Mobilní zkušební stav

Obnovte funkci brzdových komponentů přímo na místě!
VYSOCE PŘESNÉ MĚŘENÍ PRO VÍCEÚČELOVÉ ZKOUŠKY,
SCHVÁLENÉ PRO OFICIÁLNÍ PROHLÍDKY

SCHVÁLENÉ PRO OFICIÁLNÍ PROHLÍDKY

CENOVĚ DOSTUPNÉ PRAKTICKÉ
PŘESNÉ
KOMPAKTNÍ FLEXIBILNÍ
SNADNO POUŽITELNÉ

JEDNODUCHÉ LEHKÉ
MOBILNÍ ROBUSTNÍ
MULTIFUNKČNÍ

Nebylo by pohodlné mít k dispozici lehký, mobilní a víceúčelový zkušební stav, vhodný pro oficiální
prohlídky?
Mobilní zkušební stav je ideální pro častou práci na opravách brzdových komponentů
a vyřizování reklamací. A víte co? S mobilním zkušebním stavem se můžete spolehnout na přesnost
za příznivou cenu a dosáhnout lepší pneumatické funkčnosti.

Obnova funkcí důležitých částí je práce pro odborníky. V případě selhání životně
důležitých orgánů je na místě tým záchranářů s defibrilátorem, který se pokouší o záchranu
života. S mobilním zkušebním stavem WABCO můžete testovat a opravovat důležité
brzdové komponenty na svém pracovišti nebo kdekoli jinde.
Se společností WABCO se stáváte odborníkem.

“

Při opravě vozidla s vadnou brzdovou soustavou
je často složité vyhledat brzdovou součást, která
způsobuje potíže. To si obvykle vyžádá spoustu
času a delší prostoje vozidla. S mobilním
zkušebním stavem je to minulost: nyní můžeme
kontrolu provést přímo a vyloučit zbytečný další
čas vynaložený na opravu.

”

Výhody, které vás podpoří při práci
Praktické, kompaktní a flexibilní provedení - kufr na kolečkách
Robustní, ale lehké (pouze 22 kg) v německé kvalitě
Vysoce přesné měření za příznivou cenu
Vhodné pro oficiální zkoušení brzdových komponentů užitkových vozidel
Víceúčelové použití
		• Pneumatické zkoušení brzdových komponentů
		• Kontroly po opravách
		• Prohlídka vozidla v prostředí autoservisu
		• Měření tlaků v brzdovém systému a systému pérování
		• Simulace brzd (na základě přesně řízených tlaků brzd)
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Nepostradatelný nástroj pro efektivní přesné zkoušky
Vysoká přesnost (stupnice 100 mbar) pro aplikaci a měření tlaku v pneumatické soustavě
Zkalibrované a snadno vyměnitelné tlakoměry s rozsahem do 16 bar
Rychlé a přímé použití díky kompaktním rozměrům
Jasné ovládací a zobrazovací prvky
Rychlá a pohodlná přeprava pomocí zabudovaných koleček a teleskopické rukojeti
Odnímatelný kryt znamená možnost umístění na každý pracovní stůl
6 propojovacích tlakových hadic v různých barvách pro zkoušení brzdových komponentů
pro bezpečné měření
3 nezávislé ovládací okruhy (aplikace do 12 bar)
4 nezávislé měřicí okruhy (měření do 16 bar)

Mobilní zkušební stav WABCO
•
•

Staví na více než 25 letech zkušeností s diagnostikou
Těží z prokázaných odborných znalostí shromážděných během 150 let ve výrobě
automobilových dílů

> Video k tématu můžete zhlédnout na wabco.com/diagnostictools

Přesnější zkoušky?

Objednejte si nyní mobilní zkušební stav WABCO (453 197 003 0)
prostřednictvím svého distributora.

