...Vaša budúcnosť
Získajte nových zákazníkov, zvýšte svoj zisk
a zabezpečte svoje podnikanie podľa vývoja trhu
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Program výmeny batérií

Uľahčenie výmeny batérií
pre našich partnerov
Investujeme do úspechu vašej autodielne, pomáhame vám rásť a prosperovať.
Vyvinuli sme preto Synergy, nový program od Exide Technologies, ktorý
uľahčuje výmenu batérií, redukuje mzdové náklady a pomáha zvýšiť
proﬁtabilitu vášho podnikania

Prostredníctvom našich skúseností z prvovýroby ako prví vieme, že batérie sú vyspelejšie než kedykoľvek predtým.
Predstavuje to pre všetkých pozitívny vývoj, ale prináša i technologické zmeny, ktoré dnes na trhu spôsobujú isté nejasnosti.
Exide reaguje na tieto problémy, vyvinul nový program, aby oslobodil svojich partnerov od zvyšovania nákladov
a prekážok spojených s výmenou batérií. Čítajte ďalej a zistite, aké kroky sme urobili, aby bolo pre vaše podnikanie
všetko jednoduchšie a efektívnejšie.

Vaša cesta ako zjednoduišiť výmenu batérií

Fakty o výmene batérií >>

3.

Autodielňa s diagnostickým vybavením >>

4.

Autodielňa bez diagnostického vybavenia >>

Pripravte vašu
autodielňu

2.

S vybavením

Príprava vašej autodielne pre budúcnosť >>

Bez
vybavenia

1.

Príprava vašej autodielne
pre budúcnosť
Synergy je nový program spoločnosti Exide, ktorý vám pomáha prekonať
náročnosť výmeny batérií v najnovších autách súčasnosti. Synergy tiež
pripraví vaše podnikanie na nevyhnutný vývoj batérii zajtrajška.

V moderných autách je batéria oveľa dôležitejšou súčasťou

Reagujúc na potreby predajcov spoločnosti Exide a širší trh

elektronického riadiaceho systému vozidla. Už nemôžte len

náhradnej spotreby, budú mnohí výrobcovia diagnostických

odstrániť starú batériu a nahradiť ju inou.

prístrojov pracovať na aktualizácii softvérov, aby autodielne
mohli efektívnejšie riadiť výmenu batérie. Umožní vám to

Je potrebné zvážiť vplyv na nastavenie riadiacej jednotky

ušetriť peniaze a vyťažiť viac z vašich existujúcich zariadení.

vozidla a možnosť chybovej správy, ktorá sa môže zobraziť
na palubnej doske. Taktiež je potrebné zvážiť možné skryté

Pre viac informácií a zistenie, či získate aktualizáciu,

účinky na technológiu, ktorá úzko prepája batériu s vozidlom,

kontaktujte vášho dodávateľa diagnostického zariadenia.

ako sú pohonné jednotky systému štart-stop.
Väčšina autodielní už má diagnostický prístroj (približne 90%)
Exide našiel cestu ako pomôcť pri týchto problémoch

a zvyčajne získajú aktualizáciu softvéru, ktorý im umožní

a pripraviť vašu autodielňu na budúcnosť.

výmenu batérií použitím ich existujúcich zariadení.
Pre dielne, ktoré v súčasnosti ešte nemajú diagnostický

Niektoré diagnostické prístroje neboli schopné spoľahlivo
riadiť vzťah medzi vozidlom a batériou, čo vyvolalo zbytočné
mzdové náklady vášho podnikania.
Aby sa táto situácia zlepšila, zišiel sa Exide s mnohými
dodávateľmi diagnostických prístrojov a zdieľal názory našich
zákazníkov.

prístroj (približne 10%), sme vyvinuli zariadenie na výmenu
batérií, ktoré pomáha riešiť problémy, ktorým čelíte - a stojí
len zlomok toho, čo zaplatíte za tradičné príslušenstvo
dostupné na trhu.

90% trhu

“

Exide Synergy program sa zameriava na vyriešenie

a mnohé z nich budú schopné riadiť výmenu batérie

diagnostického prístroja. Umožňí vám to využiť čas

pomocou tohto zariadenia.

a peniaze efektívnejšie a sústrediť sa na rozvoj vášho

Ak vlastníte diagnostický prístroj , ktorý vám ešte

podnikania. S potešením sme zaregistrovali, že mnohí

neumožňuje výmenu batérií, v dohľadnom čase

”

pravdepodobne obdržíte aktualizáciu softvéru, ktorý vám
poskytne potrebnú funkcionalitu.
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S vybavením

dodávatelia diagnostických prístrojov plánujú aktualizovať
ich softvér a pomôcť vám tak pripraviť sa na budúcnosť.

Pripravte vašu
autodielňu

Väčšina autodielní už vlastní diagnostický prístroj

problémov výmeny batérií pre autodielne s alebo bez

Autodielne bez diagnostického zariadenia môžu vymieňať
batérie pomocou nového nástroja na výmenu batérií BRT-12
od Exide. Umožní vám to servis batérií v moderných autách,
zaistí väčší podiel na trhu a ochráni vašu pozíciu v rastúcom
konkurenčnom prostredí.
Zariadenie BRT-12 na výmenu batérii tiež stojí podstatne
menej, než ktorékoľvek iné na trhu.

Bez
vybavenia

10% trhu

Fakty o výmene
batérií
Je dosť nejasností ohľadom výmeny batérií v moderných vozidlách. Ponúkame
prehľad výziev, s ktorými sa môžete stretnúť a aj to, ako ich môžete vyriešiť
pre vašich zákazníkov.

