Detektor netěsností

Uslyšíte i to, co byste jinak slyšet nemohli!
UŠETŘETE AŽ 90 % ČASU PŘI DETEKCI NETĚSNOSTÍ
V BRZDOVÉM SYSTÉMU, SYSTÉMU PÉROVÁNÍ A KLIMATIZACE

ČASOVĚ EFEKTIVNÍ
SPOKOJENOST

PŘESNÉ

RYCHLÉ
ČISTÉ

SPOLEHLIVÉFLEXIBILNÍ
JEDNODUCHÉ PRAKTICKÉ
CENOVĚ DOSTUPNÉ

BEZPEČNÉ

Jste unaveni z nespolehlivých metod detekce netěsností?
Zápasíte s drobnými netěsnostmi, které prostě nejsou slyšitelné pouhým uchem?
Firma WABCO pro vás navrhla pohodlné, časově efektivní a čisté řešení.
V systémech s nehořlavými plyny pod tlakem lze netěsnosti detekovat pomocí ultrazvukové
technologie. Detektor netěsností WABCO převádí ultrazvukový signál na slyšitelný zvuk a velikost
netěsnosti zobrazí opticky na displeji.

Nalezení slabých míst je práce pro odborníka. Onemocnění srdce, obstrukce dýchacích
cest nebo jen nachlazení? Odpověď poskytne stetoskop ve správných rukou (a uších).
Nyní můžete používat detektor netěsností WABCO, s nímž odhalíte každou netěsnost v
systému sluchem.
Se společností WABCO se stáváte odborníkem.

“

Když do servisu přijede nákladní vozidlo,
provedeme dvouminutovou rutinní kontrolu
těsnosti. Při jedné příležitosti jsme zjistili 2
drobné netěsnosti způsobené opotřebovaným
šroubením. Abychom zamezili dalšímu
poškození a nákladům, opravili jsme je.
Výsledkem byla velká spokojenost zákazníka s
naší důkladností a další obchodní příležitost pro
náš autoservis.

Výhody k profesionalizaci vašich služeb

”

Extrémní časová efektivita dříve velmi časově náročné práce – o
případné netěsnosti se dozvíte do 2 minut
Jelikož lze netěsnosti odhalit tak rychle, skenování se může
stát standardním postupem pro všechna servisovaná vozidla –
výsledkem bude více spokojených zákazníků a další obchodní
příležitost
Okamžité odhalení dokonce i drobných netěsností (vyloučení
rychlejšího opotřebení kompresoru a zvýšení spotřeby paliva)
Nabídka dodatečné služby znamená další obchodní příležitost
pro váš autoservis
Mnohem spolehlivější a přesnější než běžné metody
Jednoduché, čisté a bezpečné (už žádné úniky žíravých kapalin)

Nepostradatelný nástroj, časově nejefektivnější systém na trhu
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Bez nutnosti kalibrace
Flexibilní sonda rychle zkontroluje i těžko dostupné oblasti
Praktická souprava: ultrazvukový detektor WABCO, izolovaná sluchátka, napájecí zdroj,
snímače, kabel a popruh
Je natolik cenově dostupný, že by jej měl vlastnit každý autoservis. Přináší totiž značnou
časovou úsporu, vyšší zisk a spokojené zákazníky

Detektor netěsností WABCO
•
•
•
•

Je používán našimi servisními partnery
Vychází z osvědčené technologie v odvětvích citlivých na bezpečnost, např. chemický nebo
letecký průmysl
Staví na více než 25 letech zkušeností s diagnostikou
Těží z prokázaných odborných znalostí shromážděných během 150 let ve výrobě
automobilových dílů

> Video k tématu můžete zhlédnout na wabco.com/diagnostictools

Časově efektivnější detekce netěsností?

Objednejte si nyní detektor netěsností WABCO (400 606 410 0)
prostřednictvím svého distributora.

