permite uma operação 

simples e intuitiva.

BAT 131: Principais características

 E Operação intuitiva, orientada pelo menu com resulta-

dos em uma tela LCD grande

 E Algoritmo de teste otimizado para testar baterias 

novas / sem uso / em estoque

 E Teste de longa duração para sistema de partida / 

carga de 12 V e 24 V. O testador suporta o uso opcio-

nal de uma pinça amperimétrica, o que também 

melhora os resultados do teste

 E Armazena até 100 relatórios de testes; porta USB 

para downloads de relatórios e futuras atualizações 

de software

 E Impressora integrada fornece impressões gráficas 

“fáceis de entender”

 E Cabo de 3m substituível permite “flexibilidade” durante 

o diagnóstico da bateria e do sistema elétrico veicular

BAT 131 com impressora inte-
grada. A impressão gráfica inclui 
resultados detalhados do teste.



BAT 131: Outras características

 E Informações da oficina personalizadas com impressão 

de cabeçalho

 E Possível visualizar / imprimir os resultados do último teste

 E Impressão no idioma selecionado no menu 

 E Exibe mensagem de polaridade errada quando não 

estiver conectado corretamente

 E Registros como data e hora disponíveis

 E Contadores de atividades para todos os resultados de 

teste bateria / sistemas de partida / carga

Acessório especial

Pinça amperimétrica opcional pode medir a corrente de 

partida de 0 a 700 A.

Número de tipo
BAT 131 AP/LA 0 684 400 733
Pinça 1 681 354 034

Dados técnicos BAT 131

Tensão nominal da bateria 6 V / 12 V

Aplicação Veículo de passeio /  comerciais,  
 motocicletas, marítimos

Tipos de bateria chumbo-ácido, gel,  AGM

Padrões de teste CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC, 
 EN2, CA, MCA

Tamanho da bateria (CCA) 100 – 2 000 A

Teste de sist. de partida / carga 12 V / 24 V

Impressora Impressora térmica integrada

Idioma no menu Português

Dimensões (B x W x T) aprox. 270 x 113 x 50 mm

Peso aprox. 700 g

Temperatura de funcionamento 0 °C - 40 °C
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Testes profissionais de partida e carga com os dispositivos 

de serviço de bateria da Bosch

 E Programa abrangente para testes, partida e carga

 E A solução ideal para todos os requisitos da oficina, hoje e no futuro

 E Design robusto e operacionalidade simples

Dica da oficina:

O serviço profissional de baterias é completado pela ampla gama de 

baterias da Bosch.

A bateria certa e o poder de partida ideal para todos os tipos de  

veículos, também para veículos comerciais e motocicletas.

Bosch – Diagnóstico para profissionais

Bosch: Apresentando  
a oficina do futuro

Baterias Bosch SilverStar S4-S5-S6  

com tecnologia quickcharge 

A bateria certa para cada veículo, 

com a garantia de alta performance 

em qualquer situação.

Todos os dados e fotos contidas neste folheto poderão sofrer alteração sem aviso prévio.

Representante

Robert Bosch Limitada

Divisão de Equipamentos de Teste para Oficinas

www.bosch.com.br/br/equiteste


