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ROZSZERZ SWÓJ ZASÓB KOM�
PETENCJI W ZAKRESIE ZARZĄ�

DZANIA AKUMULATORAMI

„Za pomocą narzędzia Battery Power Check-Tool 

można błyskawicznie wyświetlić na ekranie wszystkie 

wartości kontrolne, mające istotne znaczenie dla 

akumulatora pojazdu. Nie trzeba wymieniać aku-

mulatora, opierając się jedynie na podejrzeniach,

a to pozwala poświęcić więcej czasu klientowi 

i zwiększyć jego zadowolenie”.
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Z obecnych analiz wynika, że około 72% wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej pojazdów powodowanych

jest nieprawidłowym działaniem i awariami akumulatorów. Winę za to ponoszą nierzadko duże obciążenia 

termiczne, częste przejazdy na krótkich odcinkach oraz oczywiście coraz większa ilość elektroniki i urządzeń 

sterujących w pojazdach. Postój spowodowany awarią akumulatora może zdarzyć się każdemu � szczególnie 

nieprzyjemnie odczuwają to właściciele aut, które są wyposażone w system start-stop. To właśnie oni muszą 

naprawdę głęboko sięgać do kieszeni przy wymianie akumulatora. Nie można zatem decydować się na 

wymianę akumulatora jedynie na podstawie podejrzenia, bez poważnej przyczyny.

W postaci narzędzia Battery Power Check-
Tool, w skrócie narzędzia BPC-Tool, fi rma 
Hella Gutmann Solutions wprowadza na 
rynek tester do akumulatorów, którego
funkcjonalność znacznie wykracza poza 

samą możliwość wyświetlania aktu-
alnego poziomu naładowania akumu-
latora. W połączeniu z mega macs 66 
lub mega macs PC narzędzie BPC-Tool 
jest nieocenioną pomocą w serwisach 

i warsztatach zajmujących się pomocą 
drogową, które chcą wykazać się szyb-
kim, efektywnym i korzystnym cenowo 
działaniem w zakresie zarządzania aku-
mulatorami.



Dopracowana wydajność

Narzędzie BPC-Tool zostało opracowane przez firmę Hella 
Gutmann Solutions przy współpracy z firmą Midtronics. 
Użytkownicy mogą więc mieć pewność, że narzędzie BPC-Tool 
posiada wszystkie funkcje, które są niezbędne do profesjo-
nalnego zarządzania akumulatorami w serwisach i warszta-
tach zajmujących się pomocą drogową. Bez niepotrzebnych 
ozdób � za to z wieloma pomocnymi i potrzebnymi funkcjami, 
na przykład ze wskazówkami dotyczącymi położenia akumula-
tora, przewodów łączących oraz specjalnymi wskazówkami 
w zakresie systemów start-stop � do ponad 35 000 modeli 
popularnych marek.

Dwa systemy � jedno rozwiązanie

Niezależnie od tego, czy praca odbywa się przy wykorzystaniu 
naszego urządzenia diagnostycznego mega macs 66, czy 
wykorzystywane jest oprogramowanie do diagnostyki mega 
macs PC, narzędzie BPC-Tool doskonale integruje się ze 
stosowanym dotychczas rozwiązaniem diagnostycznym 
i umożliwia rozszerzenie zakresu usług o całościową diagno-
stykę akumulatora. A ten obszar usług przybiera coraz 
bardziej na znaczeniu i umożliwia znaczne zwiększenie dotych-
czasowego potencjału przychodów.

Po prostu łatwa obsługa

Jeśli ktoś pracował już z urządzeniem diagnostycznym fi rmy 
Hella Gutmann Solutions, nie wyobraża sobie zrezygnowania 
z łatwej i intuicyjnej struktury menu oraz precyzyjnej pomocy 
asystenta prowadzącego użytkownika przez program. To co 
niepotrzebne po prostu wyrzuciliśmy, aby użytkownik mógł 
szybko i precyzyjnie korzystać z funkcji do diagnostyki i naprawy. 
Narzędzie BPC-Tool idealnie wpisuje się w taką architekturę 
systemu. Wszystkie wartości kontrolne przesyłane są bez-
przewodowo do systemu diagnostycznego i automatycznie 
zapisywane w Car History. W razie potrzeby można wydruko-
wać szczegółowy protokół.

