WABCO Ultrasonic
Leakage Detector
Wykrywanie nieszczelności za pomocą sprężonego powietrza

• Wykrywanie nieszczelności za pomocą
ULTRADŹWIĘKÓW
• SZYBCIEJ niż konwencjonalne systemy
• Wykrywa nawet NAJMNIEJSZE NIESZCZELNOŚCI
• Bezobsługowa TECHNOLOGIA
• Zapewnia CZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO w
warsztacie

Zestaw WABCO Leakage Detector 400 606 410 0
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WABCO Leakage Detector
Izolujące słuchawki
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EKSTREMALNA
NIEZAWODNOŚĆ

cyjną obsługą, niewymagającym
praktycznie żadnego szkolenia.

Swobodnie poruszany czujnik ultradźwiękowy dociera nawet do
najbardziej niedostępnych miejsc
instalacji ciśnieniowej, do których
dostęp za pomocą sprayów do
testowania nieszczelności jest uciążliwy albo których zwilżenie wodą
z mydłem jest bardzo trudne.

Poza regularną wymianą baterii
jest on całkowicie bezobsługowy.

PODWYŻSZONE
BEZPIECZEŃSTWO

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

WABCO (NYSE: WBC) jest
wiodącym w skali globalnej dostawcą
bezpiecznych i wydajnych technologii
oraz systemów sterowania do pojazdów
użytkowych. Założona ponad 140 lat
temu firma utrzymuje pozycję pioniera
najnowocześniejszych technologii
elektronicznych, mechanicznych
i mechatronicznych dla układów
System jest typowo stosowany w bran- hamowania, stabilizacji i automatycznych
skrzyń przekładniowych dostarczanych
żach o wysokiej świadomości bezpieczeństwa, jak na przykład w lotnictwie, do światowych producentów
technice chemicznej czy farmaceutyce. samochodów ciężarowych, autobusów
i naczep. WABCO osiągnęło w 2013
r. sprzedaż na poziomie 2,7 mld
Przekonaj się sam, jak łatwiej,
dolarów, a jego siedziba główna
szybciej, czyściej i lepiej wykomieści się w Brukseli (Belgia).
nać prace, które nigdy nie były
Więcej informacji znajduje się na
możliwe przy użyciu sprayów.
stronie internetowej pod adresem:

WABCO Leakage Detector jest
niezależnym systemem z intui-

Więcej informacji można uzyskać
u właściwego przedstawiciela WABCO.

Operator zakłada izolujące słuchawki, gwarantujące precyzyjne wykrywanie nawet w głośnym otoczeniu.
Oznacza to niezawodne wykrywanie
nawet najmniejszych nieszczelności,
które do tej pory przy użyciu sprayów
były prawie zawsze przeoczane. A
przy tym małe nieszczelności często szybko się powiększają. Nasze
rozwiązanie gwarantuje, że nie ma
konieczności powtarzania czynności
serwisowych przy równoczesnym
zapewnieniu, że pojazdy nie znajdą
się na drodze w uszkodzonym stanie.

PIECZĘĆ SPRZEDAWCY

www.wabco-auto.com
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W przeciwieństwie do sprayów czy
wody z mydłem, w przypadku zastosowania ultradźwiękowego wykrywacza
nieszczelności warsztat pozostaje
czysty. W pojeździe nie ma pozostałości, które mogłyby powodować
korozję, a zdrowiu i bezpieczeństwu
operatora nic już nie zagraża.

