Ultrasone transmitter

Met ons ultrasone gereedschap vindt u beslist
waar u naar zoekt!
EEN BEWEZEN APPARAAT OM ZELFS DE KLEINSTE LEKKEN
IN DEUR- EN VENSTERRUBBERS VAN BEDRIJFSWAGENS OP TE
SPOREN

KOSTENEFFICIËNT

SNEL

EENVOUDIG

BESPAART TIJD

BETROUWBAAR

NAUWKEURIG

ONDERHOUDSVRIJ

HOGE KWALITEIT
Zou het niet fantastisch zijn een snel en betrouwbaar systeem te hebben om lekken in
bedrijfswagens op te sporen?

Beschadiging en lekkage van deur- en vensterrubbers komen vaak voor. Dit leidt vaak tot vervelende
geluiden in het voertuig en vervelend binnendringen van vocht. Het vinden van deze vaak miniscule
lekken is voor elke werkplaats een tijdrovende en gecompliceerde uitdaging. De waarschijnlijk meest
betrouwbare oplossing op de markt is de WABCO ultrasone transmitter.

Rubbers onderzoeken is het werk van een specialist. Medisch specialisten kunnen
gemakkelijk zien waar uw gehoor is beschadigd door bijvoorbeeld een klein gaatje in het
trommelvlies. Dit lijkt op de manier waarop de WABCO ultrasone transmitter u helpt bij
het onmiddellijk opsporen van lekken in rubbers.
Met WABCO wordt ú de specialist.

“

Het opsporen van de oorzaak van binnendringend
vocht in een voertuig was altijd een zeer
tijdrovende werkje. Als deze al gevonden kon
worden! Het probleem kon niet altijd worden
opgelost. De ultrasone transmitter maakt dit een
stuk gemakkelijker: hij bespaart tijd en maakt een
specifieke en kostenefficiënte reparatie mogelijk.

”

Voordelen die uw bedrijf ondersteunen
Onderhoudsvrij, kalibreren niet nodig
Snelle, tijdbesparende en eenvoudige diagnostiek van
beschadigde deur- en vensterrubbers
Betrouwbare en nauwkeurige, hoog ontwikkelde technologie
Gebruiksvriendelijk apparaat van hoge kwaliteit
Lekkagedetectiescan kan een standaardonderdeel worden
voor alle voertuigen in onderhoud – met meer tevreden klanten
tot gevolg
		
• Lawaai in de cabine wordt verminderd
		
• Extra kosten vanwege vochtschade worden voorkomen
		
• Kortere reparatie- en stilstandtijd
		
• Extra reparatiewerkzaamheden als gevolg

Een ultramodern gereedschap voor tijdbesparende precisie
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14 in bolvorm geplaatste ultrasone transmitters voor de
uniforme verdeling van ultrasoon geluid
Centrale regeleenheid voor het beheer van geluidsniveaus en
-frequentie
Stethoscoop voor uw gemak

WABCO ultrasone transmitter
•
•
•
•

Wordt aanbevolen door onze servicepartners
Is gebaseerd op gevestigde technologie in de boot (vracht) -industrie
Is gebaseerd op meer dan 25 jaar diagnostische ervaring
Maakt gebruikt van 150 jaar aan beproefde expertise in de productie van voertuigonderdelen

> Bekijk het filmpje op wabco.com/diagnostictools

Een beproefde oplossing om lekken snel op te sporen?
Bestel nu de WABCO ultrasone transmitter (452 600 100 0) via uw distributeur.

