Läckagedetektor

Hör mer än vad du hade gjort med blotta örat!
MINSKA TIDEN SOM DU BEHÖVER FÖR ATT LETA EFTER
LÄCKOR I BROMSARNA, FJÄDRINGEN OCH
KLIMATANLÄGGNINGEN MED 90 %.
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Är du trött på opålitliga metoder för läckagedetektering?
Kämpar du för att upptäcka läckor som du helt enkelt inte kan höra med blotta örat?
WABCO har tagit fram en praktisk, tidseffektiv och hygienisk lösning åt dig.
I system med icke antändliga gaser under tryck kan läckor detekteras med hjälp av ultraljudsteknik.
WABCO:s läckagedetektor omvandlar ultraljudssignalen till hörbart ljud och indikerar storleken på
läckan optiskt på displayen.

Det krävs en specialist för att hitta den svaga punkten. Ett hjärtproblem, en förträngning
i luftvägarna eller bara en vanlig förkylning? I rätt händer (och öron) ger ett stetoskop det
rätta svaret. Nu kan du använda WABCO:s läckagedetektor för att höra även den minsta
läckan i alla system.
Med WABCO är det du som är specialisten.

“

När vi får in en lastbil för service gör vi en
rutinkontroll som tar två minuter för att se om
det finns läckage. Vid ett tillfälle hittade vi två
mindre läckor som berodde på två utnötta
skruvanslutningar. För att undvika ytterligare
skador och kostnader reparerade vi dem.
Resultatet: en kund som var mycket nöjd med
att vi var så noggranna och lite extra reklam för
verkstaden.

Fördelar för att erbjuda mer professionella dina tjänster

”

Extrem kostnadseffektivitet i det som brukade vara ett mycket
tidskrävande jobb – du upptäcker läckage på 2 minuter
Eftersom läckage kan upptäckas så snabbt kan avsökningen ingå
i rutinkontrollen för alla fordon – vilket leder till fler nöjda kunder
och ett lyft för din verksamhet
Omedelbar detektering av till och med små läckor (motverkar
förtida slitage)
Genom att erbjuda en extra tjänst kan du locka fler kunder till din
verkstad
Mycket pålitligare och precisare än konventionella metoder
Enkelt, hygieniskt och säkert att använda (inget spill av
korrosiva vätskor)

Ett oumbärligt verktyg, det mest tidseffektiva systemet på marknaden
Ingen kalibrering krävs
Flexibel prob som snabbt avkänner även svåråtkomliga ställen
Finns i praktisk sats med WABCO ultraljudsdetektor, isolerande hörlurar, strömförsörjning,
sensor, kabel och rem
Så prisvärd att varje verkstad bör skaffa sig en, då den både sparar tid och ger fler nöjda
kunder
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WABCO läckagesensor
•
•
•
•

Används av våra servicepartner
Bygger på erkänd teknologi från säkerhetsrelevanta industrier som den kemiska industrin
eller luftfarten
Baseras på mer än 25 års erfarenhet av diagnos
Utnyttjar den beprövade expertisen av 150 år inom tillverkningen av bilkomponenter

> Se filmen på wabco.com/diagnostictools

Mer tidseffektiv läckagedetektering?

Beställ WABCO:s läckagedetektor (400 606 410 0) nu genom din återförsäljare.

