Hava Freni Test Kasası

Basıncı kontrol etmek sadece bir saniye!
Basıncı lisanslı bir profesyonel gibi kontrol edin!
RESMI ARAÇ DENETIMLERI IÇIN UYGUN, TAMIRHANEDEKI
GÜNLÜK IŞLERINIZ IÇIN VAZGEÇILMEZ BIR ALET

VAZGEÇİLMEZ

KOMPAKT
MODERN UYGUN
FİYATLI
BASİT

MOBİL

GÜVENİLİR

KOLAY TAM

WABCO Hava Freni Test Kasası 30 yılı aşkın süredir tamirhaneler için vazgeçilmez ve yararlı bir araç
olduğunu kanıtlıyor.
Yeni, modern versiyonu daha mobil ve kullanıcı dostu olduğu için her zaman ve her yerde araç
denetimlerinde kullanılabilir. Tamirhanelerinizin bir aracın fren ve süspansiyon sistemindeki basıncı
ölçmesine izin verir. Kısaca yerel mevzuata göre resmi denetim gerçekleştiren tamirhaneler için
hayati bir araçtır.

Basıncı kontrol etmek uzman işidir. Tansiyon aleti hekimlere en hayati sisteminizin
basıncı konusunda istedikleri her şeyi söyleyen standart bir araçtır. Aynı şekilde, taşımanız
gereken tek alet WABCO Hava Freni Test Kasasıdır.
WABCO ile uzman sizsiniz.

“

Tam bir kontrol için artık resmi teknik kontrol
merkezlerine koşturmamız gerekmiyor.
WABCO Hava Freni Test Kasası ile
denetimi kendimiz en yüksek yasal standartlara
göre yapmak için tüm donanıma sahibiz.
Denetçinin sadece araçları son bir kez kontrol
etmesi gerekiyor. Bu da müşterilerimize çok
fazla zaman kazandırıyor!

İşinizi kolaylaştıracak faydalar
Tam teşekküllü uygun fiyatlı cihaz tüm resmi denetimleri
gerçekleştirebilir
Taşınması kolay kaliteli cihaz
Günlük işler için kullanılan modern cihaz yatırımınızı gelecek
yıllarda da korumak için sağlam bir kasayla birlikte gelir

Her tamirhane için zaman kazandıran bir araç
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Parçaların karışmasını önlemek için 6 farklı renkte 6.5 m
uzunluğunda uzun basınç hortumları
Tüm ticari araçların hızlı ve kolay test edilmesi için araca geniş
bağlantı seçenekleri (treyler test cihazı, duomatik adaptör, kuplör
başlıkları, üç yollu vana)
Özellikle şunlarda kullanılır
		
• WABCO duomatik sisteminin bağlandığı ticari araçlarda
		
• Semitreyler ve çekme demirli treylerler
		
• LSV ve konfigüre edilmiş üstünlük

WABCO Hava Freni Test Kasası
•
•
•

Servis ortakları tarafından tavsiye edilir
Tamirhane ve denetim ortamında yılların tecrübesine dayanır
Otomotiv parçaları üretimindeki 150 yıllık kanıtlanmış deneyimi kullanır

,> wabco.com/diagnostictools adresindeki videoyu izleyin
Basınç testleri için kapsamlı ve fiyatı uygun bir set mi gerekiyor?
WABCO Hava Freni Test Kasasını (435 002 007 0) hemen şimdi distribütörünüz
aracılığıyla sipariş edebilirsiniz.

”

