Mobil provbänk

Återuppliva dina bromskomponenter på direkten!
HÖGPRECISIONSMÄTNINGAR FÖR MULTIFUNKTIONSTESTER
GODKÄNDA FÖR OFFICIELLA KONTROLLER

GODKÄNT FÖR OFFICIELLA KONTROLLER
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LÄTT ENKELT
ROBUST
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Visst hade det varit praktiskt med en lätt, mobil och multifunktionell provbänk som även lämpar sig
för officiella inspektioner?
Den mobila provbänken är den optimala lösningen för dig som ofta arbetar med reparationer av
bromskomponenter och handlägger skadeståndskrav. Och vet du vad? Den mobila provbänken
erbjuder högsta precision till ett förmånligt pris och är utrustad med en utökad pneumatisk funktion.

Det krävs en specialist för att återuppliva vitala delar. När vitala delar slutar fungera kan
ett räddningsteam med en defibrillator på plats innebära skillnaden mellan liv och död.
Med WABCO:s mobila provbänk kan du testa och reparera viktiga bromskomponenter på
arbetsplatsen eller på vilken annan plats som helst.
Med WABCO är det du som är specialisten.

“

När vi reparerar ett fordon med ett defekt
bromssystem är det ofta svårt att veta vilken
bromskomponent som orsakar problemet.
Felsökningen tar ofta lång tid, vilket leder till att
fordonet får stå stilla längre. Men inte med den
mobila provbänken: Nu kan vi genomföra en
noggrann kontroll direkt och därmed undvika
onödiga extrareparationer.

”

Fördelar som stödjer ditt arbete
Behändig, kompakt och flexibel trolleydesign
Robust men lätt (endast 22 kg), tysk kvalitet
Högprecisionsmätning till ett förmånligt pris
Lämpar sig för officiella kontroller av bromskomponenterna
på nyttofordon
Multifunktionellt bruk
		• Pneumatisk provning av bromskomponenter
		• Uppföljningskontroller efter reparation
		• Fordonsinspektion i en verkstadsmiljö
		• Mätning av tryckegenskaperna hos broms- och fjädringssystem
		• Bromssimuleringar (baserat på precist kontrollerade bromstryck)

Ett oumbärligt verktyg för effektiva precisionstester
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Hög precision (skala på 100 mbar) för applicering och mätning av pneumatiskt tryck
Kalibrerade tryckmätare på 16 bar som är enkla att byta ut
Snabb, enkel användning tack vare kompakt storlek
Tydliga manöverelement och indikeringar
Snabb och enkel transport tack vare inbyggda hjul och teleskophandtag
Borttagbar kåpa för användning på alla arbetsbänkar
Sex tryckluftsslangar i olika färger för ej utbytbara tester av bromskomponenterna
Tre oberoende tryckkretsar (för applikationer upp till 12 bar)
Fyra oberoende mätkretsar (för mätningar upp till 16 bar)

WABCO mobil provbänk
•
•

Baseras på mer än 25 års erfarenhet av diagnos
Utnyttjar den beprövade expertisen av 150 år inom tillverkningen av bilkomponenter

> Se filmen på wabco.com/diagnostictools

Precisare tester?

Beställ WABCO:s mobila provbänk (453 197 003 0) nu genom din återförsäljare.

