
Battery Replacement Programme

Synergy

Accu’s vervangen wordt weer eenvoudig!

Schaf u nu de NIEUWE  BRT-12 van Exide aan en 
het vervangen van een accu wordt weer kinderspel...

Dankzij de BRT-12 kunt u accu’s van huidige en 

toekomstige voertuigen blijven vervangen. U 

behoudt zo uw huidige markt. Meer  nog, vermits 

de BRT-12 ook bij technologisch vooruitstrevende 

auto’s een oplossing biedt, kunt u uw marktpositie 

zelfs vergroten. En dit allemaal tegen een prijs die 

veel lager is dan die van de meeste alternatieven die 

vandaag op de markt worden aangeboden. 

Het volstaat om na het vervangen van de accu de BRT-12 

aan het voertuig te koppelen en stap voor stap de instructies 

op het scherm te volgen om de accu in te lezen in het 

battery management systeem van de auto en de eventuele 

foutmeldingen te wissen. U heeft geen extra codes of 

origineel partnumbers van de OE fabrikant meer nodig. De 

BRT-12 is voorzien van alle codes die vereist zijn voor VW-

Audi en BMW-Mini voertuigen. De software kan gemakkelijk 

geüpdatet worden van zodra andere merken  een vergelijkbare 

accu-vervangprocedure zouden vereisen.

Producteigenschappen
• Laat toe om de vervangaccu aan te melden aan de ECU.

• Maakt het mogelijk om eventuele foutmeldingen te  
   wissen.

•  Geschikt voor accu’s van alle merken.

•  Alle nodige codes zitten opgeslagen in het apparaat 
(er is geen computerverbinding noodzakelijk om het 
toestel te gebruiken).

•  Rechtstreeks gevoed via de stroom van de auto 

(geen batterijen of herladen noodzakelijk)

•  Keuze uit 12 verschillende Europese talen

•  De software is gemakkelijk gratis te updaten  

via PC op zelf te bepalen momenten gedurende  

2 jaar na aankoop.

Specificaties...
Voldoet aan alle momenteel geldende normen van de 

automobielsector en van de EU technische standaarden

•  J1850 VPW / PWM        • ISO Hoge & Lage snelheid

• CAN    • Fouttolerante CAN

www.exide.com
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Exide EBT-165P
Accu-tester*

Een moderne tester 
met ingebouwde 
printer, perfect 
geschikt om de 
nieuwe generatie 
Start-Stop accu’s 
mee te testen.

Exide 12/7
Accu-lader*

Een lader met unieke 
veiligheids-features, 
geschikt voor alle Start-Stop
accu’s (zowel AGM als ECM).

Exide electronische Toepassingslijst*
nu beschikbaar voor alle 
smartphones

Zoek per automerk,  
per VIN of per 
registratienummer 
om snel de juiste accu
te vinden.

De Exide catalogus
in uw binnenzak, 
aangestuurd door 
TecDoc!

GRATIS te downloaden, voor
iPhone, Android en Blackberry.

Exide AGM of ECM
accu Indien u slechts zelden 

een boordcomputer
moet resetten, is de
BRT-12 van Exide een
gemakkelijk haalbare
investering.

Bij de vervanging van de 
meeste Start-Stop accu’s 
heeft u geen speciale appa-
raten nodig.Zoek Installeer

Test Laad

Vervang
met

Stop-Start
Battery

*Ook geschikt voor traditionele lood-zuur accu’s.

Test, laad of vervang Start-Stop accu’s probleemloos met de tools van Exide.
Is uw garage klaar voor de toekomst? Zijn uw bestaande apparaten reeds afgestemd op Start-Stop auto’s?

Indien u een diagnose-apparaat gebruikt, zorg er dan voor dat de software up-to-date is en aangepast  aan Start-Stop auto’s. 
Exide biedt een volledig pakket met gespecialiseerde tools, zodat u tegen een voordelige  prijs 

uw garage klaar maakt voor de toekomst.

Battery Replacement Programme

Synergy
Het eenvoudig testen, laden en vervangen

van micro-hybride accu’s

Exide Technologies 
www.exide.com

Exide Technologies bv 
Groeneweg 21-N 
3981 CK Bunnik 

Nederland 
 

Tel. +31 (0)30 241 63 39  
info@exide.nl

Exide Technologies bvba 
Rue de Florival 93 
1390 Archennes 
België 
 
Tel. +32 (0)10 84 92 11 
sales@exide.be 


