WABCO Ultrasonic
Leakage Detector
Søg lækager med trykluft
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Søg lækager med ULTRALYD
HURTIGERE end normale systemer
Finder selv de MINDSTE LÆKAGER
En TEKNOLOGI helt uden vedligeholdelse
Holder værkstedet SIKKERT OG RENT

WABCO Leakage Detector Set 400 606 410 0
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WABCO Leakage Detector
Isolerende hovedtelefon
Netdel
Sensor
Kabel
Strop
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Den frit bevægelige ultralydssensor når selv de mest utilgængelige steder i tryksystemet,
som altid var svære at finde med
læksprays eller sæbevand.
Operatøren bærer isolerende hovedtelefoner, som sørger for en helt
nøjagtig registrering selv i støjende
omgivelser. Dette medfører, at bitte
små lækager – som næsten altid
blev overset med spraytests – nu
nemt kan findes. Små lækager bliver tit til store lækager. Med denne
geniale løsning undgås gentagende
vedligeholdelsesarbejder, og er
resultatet er, at køretøjerne ikke
sendes defekte ud på vejene.

NEM AT HÅNDTERE
WABCO Leakage Detector er
et uafhængigt system, som
betjenes intuitivt og som ikke
kræver særlige instruktioner.

FORHANDLERSTEMPEL

Systemet kræver ingen vedligeholdelse undtaget regelmæssig batteriskift.

EKSTRA SIKKERHED
I modsætning til sprays og sæbevand holdes værkstedet rent med
ultralyds-lækagesøgeren. Der bliver
ingen korroderende rester tilbage
på køretøjet, hvilket kan påvirke
operatørens sundhed og sikkerhed.
Systemet anvendes som regel
i sikkerhdsbevidste brancher,
som for eksempel i luftfarts-,
den kemitekniske - samt i den
farmaceutiske industri.
Men overbevis dig selv om, hvor
meget hurtigere, renere og bedre dit
arbejde klares end med en spray.
Yderligere informationer fås hos
den lokale WABCO forhandler.

WABCO (NESE:WBC) er en førende
global leverandør af teknologi og
styresystemer, der øger sikkerheden og
effektiviteten i kommercielle køretøjer.
WABCO blev grundlagt for mere end
140 år siden og er fortsat førende
inden for banebrydende elektrisk,
mekanisk og mekatronisk teknologi
til bremser, stabilitetssystemer og
transmissionsautomationssystemer,
som leveres til verdens førende
producenter af kommercielle lastvogne,
busser og trailere. WABCO havde
en omsætning på USD 2,7 mia. i
2013 og har hovedkontor i Bruxelles
i Belgien. Find flere oplysninger på:

www.wabco-auto.com
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