Diagnostyka układowa

Kompleksowa diagnostyka nadwozia gwarantuje
doskonałe wyniki!
MOŻNA TERAZ ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS DZIĘKI NATYCHMIASTOWEJ
PRECYZYJNEJ DIAGNOSTYCE STEROWNIKÓW ELEKTRONICZNYCH
W POJAZDACH UŻYTKOWYCH

SZYBKIE INTUICYJNE
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Czyż nie byłoby wspaniale otrzymywać natychmiast dokładne informacje na temat wszystkich podzespołów
WABCO zamontowanych w przyczepach, autobusach, ciężarówkach lub pojazdach lekkich?
WABCO System Diagnostics to oprogramowanie o kluczowym znaczeniu, które zapewnia Państwu
bezpośredni dostęp do sterownika elektronicznego (Electronic Control Unit, ECU) i umożliwia szybkie
rozpoznanie wszelkich ewentualnych problemów. Wszystkie elementy tego oprogramowania zaprojektowano
dla Państwa wygody i zaspokojenia Państwa konkretnych potrzeb. Dzięki temu narzędziu niejasne skargi
i niepełne informacje należą już do przeszłości.

Diagnostyka to zadanie dla specjalisty. Jeśli niejasne skargi nie wskazują
konkretnego problemu, specjalista z dziedziny medycyny musi wykorzystać aparat
do RTG, przeprowadzić pełne badanie obrazowe i właściwie zinterpretować wyniki.
Oprogramowanie WABCO System Diagnostics umożliwia Państwu zbadanie
wszystkich ECU i szybkie ustalenie, na czym polega problem.
Z WABCO stają się Państwo prawdziwymi specjalistami.

„

Do warsztatu trafiła ciężarówka z wadliwym układem
hamulcowym. Zamontowaliśmy nowy EBS, jednak zwyczajne
dostępne na rynku oprogramowanie diagnostyczne do obsługi
wielu marek nie ma funkcji umożliwiających wprowadzenie
konkretnych, złożonych parametrów do nowego modulatora.
W takiej sytuacji ma się dwie możliwości: odesłać pojazd do
warsztatu producenta lub zrobić to samodzielnie, korzystając
z oprogramowania WABCO System Diagnostics.

Zalety, które ułatwią Państwu pracę
Łatwy dostęp do 40 różnych podzespołów WABCO
Szybka diagnostyka
Profesjonalne rozwiązania
Konkretne informacje pozwalające na bezpośrednie działanie
Intuicyjne oprogramowanie dostępne w Państwa języku
Infolinie zapewniające wsparcie użytkownikom na całym świecie,
dostępne w przypadku wystąpienia złożonych i zagrażających
bezpieczeństwu problemów, a także w przypadku chęci zapisania się
na szkolenie

© 2015 WABCO Wszelkie prawa zastrzeżone 8200901273 / 08.15

Niezbędne oprogramowanie dostosowane do Państwa potrzeb
Działa na większości podstawowych komputerów PC i systemów operacyjnych
Łatwe pobieranie (na posiadany już sprzęt)
Regularne bezpłatne aktualizacje oprogramowania
Łatwe łączenie się z pojazdem poprzez interfejs diagnostyczny WABCO
Wybór opcji abonamentu
		 • Pełna (ciężarówki, autobusy, przyczepy i pojazdy lekkie)
		 • Tylko ciężarówki
		 • Tylko autobusy
		 • Tylko przyczepy
		 • Tylko pojazdy lekkie
Przyjazna dla użytkownika struktura umożliwiająca intuicyjne korzystanie z oprogramowania
Wyśrubowane środki bezpieczeństwa wykorzystujące:
		 • Zabezpieczone kodem PIN wprowadzanie parametrów niektórych ustawień podzespołu
		 • Szkolenia internetowe i prowadzone metodami tradycyjnymi umożliwiające dostęp do funkcji
chronionych PIN-em

WABCO System Diagnostics
•

•
•
•

Ponad 20 000 zarejestrowanych użytkowników na całym świecie
Codziennie stosowane i polecane przez ponad 2400 partnerów serwisowych WABCO
U jego podstaw leży ponad 25 lat doświadczenia diagnostycznego
Korzysta z uznanego, ponad 150-letniego doświadczenia w produkcji części motoryzacyjnych

> Zapraszamy do obejrzenia filmu w witrynie wabco.com/diagnostictools

Bardziej precyzyjna diagnostyka?

Teraz mogą Państwo zamówić oprogramowanie WABCO System
Diagnostics: sprzęt dostępny jest u Państwa dystrybutora, zaś najnowsze
oprogramowanie i szkolenie w witrynie myWABCO.

”

