Testkoffer voor luchtremmen

Drukmeting duurt slechts een seconde!
Druk meten als een gecertificeerd professional!
HET CRUCIALE GEREEDSCHAP VOOR UW DAGELIJKSE
WERKPLAATSBEZIGHEDEN, GESCHIKT VOOR OFFICIËLE
VOERTUIGINSPECTIES

ESSENTIEEL

COMPACT
MODERN BETAALBAAR
EENVOUDIG
BETROUWBAAR

MOBIEL

GEMAKKELIJK COMPLEET
Al meer dan 30 jaar is de WABCO testkoffer voor luchtremmen een cruciaal en
handig gereedschap in de werkplaats.
De nieuwe, moderne versie is veel mobieler, gebruiksvriendelijker en kan overal en altijd worden
ingezet voor voertuiginspecties. Hiermee kan uw werkplaats de druk in het rem- en veersysteem
van een voertuig meten. Kort samengevat: een krachtig stuk gereedschap voor de werkplaats die
officiële inspecties volgens de plaatselijke wetgeving uitvoert.

De druk controleren is het werk van een specialist. Een bloeddrukmeter behoort tot de
standaarduitrusting voor een medisch specialist. Hij vertelt hem alles wat hij wil weten over
de druk in uw belangrijkste systeem. Op vergelijkbare wijze is het enige gereedschap dat
echt onmisbaar is de WABCO testkoffer voor luchtremmen.
Met WABCO wordt ú de specialist.

“

We hoeven ons voor een volledige controle niet
meer naar de officiële technische controlecentra
te haasten. Met de WABCO testkoffer voor
luchtremmen zijn we zelf volledig toegerust om
de inspectie uit te voeren volgens de hoogste
wettelijke normen. De inspecteur hoeft alleen nog
maar een laatste controle op de voertuigen uit te
voeren. Dit bespaart onze klanten veel tijd!

”

Voordelen die uw taak vergemakkelijken
Volledig toegerust tegen een betaalbare prijs om alle officiële
inspecties te kunnen uitvoeren
Gebruiksvriendelijk apparaat van hoge kwaliteit
Het moderne apparaat voor de dagelijkse werkzaamheden
wordt geleverd in een stevige koffer om uw investering
gedurende vele jaren te beschermen

Een tijdbesparend gereedschap voor elke werkplaats
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6 verschillende gekleurde, 6,5 m lange drukslangen met
meters om verwisselde aansluitingen te voorkomen
Breed aanbod aansluitmogelijkheden op het voertuig (testapparaat
voor trailer/aanhangwagen, duomatische adapter, koppelingskoppen, driewegklep) voor
snel en gemakkelijk testen van alle bedrijfswagens
Vooral voor gebruik bij
		
• Bedrijfswagens uitgerust met het WABCO duomatisch systeem
		
• Opleggers en disselaanhangwagens
		
• ALB en de geconfigureerde voorijling

WABCO testkoffer voor luchtremmen
•
•
•

Wordt aanbevolen door onze servicepartners
Is gebaseerd op jarenlange ervaring in de werkplaats en inspectie-omgeving
Maakt gebruikt van 150 jaar aan beproefde expertise in de productie van voertuigonderdelen

> Bekijk het filmpje op wabco.com/diagnostictools

Een uitgebreide en betaalbare set voor druktesten?

Bestel nu de WABCO testkoffer voor luchtremmen (435 002 007 0) via uw
distributeur.

