Systemdiagnos

En helkroppsscanning kastar ljus över problemet!
SPARA TID MED OMEDELBAR PRECISIONSDIAGNOS
FÖR ELEKTRONISKA STYRENHETER I NYTTOFORDON
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Visst hade det gett ett stort mervärde att ha tillgång till omedelbar och exakt information om alla
WABCO-komponenter som är monterade på släpvagnar, bussar eller lätta motorfordon?
WABCO:s systemdiagnos är en viktig programvara som ger dig direkt åtkomst till den elektroniska
styrenheten, så att du snabbt kan identifiera eventuella problem. Alla funktioner har tagits fram för
att underlätta ditt arbete, och har anpassats till dina specifika behov. Med det här verktyget hör vaga
klagomål och bristfällig information till det förflutna.

Det krävs en specialist för att utföra en diagnos. När vaga klagomål inte ger
någon ledtråd till en specifik åkomma krävs det en specialist som kan manövrera
röntgenmaskinen, genomföra en helkroppsscanning och tolka resultaten korrekt. Med
WABCO:s systemdiagnos kan du kontrollera alla ECU-enheter och snabbt identifiera
problemet.
Med WABCO är det du som är specialisten.

“

En lastbil lämnades in på verkstaden med ett defekt
bromssystem. Vi installerade ett nytt EBS-system, men
de vanliga diagnosprogrammen som är avsedda för flera
märken saknar de funktioner som krävs för att de specifika
och omfattande parametrarna ska kunna matas in i den nya
modulatorn. I detta fall har man två alternativ: att skicka fordonet
till tillverkarens verkstad eller göra jobbet själv med WABCO:s
systemdiagnos.
Fördelar som underlättar ditt arbete

”

Enkel åtkomst till 40 olika WABCO-komponenter
Snabb diagnos
Professionella lösningar
Specifik och direkt tillämplig information
Intuitiv programvara på ditt språk
Kundtjänst som erbjuder support till kunder över hela världen
vid komplexa och säkerhetskritiska problem, samt abonnemang
på utbildning

Oundgänglig programvara anpassad till dina behov
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Kan köras på de enklaste datorerna och operativsystemen
Enkel nedladdning (på din befintliga hårdvara)
Regelbundna programuppdateringar utan kostnad
Enkel anslutning till fordonet via WABCO diagnostic interface
Abonnemangalternativ
		
• Komplett (lastbil, buss, släp och lätta motorfordon)
		
• Endast lastbil
		
• Endast buss
		
• Endast släp
		
• Endast lätta motorfordon
Användarvänlig programstruktur för en intuitiv användning
Strikta säkerhetsåtgärder
		
• Pinkodsskyddad parameterinställning för vissa komponentinställningar
		
• E-utbildning och klassrumsundervisning för att få åtkomst till pinkodsskyddade
områden

WABCO systemdiagnos
•
•
•
•

Mer än 20 000 registrerade användare världen över
Används dagligen och har godkänts av mer än 2 400 WABCO servicepartner
Baseras på mer än 25 års erfarenhet av diagnos
Utnyttjar den beprövade expertisen av 150 år inom tillverkningen av bilkomponenter

> Se filmen på wabco.com/diagnostictools

Precisare diagnos?

Beställ WABCO:s systemdiagnos nu: hårdvaran är tillgänglig hos din
återförsäljare, den senaste programvaran och utbildning hittar du på
myWABCO.

