Φορητό δοκιμαστήριο

Επισκευάστε και δοκιμάστε τα φρένα σε οχήματα δημοσίας
χρήσης εύκολα και γρήγορα!
ΜΕΤΡΉΣΕΙΣ ΑΚΡΙΒΕΊΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΔΟΚΙΜΈΣ,
ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΎΣ ΕΛΈΓΧΟΥΣ ΟΧΗΜΆΤΩΝ
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Δε θα ήταν πολύ πρακτικό να έχετε κοντά σας για νομικούς ελέγχους ένα ελαφρύ, φορητό και
πολυλειτουργικό δοκιμαστήριο;
Το φορητό δοκιμαστήριο είναι η ιδανική συσκευή όταν επισκευάζετε συχνά στοιχεία του
συστήματος πέδησης και διεξάγετε ελέγχους εγγυήσεων. Και ξέρετε κάτι; Με το φορητό δοκιμαστήριο
μπορείτε να έχετε ακρίβεια και διευρυμένες πνευματικές λειτουργίες σε μία οικονομική τιμή.

Η επισκευή απαραίτητων εξαρτημάτων αποτελεί δουλειά ενός ειδικού.
Όταν σημαντικά για τη ζωή όργανα δε λειτουργούν, μία ομάδα εκτάκτου ανάγκης με έναν
απινιδωτή είναι σωτήρια. Με το φορητό δοκιμαστήριο της WABCO δοκιμάζετε και
επισκευάζετε στο χώρο εργασίας σας ή οπουδήποτε αλλού σημαντικά εξαρτήματα του
συστήματος πέδησης.
Με τη WABCO γίνεστε εσείς ο ειδικός.

“

Κατά την επισκευή ενός ελαττωματικού συστήματος
πέδησης ενός οχήματος είναι συχνά δύσκολο να
αναγνωρίσουμε τα προβληματικά εξαρτήματα των φρένων.
Αυτή η αναζήτηση είναι συχνά απίστευτα χρονοβόρα και οδηγεί
σε πολύ μεγάλα διαστήματα ακινητοποίησης του οχήματος.
Το πρόβλημα πλέον λύνεται με το φορητό δοκιμαστήριο:
Μπορούμε τώρα άμεσα να διεξάγουμε έναν λεπτομερή έλεγχο
και να αποφύγουμε άσκοπους χρόνους επισκευής.

”

Πλεονεκτήματα για τη στήριξη της εργασίας σας:
Πρακτική, συμπαγής, ευέλικτη κατασκευή τρόλεϊ
Ανθεκτικό, ελαφρύ (μόνο 20 κιλά), γερμανική ποιότητα
Αποτελέσματα μέτρησης ακριβείας σε οικονομική τιμή
Έγκριση για Νομικούς Ελέγχους των
εξαρτημάτων συστημάτων πέδησης οχημάτων δημοσίας χρήσης
Πολυλειτουργική χρήση:
• Πνευματικός έλεγχος εξαρτημάτων συστημάτων πέδησης
• Έλεγχοι μετά την επισκευή
• Έλεγχος οχήματος σε συνεργείο
• Μέτρηση πίεσης συστημάτων πέδησης και ανάρτησης
• Προσομοιώσεις πέδησης με ακριβή ενεργοποίηση των πιέσεων φρένων
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Ένα απαραίτητο εργαλείο για αποτελεσματικές δοκιμές ακριβείας:
Εφαρμογή και μέτρηση ακριβείας της πίεσης αέρα (κλίμακα 100-mbar)
Βαθμονομημένο, εύκολα ανταλλάξιμο μανόμετρο 16-bar
Γρήγορη και άμεση εφαρμογή χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις
Σαφή όργανα λειτουργίας και ένδειξης
Γρήγορη, άνετη μεταφορά σε κυλίνδρους με τηλεσκοπική λαβή
Αποσπώμενο κάλυμμα για όρθια χρήση σε πάγκο εργασίας
6 εύκαμπτοι σωλήνες πεπιεσμένου αέρα σε διάφορα χρώματα για έλεγχο των
εξαρτημάτων συστημάτων πέδησης χωρίς μπέρδεμα
3 διαφορετικά κυκλώματα ελέγχου (χρήση μέχρι 12 bar)
4 ανεξάρτητα κυκλώματα μέτρησης (μετρήσεις μέχρι 16 bar)

WABCO Φορητό δοκιμαστήριο ελέγχου
• βασίζεται σε διαγνωστική εμπειρία περισσότερων από 25 χρόνων
• αξιοποιεί τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία 150 ετών της παραγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων
> Δείτε το βίντεο στη σελίδα wabco-auto.com/diagnostictools

Δοκιμές ακριβείας;

Παραγγείλετε τώρα το φορητό δοκιμαστήριο (453 197 003 0) της WABCO
από τον προμηθευτή σας.

