Nadajnik ultradźwiękowy

Nasze urządzenie ultradźwiękowe pozwala łatwo poznać
odpowiedzi na pytania!
SPRAWDZONE NARZĘDZIE WYKRYWAJĄCE NAJCICHSZY
ODGŁOS NIESZCZELNOŚCI W USZCZELKACH W DRZWIACH
I OKNACH POJAZDÓW UŻYTKOWYCH

NIEDROGIE

SZYBKIE

PROSTE

OSZCZĘDZA CZAS

PRECYZYJNE

NIEZAWODNE

NIE WYMAGA KONSERWACJI

WYSOKA JAKOŚĆ

Czyż nie byłoby wspaniale mieć szybki i niezawodny system wykrywania nieszczelności w pojazdach
użytkowych?
Uszkodzenia i nieszczelności uszczelek w drzwiach i oknach to stale powracający problem. Mogą
one skutkować powstawaniem denerwujących odgłosów we wnętrzu pojazdu oraz przedostawaniem
się do środka niechcianej wilgoci. Wykrycie tych – zazwyczaj niewielkich – nieszczelności
zajmuje dużo czasu i jest trudnym zadaniem dla każdego warsztatu. Prawdopodobnie najbardziej
niezawodne rozwiązanie na rynku: nadajnik ultradźwiękowy WABCO.

Badanie uszczelki to zadanie dla specjalisty. Lekarze mogą łatwo sprawdzić, czy
pogorszył się Państwu słuch, na przykład z powodu niewielkiej nieszczelności w błonie
bębenkowej. W podobny sposób nadajnik ultradźwiękowy WABCO pomoże Państwu
natychmiast wykryć nieszczelności uszczelek.
Z WABCO stają się Państwo prawdziwymi specjalistami.

„

Znalezienie przyczyny przedostawania się
wilgoci do wnętrza pojazdu było kiedyś bardzo
czasochłonnym zajęciem. I nie zawsze można
było ją znaleźć! Nie zawsze dało się rozwiązać
ten problem. Nadajnik ultradźwiękowy ułatwił
to zadanie: pozwala on oszczędzić czas
i umożliwia przeprowadzenie konkretnej,
niedrogiej naprawy.

Zalety, które ułatwiają Państwu prowadzenie
działalności

”

Nie wymaga konserwacji ani kalibracji
Szybka, prosta i pozwalająca oszczędzić czas diagnostyka
uszkodzonych uszczelek w drzwiach i oknach
Niezawodna i precyzyjna nowoczesna technologia
Łatwe w użyciu urządzenie wysokiej jakości
Wykrywanie nieszczelności może stać się standardową
procedurą
w przypadku wszystkich serwisowanych pojazdów, co
skutkować będzie większym zadowoleniem klientów
		 • Ograniczenie hałasu wewnątrz pojazdu
		 • Unika się dodatkowych kosztów związanych z uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią
		 • Krótszy czas naprawy i okres, przez który właściciel nie może korzystać z pojazdu
		 • Dodatkowe zlecenia na naprawy
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Ultranowoczesne narzędzie zapewniające precyzję, która pozwala
oszczędzić czas
14 sferycznie ułożonych nadajników ultradźwiękowych umożliwia
jednolite rozprowadzanie ultradźwięków
Centralne urządzenie sterujące pozwala zarządzać poziomem szumów oraz
częstotliwością dźwięku
Stetoskop dla wygody

Nadajnik ultradźwiękowy WABCO
•
•
•
•

Jest polecany przez naszych partnerów serwisowych
Opiera się na technologii stosowanej w branżach związanych z żeglugą (transportem)
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

Sprawdzone rozwiązanie pozwalające szybko wykryć
nieszczelności?

Teraz mogą Państwo zamówić nadajnik ultradźwiękowy WABCO (452 600 100 0),
kontaktując się ze swoim dystrybutorem.

