Mobilne stanowisko testowe

Natychmiastowa naprawa elementów układów
hamulcowych!
WYSOCE PRECYZYJNE POMIARY W RAMACH
KOMPLEKSOWYCH TESTÓW, ZATWIERDZONE NA POTRZEBY
OFICJALNYCH PRZEGLĄDÓW
ZATWIERDZONE NA POTRZEBY
OFICJALNYCH PRZEGLĄDÓW

NIEDROGIE WYGODNE
PRECYZYJNE
KOMPAKTOWE ELASTYCZNE
ŁATWE W UŻYCIU

LEKKIE

PROSTE SOLIDNE

MOBILNE

WIELOFUNKCYJNE

Czy lekkie, mobilne i kompleksowe stanowisko testowe dostępne od ręki, odpowiednie na potrzeby
oficjalnych przeglądów, nie byłoby wspaniałą rzeczą?
Mobilne stanowisko testowe to idealne urządzenie, jeśli często zajmują się Państwo naprawą
elementów układów hamulcowych i rozpatrywaniem roszczeń gwarancyjnych. Ale to nie wszystko!
Mobilne stanowisko testowe zapewnia Państwu precyzję w niewysokiej cenie oraz rozbudowane
funkcje pneumatyczne.

Naprawa najważniejszych podzespołów to zadanie dla specjalisty. Kiedy najważniejsze
narządy przestają działać, dostępny na miejscu zespół reanimacyjny z defibrylatorem ratuje
ludzkie życie. Mobilne stanowisko testowe WABCO pozwala Państwu testować i naprawiać
ważne podzespoły układów hamulcowych w swoim miejscu pracy i w każdej innej lokalizacji.
Z WABCO stają się Państwo prawdziwymi specjalistami.

„

Kiedy naprawiamy pojazd z wadliwym układem
hamulcowym, często trudno jest określić, która
część hamulców się zepsuła. Zazwyczaj zajmuje
to dużo czasu i wydłuża okres, przez który
właściciel nie może korzystać z pojazdu.
Dzięki mobilnemu stanowisku testowemu należy
to już do przeszłości: teraz możemy testować
elementy szczegółowo i bezpośrednio, unikając
niepotrzebnego wydłużenia czasu naprawy.

Zalety, które ułatwiają Państwu pracę
Wygodne, kompaktowe i elastyczne urządzenie na wózku
Solidne, ale lekkie (tylko 22 kg), niemiecka jakość
Wysoce precyzyjne pomiary w atrakcyjnej cenie
Odpowiednie na potrzeby oficjalnych przeglądów podzespołów układów
hamulcowych pojazdów użytkowych
Wiele zastosowań
		• Pneumatyczne testowanie podzespołów układów hamulcowych
		• Kontrole po naprawie
		• Przegląd pojazdu w warsztacie
		• Pomiar ciśnienia w układzie hamulcowym i zawieszeniu
		• Symulacje hamulcowe (oparte na precyzyjnie kontrolowanym ciśnieniu w układzie hamulcowym)

Niezbędne narzędzie służące do przeprowadzania precyzyjnych testów
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Duża precyzja (skala 100 mbarów) stosowania i pomiaru ciśnienia pneumatycznego
Wskaźniki ciśnienia ze skalą do 16 barów z możliwością kalibracji i łatwej wymiany
Niewielkie rozmiary umożliwiające szybką i prostą obsługę
Łatwe w obsłudze elementy sterujące i wyraźne elementy wyświetlacza
Szybki i wygodny transport dzięki zintegrowanym rolkom i teleskopowemu uchwytowi
Zdejmowana pokrywa oznacza, że urządzenie można umieścić na każdym stole warsztatowym
6 różnokolorowych przewodów ze sprężonym powietrzem na potrzeby testowania podzespołów układów
hamulcowych bez wymiany gazów
3 niezależne ciśnienia w układzie (stosowanie do 12 barów)
4 niezależne układy pomiarowe (pomiary do 16 barów)

Mobilne stanowisko testowe WABCO
•

•

U jego podstaw leży ponad 25 lat doświadczenia diagnostycznego
Korzysta z uznanego, ponad 150-letniego doświadczenia w produkcji części motoryzacyjnych

> Zapraszamy do obejrzenia filmu w witrynie wabco.com/diagnostictools

Bardziej precyzyjne testy?

Teraz mogą Państwo zamówić Mobilne stanowisko testowe WABCO
(453 197 003 0), kontaktując się ze swoim dystrybutorem.

”

