Wykrywacz nieszczelności

Słyszy to, czego ludzkie ucho nigdy nie wychwyci!
SKRACA NAWET O 90% CZAS POTRZEBNY NA WYKRYCIE
NIESZCZELNOŚCI W HAMULCACH, ZAWIESZENIU
I INSTALACJACH KLIMATYZACYJNYCH
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Czy mają już Państwo dość nieskutecznych metod wykrywania nieszczelności?
Czy mają Państwo problem z małymi nieszczelnościami, których ludzkie ucho zwyczajnie nie wychwytuje?
Firma WABCO opracowała dla Państwa wygodne, oszczędzające czas i czyste rozwiązanie.
W układach zawierających niepalne gazy pod ciśnieniem nieszczelności można wykrywać za pomocą
ultradźwięków. Wykrywacz nieszczelności WABCO przetwarza sygnał ultradźwiękowy na słyszalny dźwięk,
a na wyświetlaczu prezentowane jest graficzne odwzorowanie rozmiaru nieszczelności.

Znalezienie słabego punktu to zadanie dla specjalisty. Problem z sercem, niedrożne drogi
oddechowe, czy zwykłe przeziębienie? We właściwych rękach (i uszach) stetoskop znajdzie
odpowiedź na to pytanie. Teraz, korzystając z Wykrywacza nieszczelności WABCO, mogą
Państwo wykorzystać swój słuch do wykrywania wszelkich nieszczelności w układzie.
Z WABCO stają się Państwo prawdziwymi specjalistami.

„

Kiedy ktoś odstawia ciężarówkę do warsztatu,
przeprowadzamy rutynową dwuminutową kontrolę
pod kątem nieszczelności. W jednym przypadku
wykryliśmy dwie mniejsze nieszczelności
spowodowane przez zużyte złącza śrubowe. Aby
uniknąć dalszych uszkodzeń i kosztów, naprawiliśmy
je. Wynik: klient był bardzo zadowolony, że
sprawdziliśmy pojazd kompleksowo, co przełożyło
się na kolejne zlecenia.

Zalety, które pozwolą Państwu świadczyć jeszcze
bardziej profesjonalne usługi

”

Praca, która wcześniej wymagała dużej ilości czasu, teraz przebiega
bardzo szybko – jeśli istnieje nieszczelność, wykryją ją Państwo w ciągu
2 minut
Ponieważ nieszczelności można wykrywać teraz tak szybko, może to
stać się standardową procedurą w przypadku wszystkich serwisowanych
pojazdów, co skutkować będzie większym zadowoleniem klientów
i dodatkowymi zleceniami
Natychmiastowe wykrywanie nawet niewielkich nieszczelności
(zapobiega to szybkiemu zużyciu)
Oferując dodatkową usługę, zyskują Państwo dodatkowe zlecenia dla
swojego warsztatu
Dużo bardziej niezawodny i precyzyjny niż konwencjonalne metody
Prosty, czysty i bezpieczny w obsłudze (koniec z rozlanymi żrącymi
płynami)

Niezbędne narzędzie, które oszczędza najwięcej czasu spośród systemów
dostępnych na rynku
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Nie jest konieczna kalibracja
Elastyczna głowica szybko dociera nawet do miejsc, do których trudno sięgnąć
Wygodny zestaw z Wykrywaczem ultradźwiękowym WABCO, izolującymi słuchawkami, zasilaczem,
czujnikiem, przewodem i paskiem
Niedrogi, tak więc każdy warsztat powinien nabyć taki wykrywacz, ponieważ zapewnia on znaczną
oszczędność czasu, większą liczbę zleceń i większe zadowolenie klientów
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Jest stosowany przez naszych partnerów serwisowych
Opiera się na technologii stosowanej w branżach, w których bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie,
takich jak przemysł chemiczny czy lotnictwo
U jego podstaw leży ponad 25 lat doświadczenia diagnostycznego
Korzysta z uznanego, ponad 150-letniego doświadczenia w produkcji części motoryzacyjnych

> Zapraszamy do obejrzenia filmu w witrynie wabco.com/diagnostictools

Wykrywacz nieszczelności pozwalający zaoszczędzić więcej
czasu?
Teraz mogą Państwo zamówić Wykrywacz nieszczelności WABCO
(400 606 410 0), kontaktując się ze swoim dystrybutorem.

