Maleta de testes para freios
pneumáticos

Medição de pressão em segundos!
Medição de pressão como um profissional licenciado!
O INSTRUMENTO INDISPENSÁVEL PARA OS SEUS TRABALHOS DIÁRIOS
NA OFICINA, APROVADOS PARA INSPEÇÕES LEGAIS DE VEÍCULOS

INDISPENSÁVEL

COMPACTO
MODERNO ACESSÍVEL
SIMPLES

PORTÁTIL

DE FÁCIL UTILIZAÇÃO

CONFIÁVEL COMPLETO

Há mais de 30 anos, a maleta de testes WABCO é uma ferramenta indispensável, comprovada e útil
para freios pneumáticos nas oficinas.
O seu novo e moderno design é mais portátil, fácil de usar e operacional a qualquer hora e em
qualquer lugar para fazer as inspeções dos veículos. Com ela, a sua oficina mede a pressão nos
sistemas de freio e suspensão de um veículo. Resumindo: Uma ferramenta importante para oficinas,
que executam as inspeções de veículos de acordo com os requisitos legais locais.

A verificação da pressão é um trabalho para especialistas. Um aparelho para medir a
pressão é um equipamento-padrão que todos os médicos habitualmente utilizam, porque
lhes mostra tudo o que precisam de saber sobre a pressão do sistema vital do paciente.
Da mesma maneira, a maleta de testes WABCO para freios pneumáticos é o único
instrumento que você precisa ter consigo.
Com a WABCO, você irá se tornar um especialista.

“

Já não é necessário ir para um local de inspeções
oficial para fazer uma verificação completa. Com
a maleta de testes WABCO para freios pneumáticos
nós mesmos estamos totalmente equipados para
uma verificação de acordo com os mais altos padrões
legais. O responsável pelo teste só precisa fazer o
exame final do veículo.
Desta forma, os nossos clientes economizam muito
tempo!

”

Vantagens para apoiar o seu trabalho:
Equipamento completo por um preço acessível para fazer
todas as inspeções obrigatórias
Aparelho de elevada qualidade, fácil de usar
Instrumento moderno para o trabalho diário numa
maleta robusta; Protege o seu investimento por muitos anos

Instrumento economizador de tempo para todas
as oficinas:
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As mangueiras de ar comprimido são em cores diferentes
Uma grande variedade de opções de conexão ao veículo
(aparelho de teste de reboque, adaptador Duomatic, cabeças
de acoplamento, válvula de três vias) para a inspeção rápida e fácil de todos os veículos
pesados
Ideal também para:
• Veículos pesados com o Duomatic-System da WABCO
• Semirreboque e reboque com lança
• Regulador LSV

Maleta de testes WABCO para freios pneumáticos
• baseada numa experiência de muitos anos de inspeções e oficinas
• utiliza a experiência comprovada de 150 anos de produção de peças para automóveis
> Veja o vídeo em wabco-auto.com/diagnostictools

Um conjunto completo acessível para verificações de pressão
de freios pneumáticos?

Encomende agora a maleta de testes WABCO para freios pneumáticos (435 002 007 0)
no seu revendedor.