Różne możliwości kontroli

Narzędzie BPC-Tool dokonuje pomiaru wszystkich istotnych 
wartości i przesyła je błyskawicznie do systemu diagnostycz-
nego:

> napięcie akumulatora (V)
> wskazanie natężenia prądu przy zimnym rozruchu
> natężenie prądu w amperach (od 0,01  A do 700  A)*
> stan akumulatora
> poziom naładowania.

Dodatkowo narzędziem BPC-Tool można wykonać tzw. „Test 
rozrusznika“*, do którego dostępne są wszystkie potrzebne 
dane dotyczące spadku napięcia (napięcie/czas) oraz tzw. 
„Test alternatora“* (z odbiornikami lub bez odbiorników).
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CENNY MODUŁ � JESZCZE WIĘKSZE 

KOMPETENCJE DIAGNOSTYCZNE

BPC-Tool
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Charakterystyka narzędzia BPC-Tool

• Wyniki testów bez demontażu akumulatora

• Możliwość stosowania do akumulatorów elektrolitowych, 

 akumulatorów EFB, AGM i akumulatorów żelowych

• Zabezpieczenie przed zamianą biegunów

• Dopuszczalna temperatura otoczenia (od –10 °C do 50 °C)

• Wodoszczelność, odporność na pryskającą wodę (IP54)

• Podświetlany wyświetlacz

• Możliwość wyboru języka

• Zastosowanie z mega macs 66 oraz mega macs PC

• Napięcie akumulatora (V)

• Natężenie prądu zimnego startu

• Natężenie prądu w amperach (od 0,01  A do 700  A)*

• Poziom naładowania (%)

Elegancja i solidność

Pod ergonomicznie ukształtowaną pokrywą znajduje się wy-
sokiej jakości technika diagnostyczna, doskonale chroniona 
przez solidną obudowę z powierzchnią odporną na zabrudzenia.

Całkowita niezależność

Narzędzie Battery Power Check-Tool posiada moduł Bluetooth, 
przez który urządzenie może komunikować się w czasie rze-
czywistym z działającym u użytkownika systemem diagno-
stycznym fi rmy Hella Gutmann Solutions. Wszystkie wartości 
kontrolne i wyniki kontroli wyświetlane są bezpośrednio na 
komputerze warsztatowym lub na testerze mega macs 66 � 
co umożliwia maksymalną swobodę ruchu bez plątaniny kabli.

* test jest możliwy do przeprowadzenia tylko przy użyciu cęg amperowych, 
  które nie stanowią wyposażenia standardowego



BPC-Tool

Zaraz po wybraniu kontrolowanego pojazdu 

i połączeniu się systemu diagnostycznego 

z narzędziem BPC-Tool na monitorze pojawia 

się nowy punkt menu „Batteriemanagement” 

(Zarządzanie akumulatorami).

ŁATWO, PRAKTYCZNIE, ZYSKOWNIE � 
NARZĘDZIE BPC�TOOL W PRAKTYCE

Narzędzie Battery Power Check-Tool łączy się natychmiast z mega macs PC lub mega macs 66 i integruje 

się bezpośrednio z dobrze znanym interfejsem użytkownika. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu na dodatko-

we konfi guracje i można natychmiast czerpać zyski z rozszerzonego zakresu funkcji narzędzia BPC-Tool.
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Oprócz funkcji diagnostycznych pracownicy 

warsztatu znajdą tutaj również ważne wska-

zówki, stanowiące podstawę szybkiego, 

bezpiecznego i precyzyjnego zarządzania 

akumulatorem.

