WABCO Ultrasonic
Leakage Detector
Läckageidentifiering med ultraljud
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Läckageidentifiering med ULTRALJUD
SNABBARE än konventionella system
Upptäcker även MINSTA LÄCKAGE
UNDERHÅLLSFRITT
Håller verkstaden SÄKER OCH REN
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WABCO Leakage Detector
Isolerande hörlurar
Strömadapter
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En flexibel ultraljudssensor
när delar av tryckluftssystemet
är svåra att komma åt med
läckagesprej eller såpvatten.
Användaren har på sig isolerande
hörlurar så att han eller hon lätt kan
identifiera läckage även i mycket
bullriga miljöer. Detta innebär
att även mycket små läckor som
nästan alltid förbises i sprejtester
kan upptäckas utan problem. Små
läckor utvecklas nämligen inte
sällan till stora läckor. Med den här
lösningen slipper du upprepade
besök på verkstaden samtidigt som
det säkerställer att inga defekta
fordon skickas ut på vägarna.

ENKEL HANTERING
WABCO Leakage Detector
är ett oberoende system som
tack vare den enkla utförandet
kräver minimalt med träning.

HANDLAR

Förutom batteribyte kräver systemet
inget som helst underhåll.

ÖKAD SÄKERHET
I motsats till sprejer och såpvatten
smutsar läckageidentifieringen
med ultraljud inte ner verkstaden
vid användning. Den lämnar inga
korrosiva rester på fordonet och
innebär ingen säkerhets- eller
hälsorisk för användaren.

Låt dig övertygas och utför
ditt arbete snabbare, renare
och effektivare än vad som
någonsin skulle vara möjligt
med ett läckagesprej.

WABCO (NESE:WBC) är en ledande
global leverantör av teknologi och
styrsystem som ökar säkerheten och
effektiviteten hos kommersiella fordon.
WABCO grundades för mer än 140
år sedan och är ännu idag en tekniskt
banbrytande pionjär inom elektronik,
mekanik och mekatronik i automatiska
system för bromsar, stabilitet och
transmission, levererade till världens
ledande tillverkare av lastbilar,
släpfordon och bussar. WABCO, med
huvudkontor i Bryssel i Belgien, hade
2013 en försäljning på 2,7 miljarder
dollar. Mer information hittar du på:

Mer information hittar du
hos din WABCO-partner.

www.wabco-auto.com

Systemet är används i stor
utsträckning inom branscher
där säkerheten är en viktig
faktor, såsom luftfart, kemiteknik
och läkemedelsindustrin.
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