ATÖLYE FAALİYETLERİNİZ
İÇİN ARTAN VERİMLİLİK

“Temmuz 2012’den itibaren,
servislerimizde hava kaçaklarını çok
daha hızlı bir şekilde tespit etmek için
WABCO sızıntı dedektörü kullanmaya
başladık.
Sonuç olarak, hata tespit sürecinde
%50’ye varan bir tasarruf
gerçekleştirdik.
Sızıntı dedektörü en etkin şekilde
güvenilir tanılama sunar ve ticari araç
servislerinde bakım çalışmalarını en
iyi duruma getirmek için mükemmel
bir çözümdür.”

WABCO, 140 yılı aşkın süredir ticari araç
endüstrisinde elektronik, mekanik ve
mekatronik teknolojilerindeki atılımlara
öncülük etmektedir.

www.wabco-auto.com

Christian Moebius,
Servis Yöneticisi,
Josef Paul GmbH & Co. KG

PAUL Nutzfahrzeuge, pek çok marka kamyon, otobüs ve
nakliye kamyonu için servis hizmeti sunmaktadır. Buna
ilaveten, şirket, özel araç yapımı sektöründe pazar lideridir.
200 yıldan daha uzun bir süre önce Vilshofen/Zeitlarn,
Almanya’da kurulmuş olan PAUL Nutzfahrzeuge, bugün
Almanya’daki Passau ve Vilshofen işletmelerinde 350’den fazla çalışana istihdam sağlamaktadır.
Sızıntı tespiti daima vakit alan bir iş olmuştur. Öncü bir servis olarak PAUL Nutzfahrzeuge, yüksek proﬁlli
müşteriler için en etkin şekilde sınıfındaki en iyi hizmeti sürekli olarak sunmak zorundadır. Bugüne kadar
kullanımda olan sızıntı tespit teknolojisi güvenilir değildi ve öncü bir atölyenin yüksek taleplerine cevap
vermekten uzaktı.

VERİMLİ ÇALIŞMA SÜREÇLERİ AYNI ZAMANDA
VERİMLİ ÇALIŞMA TEKNOLOJİLERİNİ GEREKTİRİR
PAUL Nutzfahrzeuge WABCO sızıntı dedektörünü Temmuz 2012’den
itibaren kullanmaya başlamıştır. WABCO sistemi hava kaçaklarını
mukayese edilebilir diğer sistemlerden çok daha hızlı tespit edebil
ektedir. Ses geçirmeyen kulaklıklar sayesinde sızıntı tespiti işlemi
çevredeki gürültülerden etkilenmemektedir. WABCO sızıntı dedektörü,
şimdiden PAUL Nutzfahrzeuge’nin hava sızıntıları tespitinde harcadığı
zamanı %50 azaltmış ve bu sayede servisin verimliliğini artırmıştır.
400 606 410 0

WABCO Sızıntı Dedektör Seti hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki
adresimizi ziyaret edinebilirsiniz: http://www.wabco-auto.com/sd
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PAUL Nutzfahrzeuge sınırlı sayıda servis istasyonuna sahiptir. Bu yüzden, her araç için ayrılan servis süresi
son derece kısıtlıdır. Uzun tamir süreleri ve hava sızıntılarının vakit alan tespitleri, atölyenin diğer araçlar için
kullanabileceği kapasiteyi engellemekte ve atölyenin etkin olmayan şekilde kullanımına sebep olmaktadır.

