Leakage Detector

Ouvir, o que o simples ouvido nunca poderia ouvir!
ECONOMIZE ATÉ 90% DE TEMPO NA PROCURA POR FUGAS
EM SISTEMAS DE TRAVAGEM E SUSPENSÃO, BEM COMO EM
SISTEMAS DE AR CONDICIONADO

ECONOMIZADOR
DE TEMPO
BEM SUCEDIDO

PRECISO

RÁPIDO

LIMPO
FIÁVEL
FLEXÍVEL
SIMPLES
PRÁTICO
ACESSÍVEL

SEGURO

Cansado de métodos não confiáveis de procura de fugas? Tem problemas com pequenas fugas que
não consegue ouvir?
Está agora à sua disposição uma solução prática, economizadora de tempo e limpa. Em sistemas
sujeitos a uma pressão de gás não inflamável, podem ser detetadas permeabilidades com uma
tecnologia de ultrassons. O WABCO Leakage Detector converte os ultrassons num sinal acústico e
mostra visualmente o tamanho da fuga através de um visor.

A procura do ponto fraco é trabalho para um especialista.
Uma deficiência cardíaca, insuficiência respiratória, ou simplesmente uma constipação?
Nas mãos certas (e com as orelhas certas), um estetoscópio fornece a resposta. Com o
WABCO Leakage Detector, agora pode ouvir cada fuga em cada sistema.
Com a WABCO, tornar-se-á um especialista.

“

Quando um camião vem à nossa oficina para fazer a
manutenção ou para ser reparado, executamos um exame
de rotina de dois minutos em busca de fugas. Uma vez,
encontrámos duas pequenas fugas, causadas por duas uniões
roscadas desgastadas. Para evitar mais danos
e custos, reparámos essas mesmas fugas. O resultado:
Um cliente que ficou muito satisfeito com a nossa
meticulosidade, e um negócio adicional para a oficina.

”

Vantagens da profissionalização das suas
prestações de serviços:
Elevada economia de tempo num trabalho até aqui muito demorado.
Encontra uma fuga existente mais rápido do que nunca
Uma vez que as fugas são descobertas tão rapidamente
com esta verificação, esta é inserida no procedimento padronizado
durante a reparação de veículos com avarias. Desta forma,
aumenta a satisfação do cliente e o volume de encomendas
A identificação imediata mesmo de pequenas fugas (impede
um desgaste mais rápido do compressor do veículo e um
consumo de combustível mais elevado)
Consideravelmente mais confiável e preciso do que processos tradicionais
Simples, limpo e seguro de utilizar
(sem o derrame de líquidos corrosivos)
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Uma ferramenta indispensável, o sistema mais eficiente a nível temporal do
mercado
Não é necessária qualquer calibração
Uma sonda flexível verifica rapidamente até mesmo áreas de difícil acesso
Kit prático: WABCO Leakage Detector, auscultadores isoladores, fonte de alimentação,
sensor, cabo e alça de transporte
Tão acessível, que cada oficina deveria ter um aparelho assim. As razões: economia de
tempo significativa, encomendas adicionais, satisfação do cliente

WABCO Leakage Detector
• é utilizado pelos nossos parceiros de serviços
• tecnologia também utilizada em indústrias relevantes para a segurança (química ou
aeroespacial)
• com base em mais de 25 anos de experiência de diagnóstico
• utiliza a experiência comprovada de 150 anos de produção de componentes para veículos
> Veja o vídeo em wabco-auto.com/diagnostictools

Uma busca de fugas economizadora de tempo?

Encomende agora o WABCO Leakage Detector (400 606 410 0)
no seu revendedor.

