Ultrasonic Transmitter
(transmissor ultrassônico)

Ultrasonic Transmitter (transmissor ultrassônico):
Alta tecnologia para estanqueidade!
UMA FERRAMENTA COMPROVADA PARA IDENTIFICAR ATÉ
MESMO OS MENORES VAZAMENTOS NAS VEDAÇÕES
DAS PORTAS E DAS JANELAS DOS VEÍCULOS PESADOS

ACESSÍVEL

RÁPIDO

SIMPLES

CONFIÁVEL ECONOMIZADOR

PRECISO DE TEMPO
SEM MANUTENÇÃO

DE ELEVADA
QUALIDADE

Não seria excelente um sistema rápido e confiável para detecção de vazamentos nos veículos
pesados?
Vedações das portas e janelas danificadas ou com vazamentos são um problema constante.
Causam muito ruído na cabine e a entrada indesejável de umidade no interior do veículo. Encontrar
estes vazamentos, muitas vezes minúsculos, é um trabalho complicado e que consome muito tempo
em qualquer oficina. A solução provavelmente mais confiável do mercado: o WABCO Ultrasonic
Transmitter.

A verificação de uma vedação é um trabalho para especialistas. Os médicos
têm uma ferramenta simples para verificar se a sua audição está comprometida, por
exemplo, causada por um pequeno furo no tímpano. Da mesma maneira, o WABCO
Ultrasonic Transmitter o ajuda a identificar imediatamente as vedações danificadas.
Com a WABCO, você irá se tornar um especialista.

“

Encontrar a causa da entrada de umidade num
veículo, antigamente, era um trabalho muito
demorado. Ainda por cima, nem sempre era
possível determiná-la! A reparação nem sempre era
bem sucedida. O Ultrasonic Transmitter simplificou
consideravelmente o trabalho. Economiza-nos
tempo e permite uma reparação específica e
econômica.

”

Vantagens para apoiar o seu trabalho:
Livre de manutenção, não é necessário calibrar
Diagnóstico rápido, economizador de tempo e fácil de
vedações danificadas de portas, porta-malas e janelas
Tecnologia mais recente confiável e precisa
Aparelho de elevada qualidade, fácil de usar
A verificação para identificação de vazamentos pode se tornar
um procedimento-padrão para todos os trabalhos de reparação
e manutenção de veículos. O resultado é clientes mais
satisfeitos:
• Redução dos ruídos interiores
• Evita custos extras devido aos danos causados pela
umidade
• Tempo de reparação e de parada menores
• Geração de pedidos de reparação adicionais

Uma ferramenta ultramoderna para uma precisão economizadora de tempo
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14 transmissores de ultrassons dispostos de maneira circular para a distribuição uniforme
dos ultrassons
Unidade de controle remoto central para regular o volume, o tempo do teste e a frequência
Estetoscópio com tripé prático, imã e ventosa para posicionamento ideal

WABCO Ultrasonic Transmitter (transmissor ultrassónico)
• baseado na tecnologia comprovada e bem sucedida no transporte marítimo (de carga)
• baseado em mais de 25 anos de experiência de diagnóstico
• utiliza a experiência comprovada de 150 anos de produção de peças para automóveis
> Veja o vídeo em wabco-auto.com/diagnostictools

Uma solução comprovada para a rápida identificação
de vazamentos?
Encomende agora o WABCO Ultrasonic Transmitter (452 600 100 0)
no seu revendedor.

