EFFICIËNTER WERKEN IN UW
WERKPLAATS

“Sinds juli 2012 gebruiken we in onze
werkplaatsen de WABCO-Leakage
Detector, om sneller luchtlekkages
te kunnen vinden.
Dat heeft geleid tot tijdsbesparingen
tot 50% bij het opsporen van
gebreken.
De Leakage Detector zorgt
voor betrouwbare en efﬁciënte
diagnoses – de perfecte
oplossing voor optimalisering van
onderhoudswerkzaamheden in
werkplaatsen voor bedrijfsvoertuigen.”

Sinds meer dan 140 jaar is WABCO pionier
op het gebied van revolutionaire elektronische,
mechanische en mechatronische technologie
voor de bedrijfswagenindustrie.

www.wabco-auto.com

Christian Moebius,
Werkplaatschef,
Josef Paul GmbH & Co. KG

PAUL Nutzfahrzeuge heeft een uitgebreid serviceaanbod
voor vrachtauto’s, bussen en bestelwagens van
uiteenlopende merken. De onderneming is bovendien
marktleider in de sector constructie speciale voertuigen.
PAUL Nutzfahrzeuge werd meer dan 200 jaar geleden
opgericht in het Duitse Vilshofen/Zeitlarn en telt vandaag de dag meer dan 350 werknemers in zijn Duitse
ﬁlialen in Passau en Vilshofen.
Lekdetectie was altijd al een tijdrovende bezigheid. Als eersteklas werkplaats voor vooraanstaande klanten
moet PAUL Nutzfahrzeuge op elk moment uiterst efﬁciënt topservice kunnen verlenen. Tot nu toe was
de technologie voor lekdetectie niet betrouwbaar en voldeed niet aan de hoge eisen van een eersteklas
werkplaats.

EFFICIËNTE WERKWIJZE VEREIST
EFFICIËNTE TECHNOLOGIE
In juli 2012 begon PAUL Nutzfahrzeuge de WABCO-Leakage
Detector te gebruiken. Het WABCO-systeem spoort luchtlekkages
veel sneller op dan andere, vergelijkbare systemen. Dankzij de
geluidsdichte koptelefoons wordt lekdetectie niet verstoord door
omgevingsgeluid. De WABCO-Leakage Detector heeft er voor
gezorgd dat PAUL Nutzfahrzeuge de tijd voor opsporing van
luchtlekkages tot 50% kon beperken en zo de efﬁciëntie van de
werkplaats heeft weten te verhogen.
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Meer informatie over de WABCO-lekdetectieset vindt u op:
http://www.wabco-auto.com/sd
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PAUL Nutzfahrzeuge heeft een beperkt aantal servicestations. De beschikbare tijd per voertuig is daarom
strikt beperkt. Lange reparatietijden en tijdsintensieve diagnose van luchtlekkages leidden tot lange
wachttijden voor andere voertuigen, met als gevolg inefﬁciënt gebruik van de werkplaats.