Jedno kliknięcie umożliwia wyświetlenie 

położenia akumulatora w postaci przejrzystej 

grafi ki. Nie trzeba tracić czasu na poszu-

kiwania i czasochłonne czytanie instrukcji 

obsługi.



Systemy start-stop coraz częściej stanowią 

wyposażenie nowoczesnych pojazdów i są 

znacznie bardziej skomplikowane niż dotych-

czas stosowane akumulatory. Narzędzie 

BPC-Tool dostarcza cennych informacji do-

datkowych w tym zakresie.

BPC-Tool

Ważne wskazówki dotyczące uruchomienia 

pojazdu z zewnętrznego źródła energii 

zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo i 

pozwalają uniknąć błędów z powodu obniżo-

nej koncentracji, które szybko mogą stać się 

przyczyną dużych kosztów dodatkowych.
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W przypadku coraz większej liczby pojazdów 

należy precyzyjnie przestrzegać procedur 

podczas wymiany akumulatora. Narzędzie 

BPC-Tool dokładnie zna te procedury i udo-

stępnia je pracownikom warsztatu w postaci 

ogólnych wskazówek.

Na realistycznych ilustracjach wyświetlane 

są szczegółowe instrukcje, ułatwiające 

bezproblemowy demontaż i montaż akumu-

latora.
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Jednoznaczne wyniki diagnostyki ze wska-

zaniem poziomu naładowania (SOC) i stanu 

akumulatora (SOH), a także wartości kontrolne 

uzyskane za pomocą narzędzia BPC-Tool 

wyświetlane są bezpośrednio na monitorze 

testera mega macs 66 lub komputera z syste-

mem mega macs PC.

Teksty pomocy i ważne wskazówki wspoma-

gają poszczególne czynności podczas diagno-

styki systemu.

W przypadku zainteresowania rozszerzeniem swoich kompetencji diagnostycznych, potrzebą uzyskania 

bardziej szczegółowych informacji lub też możliwością prezentacji narzędzia BPC-Tool proszę o kontakt 

z przedstawicielami naszej fi rmy, którzy odpowiedzą Państwu na wszystkie z tym związane pytania.
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mega macs 66

Specjalny system diagnostyczny, opierający się na koncepcji 
napraw w czasie rzeczywistym, staje się ulubionym narzędziem 
w coraz większej liczbie warsztatów, które nie uznają kompro-
misów w dziedzinie diagnostyki i napraw. W połączeniu z 
pakietem Repair Plus system mega macs 66 jest nie do poko-
nania w kwestii szybkich i niezawodnych napraw. Począwszy 
od diagnozy, przez znalezienie przyczyny usterki, po zamówienie 
części zamiennych � wszystko w jednym urządzeniu, na jednym 
wyświetlaczu.

DWA ZNAKOMITE
SYSTEMY

mega macs PC

mega macs PC to pierwsze oprogramowanie fi rmy Hella 
Gutmann Solutions, które � będąc dodatkowym wyposażeniem 
komputera warsztatowego � przekształca go w wydajne 
urządzenie do diagnostyki. Idealnie nadaje się do warsztatów, 
w których cała diagnostyka ma być wykonywana bezpośrednio 
z komputera warsztatowego, laptopa lub tabletu.

Nasze narzędzie Battery Power Check-Tool (BPC) doskonale współpracuje z dwoma rozwiązaniami � z mega 

macs PC, przeznaczonym do profesjonalnej diagnostyki pojazdów przy wykorzystaniu komputera warsz-

tatowego, oraz z mega macs 66, czyli systemem diagnostycznym opierającym się na koncepcji napraw 

w czasie rzeczywistym � umożliwiając warsztatom zarządzanie akumulatorami, które nie ma sobie równych. 

Warto przekonać się o tym samemu. Będą Państwo zachwyceni.
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HELLA POLSKA SP. Z O.O.

Wał Miedzeszynski 552
03-994 Warszawa
Tel.: +48 22 514 17 60
E-Mail: polska@hella-gutmann.com
www.hella-gutmann.com


