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Yeni nesil WABCO
SmartBoard; Verimli
treyler operasyonu için
gereken herşey

WABCO SmartBoard ile;

Treyler fonksiyon ve performansının
görüntülenebilme yeteneği; yolda aracın
verimliliğinin arttırılması ve filo operasyon
maliyetlerinin azaltılması açısından çok
önemlidir. Bugüne kadar treyler üzerindeki
ek fonksiyonları kontrol eden sistemler o
sisteme ait kumanda veya görüntüleme
ekipmanları ile takip edilebilmekteydi.
Karışıklık operasyonel problemleri
azaltmadığı gibi artırmaktadır.

■ Basit kullanım, kolay okunabilen

■ Kontrol ve bilgiyi aynı anda sunan,

mantıksal olarak yapılandırılmış sistem

grafik ekran ve sadece 3 buton ile
kullanılabilen içerik
■ Kolaylık ve açıklık için simgelerle

düzenlenmiş ekran
■ Ana fonksiyona tek bir dokunuş ile

ulaşabilme imkanı
■ Aşırı yükleme ve düşük lastik basıncı

Şimdi yeni nesil WABCO SmartBoard tüm
bunları değiştirmektedir. SmartBoard tüm
bu ayrı ekipmanları birleştirerek tek, kolay
erişimli bir çok bileşenli sistem aracılığıyla
treylerlerin güvenli ve verimli çalışmasına
kullanım süresince yardımcı olur. Bu
şekilde geliştirilmiş treyler verimliliği ve
işletme maliyetlerinin azaltılması sağlanır.

durumlarında güvenli sürüş fonksiyonu
için ikaz lamba uyarısı.
■ Kullanım kolaylığı sağlamak için

sıklıkla kullanılan fonksiyonlara çabuk
ulaşım,örneğin treylerin yüksekliğini
arttırmak veya indirmek gibi (ECAS
sistemi mevcut ise)

■ Şirket logo, simgesini ekranda

programlama/gösterim özelliği
■ 9 ayrı dil seçeneği ile farklı operatörler

için kullanım ve anlama kolaylığı,

SMARTBOARD

EBS ana besleme soketinin bağlı olmadığı

Arıza ve sistem mesajlarının ekran üzerinden

durumlarda dahi doğru bilgi için bağımsız

aktarımı ile treylerin operasyonel sistemlerinin

sensor ile desteklenen Otomatik Km. Bilgisi

durumu hakkında herhangi bir servis

gösterimi.

bağlantısına ihtiyaç duymaksızın ön bilgi
edinme olanağı sağlanır.

Balata Aşınma Göstergesi – fren balatalarının
değişim zamanı – emniyetli operasyon

Havalı Süspansiyon Kontrolü - araç seviyesini

sağlanması ve zamanında yapılmayan

yükseltme-alçaltma, kaldırılabilir aks

tamir işlemleri nedeniyle sonradan ortaya

operasyonel kontrolü için ek bir kumanda

çıkabilecek yüksek maliyetli servis işlemlerinin

cihazına gereksinim olmaksızın kontrol olanağı.

azaltılmasını amaçlamaktadır.

(Bu özellik treylerinizde WABCO ECAS sistemi
mevcut ise aktif olur.)

Aks Yük Bilgisi – tüm akslardaki ortalama yük
gösterimi ile birlikte aşırı yükleme durumunda

Kolayca değiştirilebilen lisan seçeneği ve 9 ayrı

araç kullanıcısının bilgilendirilmesi. Bu şekilde

kullanım dili ile fonksiyonlar-sistem bilgilerinin

uygun ve emniyetli yükleme/sürüş şartları

bütün ülkelerdeki kullanıcılar için anlaşılır

sağlanması öngörülmektedir.

olması amaçlanmaktadır.

Detaylı Lastik Basınç bilgilendirme, anlık ve

Ek Fonksiyonlar – Sistem Bilgisi, EBS

olması gereken lastik basınç değerlerinin

Modülatör değişimi sırasında arızalı Modülatör

gözlemlenmesi verimli kullanım ile birlikte

parametrelerinin yeni Modülatör aktarımı, ODR

lastikten max.performansı almanızı sağlar.

bilgilerine ulaşım (operasyonel bilgi kayıtları)

Aşınma minimum düzeyde tutulurken tamir
ve bakım masrafları da azaltılır. (Bu özellik
treylerinizde WABCO IVTM sistemi mevcut ise
aktif olur.)

WABCO Vehicle Control Systems, ticari araçlar
için elektronik fren, stabilite, süspansiyon ve
tahrik kontrol sistemleri konusunda dünya
liderleri arasındadır. WABCO ürünleri ayrıca
artarak lüks sınıfa ait binek araçlarda, sport
utility vehicles (SUVs) çok amaçlı araçlarda
kullanılmaktadır.
Müşterilerimiz arasında en tanınmış çekicikamyon, otobüs ve binek araç üreticileri
yeralmaktadır.

1869 yılında Westinghouse Air Brake Co.ticari
ünvanı ile ABD’de kurulduktan sonra WABCO
1968 yılında American Standart tarafından
devralınmış ve 2007 yılında bağımsız şirket
olarak ayrılmıştır. Kuruluşun ana merkezi
Belçika/Brüksel’dedir. Tüm dünyada 34
şubede ve üretim fabrikalarında 7000’den fazla
çalışanı mevcuttur. 2006 yılında WABCO’nun
toplam satışı 2 milyar ABD dolarıdır. WABCO
New York borsasına kayıtlı bir kuruluştur ve
WBC hisse sembolünü taşır.

Website: www.wabco-auto.com
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