Lekkagedetector

Hoor wat het blote oor nooit kan onderscheiden!
BESPAAR TOT WEL 90 % AAN TIJD BIJ HET OPSPOREN VAN
LEKKAGES IN REM-, VERING- EN AIRCONDITIONINGSYSTEMEN
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Bent u de onbetrouwbare methodes om lekkages op te sporen zat?
Worstelt u met kleine lekkages die u met het menselijk oor simpelweg niet kunt horen?
WABCO heeft voor u een handige, snelle en schone oplossing ontwikkeld.
In systemen met niet-ontvlambare gassen onder druk kunnen lekkages met ultrasone technologie
worden opgespoord. De WABCO-lekkagedetector transformeert het ultrasone signaal in hoorbaar
geluid en geeft de omvang van het lek optisch op een display weer.

De zwakke plek lokaliseren is het werk van specialisten. Een hartaandoening, een
luchtwegblokkade of toch een simpele verkoudheid? In de juiste handen (en met de juiste
oren), vindt een stethoscoop het antwoord. Nu kunt u de WABCO-lekkagedetector
gebruiken om lekkages in alle systemen op te sporen.
Met WABCO wordt ú de specialist.

“

Als een vrachtwagen binnenkomt voor een
servicebeurt, voeren wij een twee minuten
durende routinecontrole op lekkages uit.
Onlangs vonden we 2 kleinere lekkages die
werden veroorzaakt door twee versleten
schroefverbindingen. We hebben ze gerepareerd
om verdere schade en kosten te voorkomen. Het
resultaat: een zeer tevreden klant die blij was met
onze grondige service, en extra werk voor de
werkplaats.

Voordelen die uw diensten professionaliseren
Extreem tijdbesparend bij wat vroeger een tijdrovende taak was eventuele lekkage vindt u binnen 2 minuten
Omdat lekkages zo snel kunnen worden opgespoord – met meer
tevreden klanten en extra werk tot gevolg
Onmiddellijk opsporen van zelfs de kleinste lekkages (voorkomt
snellere slijtage)
Door een extra dienst aan te bieden, genereert u extra werk voor
uw werkplaats
Veel betrouwbaarder en nauwkeuriger dan conventionele
methodes
Eenvoudig, schoon en veilig in gebruik (geen gemorste bijtende
vloeistoffen meer)

”

Een onmisbaar stuk gereedschap, het snelste systeem
dat op de markt te vinden is
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Kalibreren niet nodig
Flexibele meetsonde controleert snel op zelfs de moeilijk bereikbare plaatsen
Handige set met WABCO ultrasone detector, isolerende koptelefoon, spanningsvoeding,
sensor, kabel en draagriem
Betaalbaar, zodat elke werkplaats er een kan hebben, om veel tijd te besparen en werk en
tevreden klanten te generen

WABCO lekkagedetector
•
•
•
•

Wordt gebruikt door onze servicepartners
Is gebaseerd op beproefde technologie binnen industrieën waar veiligheid van levensbelang
is, zoals de chemische of luchtvaartindustrie
Is gestoeld op meer dan 25 jaar diagnostische ervaring
Maakt gebruik van 150 jaar aan beproefde expertise in de productie van voertuigonderdelen

> Bekijk het filmpje op wabco.com/diagnostictools

Behoefte aan tijdbesparende lekkagedetectie?

Bestel nu de WABCO-lekkagedetector (400 606 410 0) via uw distributeur.

