Systeemdiagnose

Een volledige carrosseriescan brengt het probleem aan
het licht!
BESPAAR TIJD MET SNELLE PRECISIEDIAGNOSE
VOOR ELEKTRONISCHE REGELEENHEDEN IN BEDRIJFSWAGENS

SNEL INTUÏTIEF
ACCURAAT

GEMAKKELIJK EFFICIËNT

BETROUWBAAR
MODULAIR HANDIG
VEILIG
MODERN

ONDERSTEUNING

Zou het geen fantastische toegevoegde waarde hebben als voor alle WABCO-componenten
in trailers/aanhangwagens, bussen, vrachtwagens of lichtere voertuigen onmiddellijke en
nauwkeurige informatie beschikbaar was?
WABCO-systeemdiagnose is cruciale software waarmee u rechtstreeks toegang hebt tot
de elektronische regeleenheid, en gemakkelijk alle voorkomende problemen kunt identificeren. Deze
software is volledig ontworpen met uw gemak in het achterhoofd en uw specifieke behoeften als
leidraad. Met dit softwaregereedschap behoren vage klachten en slechte informatie tot het verleden.

Een diagnose stellen is het werk van een specialist. Wanneer vage klachten niet op
een specifieke kwaal duiden, moet er een medisch specialist aan te pas komen om de
röntgenmachine te bedienen, een lichaamsscan uit te voeren, en de resultaten op de juiste
manier te interpreteren. Met WABCO-systeemdiagnose kunt u in alle ECU's
kijken en het probleem snel identificeren.
Met WABCO wordt ú de specialist.

“

Een vrachtwagen reed de werkplaats binnen met een defect
remsysteem. We installeerden een nieuwe EBS maar voor het
invoeren van de specifieke en uitgebreide parameters in de
nieuwe modulator heeft de normale diagnostic software voor alle
merken niet genoeg functies. Er blijven dan twee opties over: het
voertuig naar de werkplaats van de fabrikant sturen,
of het zelf doen met WABCO-systeemdiagnose.

Voordelen die uw taak vergemakkelijken

”

Gemakkelijke toegang tot 40 verschillende WABCO-componenten
Snelle diagnose
Professionele oplossingen
Specifieke en direct toepasbare informatie
Intuïtieve software verkrijgbaar in uw eigen taal
Telefonische helpdesks die gebruikers wereldwijd ondersteunen
bij complexe en kritieke veiligheidsproblemen of bij het
inschrijven voor een training
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Onmisbare software, op uw specifieke behoeften aangepast
Draait op de meeste rudimentaire pc's en besturingssystemen
Gemakkelijk te downloaden (op uw bestaande hardware)
Regelmatig gratis software-updates
Gemakkelijke verbinding met het voertuig via de WABCO diagnostic interface
Meerdere abonnementen mogelijk
		
• Totaal (vrachtwagen, bus, trailer/aanhangwagen en lichte voertuigen)
		
• Alleen vrachtwagen
		
• Alleen bus
		
• Alleen trailer/aanhangwagen
		
• Alleen lichte voertuigen
Gebruiksvriendelijke softwarestructuur voor intuïtief gebruik
Strikte veiligheidsmaatregelen vanwege
		
• Met PIN beveiligd instellen van parameters voor sommige componentinstellingen
		
• E-learning en klassikale trainingen om toegang te verkrijgen tot met PIN beveiligde
onderdelen

WABCO systeemdiagnose
•
•
•
•

Meer dan 20.000 geregistreerde gebruikers wereldwijd
Wordt dagelijks gebruikt en aangeraden door meer dan 2.400 WABCO servicepartners
Is gebaseerd op meer dan 25 jaar diagnostische ervaring
Maakt gebruik van 150 jaar aan beproefde expertise in de productie van voertuigonderdelen

> Bekijk het filmpje op wabco.com/diagnostictools

Nauwkeuriger diagnose?

Bestel nu de WABCO-systeemdiagnose: hardware is verkrijgbaar via
uw distributeur, de nieuwste software en training via myWABCO.

