Mobiele testbank

Reanimeer ter plekke uw remonderdelen!
HOOGST ACCURATE METINGEN VOOR TESTS MET MEERDERE
DOELEINDEN, GOEDGEKEURD VOOR OFFICIËLE INSPECTIES

GOEDGEKEURD VOOR OFFICIËLE INSPECTIES

BETAALBAAR HANDIG
NAUWKEURIG
COMPACT FLEXIBEL
GEBRUIKSVRIENDELIJK

EENVOUDIG LICHT
MOBIEL DUURZAAM
MULTIFUNCTIONEEL

Zou het niet handig zijn om een lichte, mobiele en multifunctionele testbank binnen
handbereik te hebben, die geschikt is voor officiële inspecties?
De mobiele testbank is het ideale gereedschap als u vaak reparaties aan remsystemen
ten behoeve van schadeclaims uitvoert. En wist u? Met de mobiele testbank kunt u rekenen op
nauwkeurigheid tegen een betaalbare prijs, met daarboven een extra pneumatische functie.

Het reanimeren van vitale onderdelen is het werk van specialisten. Als vitale
onderdelen uitvallen, werkt een team voor noodgevallen met een defibrillator ter plaatse
levensreddend. Met de WABCO mobiele testbank kunt u vitale remonderdelen in uw
werkplaats of elders testen en repareren.
Met WABCO wordt ú de specialist.

“

Als wij voertuigen met een defect
remsysteem repareren, is het vaak moeilijk
het onderdeel dat problemen veroorzaakt te
identificeren. Dit vergt vaak veel tijd en verlengt
de tijd die het voertuig stilstaat. Met de mobiele
testbank is dit verleden tijd: nu kunnen we
onmiddellijk gedetailleerd testen en kan onnodige
reparatietijd worden vermeden.

”

Voordelen die uw taak vergemakkelijken
Handig, compact en flexibel trolley-ontwerp
Krachtige maar lichte (slechts 22 kg) Duitse kwaliteit
Uiterst nauwkeurige meting tegen een betaalbare prijs
Geschikt voor officiële tests van remonderdelen van
bedrijfswagens
Multifunctioneel gebruik
		• Pneumatisch testen van remonderdelen
		• Controles na reparatie
		• Voertuiginspectie in een werkplaatsomgeving
		• Meting van rem- en veersysteem onder druk
		• Remsimulaties (op basis van nauwkeurig gecontroleerde remdrukken)

© 2015 WABCO Alle rechten voorbehouden 8200601253 / 08.15

Een onmisbaar stuk gereedschap voor efficiënt en nauwkeurig testen
Uiterst nauwkeurig (100 mbar-schaal) voor toepassing en meting van pneumatische druk
Gekalibreerd en gemakkelijk te vervangen voor 16 bar drukmeters
Snelle en duidelijke werking vanwege de compacte afmetingen
Duidelijke bedienings- en afleesapparatuur
Snel en gemakkelijk transport vanwege de geïntegreerde rollers en het telescopisch
handvat
Afneembare kap, zodat het op elke werkbank kan worden geplaatst
6 verschillende gekleurde persluchtslangen voor niet-verwisselbare tests van remonderdelen
3 onafhankelijke circuitdrukken (toepassing tot 12 bar)
4 onafhankelijke meetcircuits (meting tot 16 bar)

WABCO mobiele testbank
•
•

Is gebaseerd op meer dan 25 jaar diagnostische ervaring
Maakt gebruikt van 150 jaar aan beproefde expertise in de productie van voertuigonderdelen

> Bekijk het filmpje op wabco.com/diagnostictools

Nauwkeuriger tests?

Bestel nu de WABCO mobiele testbank (453 197 003 0) via uw distributeur.

