Ultraljudssändare

Ta reda på allt med vår ultraljudsenhet!
ETT BEPRÖVAT VERKTYG SOM UPPTÄCKER ÄVEN DEN MINSTA
LÄCKAN I DÖRR- OCH FÖNSTERLISTER PÅ NYTTOFORDON

SNABBT

KOSTNADSEFFEKTIVT

LÄTT

TIDSSPARANDE

PRECIST

PÅLITLIGT

UNDERHÅLLSFRITT

HÖG KVALITET

Vad sägs om ett verktyg som snabbt och tillförlitligt upptäcker läckor på nyttofordon?
Skador och läckage på dörr- och fönsterlister är ett vanligt problem. Det kan leda till störande buller
på fordonets insida och till att det tränger in oönskad fukt. För en verkstad är det tidskrävande
och komplicerat att detektera dessa läckor som ofta är små. Den med sannolikhet mest pålitliga
lösningen på marknaden: WABCO:s ultraljudssändare.

Det krävs en specialist för att hitta en läcka. Läkare kan på ett enkelt sätt se om du har
problem med hörseln, t.ex. på grund av läckage i trumhinnan. På samma sätt hjälper dig
WABCO:s ultraljudssändare att omedelbart upptäcka läckor i tätlister.
Med WABCO är det du som är specialisten.

“

Att hitta orsaken till varför fukt tränger in i ett
fordon brukade vara en mycket tidskrävande
uppgift. Om man nu alls kunde hitta den.
Defekten kunde därför inte alltid repareras.
Med ultraljudssändaren går det mycket lättare:
den sparar tid och möjliggör målinriktande och
kostnadseffektiva reparationer.

”

Fördelar som stödjer din verksamhet
Underhållsfri, kräver ingen kalibrering
Snabb, tidssparande och enkel diagnos av skadade dörr- och
fönsterlister
Pålitlig och precis teknologi
Lätthanterlig utrustning av högsta kvalitet
Läckagedetektering kan ingå i rutinkontrollen för alla servade
fordon – vilket leder till nöjdare kunder
		
• Lägre buller på insidan
		
• Extra kostnader orsakade av fuktskador kan undvikas
		
• Kortare reparations- och stilleståndstider
		
• Genererar fler reparationsuppdrag

Ett ultramodernt verktyg för tidssparande precision
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14 sfäriskt placerade ultraljudssändare ger jämn fördelning av ultraljudet
Central styrenhet för hantering av ljudnivåer och ljudfrekvens
Bekvämt stetoskop

WABCO ultraljudssändare
•
•
•
•

Rekommenderas av servicepartner
Baseras på erkänd teknologi som används inom sjöfarten (transport)
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

En beprövad lösning som snabbt upptäcker läckage?
Beställ WABCO:s ultraljudssändare (452 600 100 0) nu genom din återförsäljare.

