Ultrazvukový vysílač

WABCO ultrazvukový vysílač: High-tech pro těsnost!
OSVĚDČENÝ NÁSTROJ K DETEKCI I TÉ NEJMÉNŠÍ NETĚSNOSTI
V TĚSNĚNÍ DVEŘÍ A OKEN UŽITKOVÝCH VOZIDEL

RYCHLÉ

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ

JEDNODUCHÉ
ŠETŘÍ ČAS

PŘESNÉ

SPOLEHLIVÉ

BEZÚDRŽBOVÉ

VYSOKÁ KVALITA
Jak by se vám líbil rychlý a spolehlivý systém k odhalení netěsností v užitkových vozidlech?

Poškození a nefunkčnost těsnění dveří a oken stále působí problémy. Mohou způsobit nepříjemný
zvuk uvnitř vozidla a nežádoucí pronikání vlhkosti do interiéru vozidla. Odhalování těchto často
drobných netěsností je pro autoservisy časově náročným a složitým úkolem. Pravděpodobně
nejspolehlivějším řešením na trhu je WABCO ultrazvukový vysílač.

Zkoumání těsnění je práce pro odborníky. Lékaři mají jednoduchý nástroj, pomocí
kterého zjistí, zda máte zhoršený sluch například drobnou netěsností ve vašem ušním
bubínku. Stejně dobře pomůže ultrazvukový snímač WABCO ihned odhalit nefunkční
těsnění.
Se společností WABCO se stáváte odborníkem.

“

Hledání příčiny pronikání vlhkosti do vozidla
bývalo časově náročným úkolem. Pokud bylo
vůbec možné tuto příčinu nalézt! Oprava nebyla
vždy úspěšná. Ultrazvukový snímač vše velmi
usnadnil: šetří čas a umožňuje specifickou,
nákladově efektivní opravu.

”

Výhody, které podpoří váš obchod
Bezúdržbové, není nutná kalibrace
Rychlá, časově úsporná a jednoduchá diagnostika
poškozených těsnění dveří a oken
Spolehlivá a přesná moderní technologie
Snadno použitelné, vysoce kvalitní zařízení
Skenování k odhalení netěsností se může stát standardním
postupem pro všechna servisovaná vozidla – a výsledkem
bude více spokojených zákazníků
		
• Snižuje se hluk v interiéru
		
• Vyloučení dalších nákladů vzniklých při poškození vlhkostí
		
• Kratší oprava a prostoje
		
• Vytvoření dalších obchodních příležitostí v rámci oprav

Vysoce moderní nástroj pro časově úspornou přesnost
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14 sféricky uspořádaných ultrazvukových snímačů pro rovnoměrnou distribuci ultrazvuku
Centrální ovládací jednotka pro řízení úrovní hlasitosti a frekvence zvuku
Stetoskop s praktickou trojnožkou, magnetický a přísavkový držák pro optimální umístění

Ultrazvukový vysílač WABCO
•
•
•
•

Je doporučen servisními partnery
Vychází z osvědčené technologie v odvětví výroby (nákladních) plavidel
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

Osvědčené řešení k rychlému nalezení netěsností?

Objednejte si nyní WABCO ultrazvukový vysílač (452 600 100 0) prostřednictvím
svého distributora.

