Mobil Test Tezgahı

Fren bileşenlerinizi anında canlandırın!
ÇOK AMAÇLI TESTLER VE RESMİ DENETİMLERE UYGUN
HASSAS ÖLÇÜM

RESMİ DENETİMLER İÇİN ONAYLANMIŞ

UYGUN FİYATLI
KULLANILMASI KOLAY

KESIN

KULLANIŞLI

KOMPAKT ESNEK
HAFIF

BASİT SAĞLAM

MOBIL

ÇOK FONKSIYONLU

Parmaklarınızın ucunda resmi denetimlere uygun, hafif, mobil ve çok amaçlı bir test tezgahı olsa iyi
olmaz mıydı?
Mobil Test Tezgahı eğer sık sık fren bileşeni tamiri yapıyorsanız ve sigorta talepleri ile
ilgileniyorsanız ideal cihazdır. Ayrıca Mobil Test Tezgahı ile güvenilir ve kesin sonuçlara uygun
fiyatlarda ulaşabileceğinizi ve geniş pnömatik fonksiyonlara sahip olacağınızı biliyor musunuz?

Hayati parçaları canlandırmak uzman işidir. Hayati organlar iflas ettiğinde,
orada bulunacak defibrilatörü olan bir sağlık ekibi hayat kurtarır. WABCO Mobil Test
Tezgahı ile hayati önem taşıyan fren bileşenlerini işyerinizde ya da başka bir yerde test
edebilir ve onarabilirsiniz.
WABCO ile uzman sizsiniz.

“

Fren sistemi bozuk olan bir aracı onarırken
hangi fren parçasının sorun çıkardığını bulmak
genellikle biraz zordur. Bu genelde çok zaman
alır ve aracın servis dışı olduğu süreyi uzatır.
Ama Mobil Test Tezgahı ile bu sorunlara son.
Artık doğrudan ayrıntılı kontrol yaparak gereksiz
ekstra onarım süresinden kaçınabilirsiniz.

”

İşinizi kolaylaştıracak faydalar
Kullanışlı, kompakt ve esnek tekerlekli tasarım
Sağlam ama hafif (sadece 22 kg) Alman kalitesi
Kesinliği yüksek ölçümler uygun fiyatlara
Ticari araçların fren bileşenlerinin resmi testleri için uygun
Çok amaçlı kullanım
		 • Fren bileşenlerinin pnömatik olarak test edilmesi
		 • Tamir sonrası kontroller
		 • Tamirhane ortamında araç denetimi
		 • Fren ve süspansiyon sisteminin basınca karşı davranışının izlenmesi
		 • Fren simülasyonları (kesin olarak kontrol edilen fren basınçlarına dayalı)

Verimli ve kesin testler için vazgeçilmez bir araç
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Pnömatik basınç uygulamaları ve ölçümleri için yüksek kesinlik (100 mbar ölçeği)
Kalibre edilmiş ve kolayca yenilenen 16 barlık basınç ayarları
Kompakt boyutları sayesinde hızlı ve doğrudan çalıştırma
Net operasyon ve ekran enstrümanları
Entegre rulmanlar ve teleskopik sapı sayesinde hızlı ve rahat taşıma
Kapağı çıkarılabilir olduğu için her çalışma tezgahına konabilir
Birbiri ile değiştirilmeyen fren bileşenlerinin testleri için 6 farklı renkte sıkıştırılmış hava hortumu
3 bağımsız devre basıncı (12 bara kadar uygulamalar için)
4 bağımsız ölçüm devresi (16 bara kadar ölçümler için)

WABCO Mobil Test Tezgahı
•
•

25 yılı aşkın tanı tecrübesi üzerine inşa edilmiştir
Otomotiv parçaları üretimindeki 150 yıllık kanıtlanmış deneyimi kullanır

> wabco.com/diagnostictools adresindeki videoyu izleyin

Daha kesin testler mi gerekiyor?

WABCO Mobil Test Tezgahını(453 197 003 0) hemen şimdi distribütörünüz
aracılığıyla sipariş edebilirsiniz.