Kódy nie sú vždy potrebné
Niektorí výrobcovia vyžadujú, aby boli počas výmeny batérie
ich kódy vložené do riadiacej jednotky. Častokrát môžete
jednoducho zadať ľubovoľné číslo, čo bude vo väčšine prípadov
postačujúce riešenie. Nové zariadenie na výmenu batérií

Exide vyvinul program, ktorý pomáha autodielňam šetriť
ﬁnančné prostriedky a získať viac z ich existujúcej technológie.
Vyvinuli sme dve riešenia, obe zamerané na vaše podnikanie
a investície, ktoré ste už urobili.
Autodielne s diagnostickým zariadením

BRT- 12 od Exide prichádza s množstvom predinštalovaných,
požadovaných kódov a vo väčšine prípadov môže tiež obnoviť

Ak už máte diagnostický prístroj, pravdepodobne v budúcnosti

kód, ktorý bol zadaný ako posledný.

obdržíte aktualizáciu softvéru, ktorý vám umožní výmenu
batérií bez potreby dodatočného zariadenia.

Chybová správa na prístrojovej doske

Exide chce chrániť vaše existujúce investície, preto sme boli

Počas práce s autom sa veľmi často chybová správa zobrazí na

odhodlaní nájsť také riešenie, ktoré bude spolupracovať

prístrojovej doske. Rovnako sa na prístrojovej doske zobrazí

s vašim súčasným diagnostickým zariadením bez toho, aby sme

chybová správa aj v prípade potreby výmeny batérie.

vás vystavili dodatočným nákladom.

Po výmene batérie môže na palubnej doske chybová správa

Autodielne bez diagnostického zriadenia

zostať, kým systém nezaregistruje, že sa výmena uskutočnila.
Systém môžete obnoviť použitím vhodného diagnostického

Autodielne bez diagnostického zariadenia môžu od Exide

zariadenia alebo použitím zariadenia Exide BRT-12. Chybová

Technologies získať nástroj na výmenu batérií BRT-12.

správa by potom mala zmiznúť.

Poskytne vám požadované možnosti za cenu, ktorú si môžete
dovoliť.

Bez
vybavenia

S vybavením

Autodielne
s diagnostickým zariadením
Od vášho dodávateľa pravdepodobne obdržíte aktualizáciu softvéru pre
existujúce diagnostické zariadenie, aby ste mohli riadiť výmenu batérie.
Teraz môžete zredukovať čas potrebný na vykonávanie servisu batérií
a chrániť vaše vynaložené investície na diagnostické zariadenie.

Niektoré diagnostické prístroje neboli schopné správnej

Akonáhle prichádzajú nové modely vozidiel do prevádzky,

vymeny batérií pri niektorých nových technologických

stávate sa čoraz viac závislými od technológie výmeny

platformách. Reagujúc na tento problém sa Exide stretol

a riadenia batérií. Bude pravdepodobne nevyhnutné

s mnohými dodávateľmi zariadení a vysvetlil im prečo naši

aktualizovať vaše existujúce diagnostické zariadenie, aby

zákazníci potrebujú novú funkcionalitu na riadenie výmeny

ste zvládli tieto požiadavky bez ďalších nákladných investícií

batérií.

do nového hardvéru.

Viacerí dodávatelia zariadení vyhlásili, že plánujú uvoľniť

Kontaktujte vášho dodávateľa a zistite si, či obdržíte

aktualizáciu softvéru, aby vám poskytli potrebnú funkcionalitu

aktualizáciu.

na zjednodušenie výmeny batérií.
Hneď po aktualizácii sa výmena batérie stane jednoduchšou
Batéria automobilu je čím ďalej tým viac dôležitá. Zavedením
systému štart-stop a regeneračného brzdenia sú dnes batérie
veľmi úzko previazané s celkovou konštrukciou auta.
Preto sú centrálne riadené v rámci vozidla, a preto je potrebná
nová funkcionalita vo vašich existujúcich diagnostických
prístrojoch.

a účinnejšou.
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Autodielne bez
diagnostického zariadenia
Získajte nový nástroj na výmenu batérie od spoločnosti Exide a zjednodušte ju.
BRT-12 ochráni váš podiel na trhu podľa vývoja vozového parku a pomôže
vám získať nových zákazníkov, ktorí vlastnia technicky najvyspelejšie autá.

BRT-12 sa vyhýba zložitosti komplikovanejších produktov. Preto
je jednoduchý na používanie, vysoko efektívny a dostupný za cenu,
ktorú si môžete dovoliť.
Pripojte ho k vozidlu a postupujte krok za
krokom podľa inštrukcií na displeji.
Resetujte všetky chyby na prístrojovej
doske a ľahko nainštalujte batériu.
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Predstavujeme BRT-12
Vymeňte batériu a resetujte chyby
na prístrojovej doske.

Vysoko kontrastný a ľahko
čitateľný OLED displej

S BRT-12 môžete vymeniť batériu bez námahy.
Pri osadení novej batérie vám umožní rekonﬁgurovať systém,
vložiť informácie o novej a zobraziť detaily o aktuálnej
batérii. Exide tiež plánuje uvoľnovať nové aktualizácie
kryjúce množstvo vozidiel podľa vývoja trhu.
Výber z dvanástich
S BRT-12 vaša autodielňa získa taký podiel na trhu,

európskych jazykov

ako sa bude meniť vozový park smerom k novým autám.

Ručný a chránený
gumovým krytom

Šesť tlačidiel pre úplné
ovládanie

Napájaný z 12 voltovej

Pripojte k vášmu PC pre
najnovšie aktualizácie

Bez
vybavenia

diagnostickej zásuvky J1962

Synergy
Program výmeny batérií

Exide Technologies
Jiskrova 4, 040 01 Košice
tel.: +421 55 238 3534 • fax: +421 55 238 3536
www.exide.sk • exide@exide.sk

