Bancada de teste móvel

Repare e teste os travões de veículos pesados
de forma fácil e rápida!
MEDIÇÕES DE ALTA PRECISÃO PARA TESTES MULTIUSOS,
APROVADA PARA INSPEÇÕES LEGAIS DE VEÍCULOS

APROVADA PARA INSPEÇÕES OFICIAIS

ACESSÍVEL PRÁTICA

PRECISA DE FÁCIL UTILIZAÇÃO

COMPACTA FLEXÍVEL

SIMPLES LEVE
ROBUSTA
MÓVEL
MULTIFUNCIONAL

Não seria bom ter uma bancada de testes leve, móvel e multifuncional para inspeções legais ao
alcance da mão?
A bancada de testes é um aparelho ideal, onde se costuma reparar componentes de travões e
realizar verificações de garantia frequentemente. E sabe que mais? Com a bancada de testes móvel
pode contar com precisão e funções pneumáticas alargadas a um preço acessível.

A reparação de partes indispensáveis é trabalho para um especialista.
Se os órgãos vitais falham, uma equipa de emergência salva vidas com um desfibrilador.
Com a bancada de teste móvel da WABCO, verifique e repare no seu local de trabalho ou
em qualquer outro local componentes dos travões indispensáveis.
Com a WABCO, tornar-se-á um especialista.

“

Na reparação de um sistema de travagem de um veículo
com defeito é muitas vezes difícil identificar o componente
danificado do travão.
Esta busca é, muitas vezes, muito demorada e leva a tempos
de paragem mais longos do veículo.
O problema está agora resolvido com a bancada de teste
móvel: Agora, podemos realizar diretamente uma verificação
detalhada profunda e, assim, evitar tempos de reparação
desnecessários.

”

Vantagens para apoio do seu trabalho:
Construção do trólei prática, compacta, flexível
Robusto, leve (apenas 20 kg), trabalho de qualidade alemã
Resultados de medição altamente precisos a um preço acessível
Aprovação para inspeções legais dos componentes
de travões de veículos pesados
Utilização multifuncional:
• Verificação pneumática de componentes de travões
• Verificações após a reparação
• Inspeção do veículo numa oficina
• Medição de pressão de sistemas de travagem e suspensão
• Simulações de travagem através de uma ativação precisa das pressões dos travões
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Uma ferramenta indispensável para testes de precisão eficientes:
Aplicação e medição da pressão do ar de alta precisão (escala de 100 mbar)
Manómetro de 16 bar calibrado, facilmente substituível
Utilização rápida e direta devido às dimensões compactas
Instrumentos operacionais e de exibição inequívocos
Transporte sobre rodas, rápido e confortável com uma pega telescópica
Tampa removível para utilização na posição vertical sobre uma bancada
6 mangueiras de ar comprimido em cores diferentes para verificação de componentes de
travões com permutação segura
3 circuitos de comando diferentes (aplicação até 12 bar)
4 circuitos de medição independentes (medições até 16 bar)

BANCADA DE TESTES MÓVEL WABCO
• com base em mais de 25 anos de experiência de diagnóstico
• utiliza a experiência comprovada de 150 anos de produção de peças de automóveis
> Veja o vídeo em wabco-auto.com/diagnostictools

Testes mais precisos?

Encomende agora a bancada de testes móvel (453 197 003 0) da WABCO no
seu revendedor.

