
DEKRAs Batteritest
för Elbilar

Ett elbilsbatteritest från elektromobilitetsexperter

DEKRA batteritest för elbilar är snabbt, pålitligt och neutralt, och höjer den 
befintliga standarden för bedömningar av högspänningsbatterier. Som
elektromobilitetsexperter med många års erfarenhet vet vi att hälsotillstånd, 
definierat som den återstående kapaciteten för en begagnad elbils batteri 
påverkar fordonets värde och prestanda. Vårt webbbaserade 
applikationsbatteritest för elbilar ger en korrekt bild av batteriets 
hälsotillstånd, fastställt på 15-minuters analys. Täcker ett stort antal 
elbilsmodeller från olika biltillverkare. Du får neutrala, oberoende 
batteritestresultat som du kan lita på när du kör, köper och säljer 
begagnade elbilar.

Ett högspänningsbatteris hälsotillstånd på minuter

Vår lösning levererar det som bilhandlare, leasingbolag och privatkunder 
behöver för att köpa, sälja och använda begagnade elbilar med lätthet 
och förtroende:

 > Hälsotillståndsanalys av högspänningsbatteri slutförd på 15 minuter
 > Enkel, användarvänlig process: koppla upp – accelerera – rapportera
 > Transparenta, pålitliga testresultat oberoende av bilmärken
 > Lättläst hälsotillstånds-rapport om återstående batterikapacitet:

Elfordon blir alltmer populära när världen svänger bort från fossila bränslen, och denna övergång innebär att begagnade elbilar kommer 
att vara det föredragna alternativet för många. Det är därför absolut nödvändigt att noggrant och enkelt utvärdera deras prestanda och 
värde, vilket i hög grad beror på batteriets återstående kapacitet. Tester av högspänningsbatterier har varit tidskrävande och saknat den 
transparens och objektivitet som främjar förtroende – fram till nu.

DEKRA On the safe side



En objektiv hälsotillstånds rapport ökar transparens 
och förtroende

DEKRA-rapporten syftar till att öka självsäkerheten och förtroendet 
mellan köpare, säljare och användare av begagnade elbilar. För detta 
ändamål har vi sett till att dokumentet presenterar den väsentliga 
informationen – först och främst batteriets restkapacitet – i lättförståeliga 
termer. Dess giltighet är en funktion av vår patenterade algoritm, som har 
verifierats oberoende av det prestigefyllda RWTH Aachen University. Än 
så länge kan ett stort utbud av bilmodeller testas och vi arbetar 
kontinuerligt med att utöka vår databas till att omfatta ännu fler.

Varför DEKRA?

Vårt batteritest för elbilar är en av många lösningar som främjar säkerhet och hållbarhet som utvecklats som en del av vårt mångåriga partnerskap 
med fordonsindustrin. I förutseende av branschanpassningar har vi intensifierat vår verksamhet och forskning inom elektromobilitet, och behållit vår  
position i framkanten av fordonsinnovation. Vi fortsätter att fungera som en tjänsteleverantör från tredje part, erkänd för vår expertis och engagerade i 
att tänka framåt för våra kunders bästa och för en säker, hållbar värld.
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3. Dynamiskt test

Under en kort acceleration – cirka 
100 m – samlas data in så att den 
patenterade algoritmen kan utföra 
sina beräkningar.

4. DEKRA rapport

När testet är klart visas batteriets 
hälsotillstånd direkt på 
smarttelefonen. Hela rapporten 
kan skickas via e-post till 
användaren.

1. Förberedelse

Få åtkomst till batteritestets URL 
från smarttelefonen och anslut 
Vehicle Communication Interface 
(VCI) till kabeln och kabeln till 
OBD-porten (On-Board 
Diagnostics) på fordonet.

2. Statiskt test

Nödvändiga diagnostiska data 
läses upp, vilket gör att 
programvaran kan verifiera 
fordonets allmänna beredskap.
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