Ultrasonlu Verici

Ultrasonlu cihazımızla sorunları tespit etmenin uygun bir
yolu var!
TICARI ARAÇLARIN KAPI VE PENCERE CONTALARINDA
OLABILECEK SIZINTININ EN UFAK FISILTISINI BILE TESPIT
EDEN KANITLANMIŞ BIR CİHAZ

MALİYET ETKİN

HIZLI

BASİT

ZAMAN KAZANDIRIR

KESİN

GÜVENİLİR

BAKIM GEREKTİRMEZ

YÜKSEK KALİTE
Ticari araçlarda sızıntıları bulmak için hızlı ve güvenilir bir sistem harika olmaz mıydı?
Kapı ve pencere contalarında oluşan hasar ve sızıntılar sürekli tekrarlayan sorunlardır. Aracın
iç kısmında rahatsız edici seslere ve nemin istenmeyen bir biçimde girmesine neden olabilirler.
Genellikle küçük olan bu sızıntıları belirlemek tüm tamirhaneler için zaman alan ve karmaşık bir
görevdir. Muhtemelen piyasadaki en güvenilir çözüm: WABCO Ultrasonlu Verici.

Bir contayı incelemek uzman işidir. Hekimler işitme duyunuzun örneğin kulak zarınızdaki
küçük bir sızıntıdan dolayı engellenip engellenmediğini anlamanın hafif bir yoluna sahiptir.
Bu büyük ölçüde WABCO Ultrasonlu Vericinin contalardaki sızıntıları hemen bulmanıza
yardımcı olmasına benzer.
WABCO ile uzman sizsiniz.

“

Bir araca giren nemin kaynağını bulmak
eskiden çok zaman alan bir işti.
Tabii o da bulabilirsek! Her zaman başarılı
bir tamir olmazdı. Ultrasonlu Verici bu işi çok
kolaylaştırdı: bize zaman kazandırıyor ve
spesifik ve maliyet açısından verimli tamiri
mümkün kılıyor.

”

İşinizi kolaylaştıracak faydalar
Bakım istemez, kalibrasyon gerekmez
Hızlı ve zaman kazandırır , hasarlı kapı ve pencere contalarının
tanısını basitleştirir
Güvenilir ve kesin son teknoloji
Taşınması kolay kaliteli cihaz
Sızıntı taraması servis verilen tüm araçlarda standart prosedür
haline getirilebilir, bu da memnun müşterileri arttırır
		
• İç gürültü azalır
		
• Nemlenmeden kaynaklanan hasar nedeniyle oluşan ekstra
		 maliyetlerden kaçınılır
		
• Onarım ve arıza süresi kısalır
		
• Yeni tamir işleri getirir

Kesin sonuçlar için tamamen modern bir cihaz
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Ultrason sesinin eşit dağıtılması için küre biçiminde dizilmiş 14 ultrason vericisi
Gürültü seviyelerinin ve ses frekansının yönetimi için Merkezi Kontrol Ünitesi
Rahatlığınız için stetoskop

WABCO Ultrasonlu Verici
•
•
•
•

Servis ortakları tarafından tavsiye edilir
Tekne (kargo) endüstrisindeki köklü teknoloji üzerine kurulmuştur
25 yılı aşkın tanı tecrübesi üzerine inşa edilmiştir
Otomotiv parçaları üretimindeki 150 yıllık kanıtlanmış deneyimi kullanır

> wabco.com/diagnostictools adresindeki videoyu izleyin

Sızıntıları bulmak için kanıtlanmış bir çözüm mü gerekiyor?
WABCO Ultrasonlu Vericiyi (452 600 100 0) hemen şimdi distribütörünüz
aracılığıyla sipariş edebilirsiniz.

