Sistema de diagnóstico

Uma verificação completa traz o problema à luz do dia!
POUPE TEMPO COM DIAGNÓSTICOS DE PRECISÃO
INSTANTÂNEOS DAS UNIDADES DE COMANDO
DE VEÍCULOS PESADOS

RÁPIDO

INTUITIVO

DE FÁCIL UTILIZAÇÃO

PRECISO EFICIENTE

PRÁTICO
MODULAR FIÁVEL
QUE APOIA SEGURO
ATUAL

Não seria muito útil para si ter acesso imediato aos dados exatos de todos os componentes WABCO
instalados em reboques, autocarros, camiões ou furgonetas?
O sistema de diagnóstico da WABCO é um software indispensável que permite ter acesso direto
ao comando para a rápida identificação de um problema. Todas as funções deste software são
criadas para si e para satisfazer as suas necessidades específicas. Com esta ferramenta,
as reclamações vagamente formuladas e as informações insuficientes fazem parte do passado.

Fazer um diagnóstico é trabalho para um especialista. Se os problemas
de saúde vagamente descritos não remeterem para um estado específico, um
profissional de saúde deve realizar um exame de raio-X e uma verificação
completa do corpo e, de seguida, interpretar corretamente os resultados. Com
o sistema de diagnóstico da WABCO pode examinar todos os comandos
WABCO e identificar rapidamente o problema.
Com a WABCO, tornar-se-á um especialista.

“

Um camião chegou com um sistema de travões com defeito
à nossa oficina. Instalámos um novo EBS, mas o software
de diagnóstico multimarca comercial não tinha as funções para a
introdução dos parâmetros específicos e abrangentes no novo
modulador. Neste caso, tínhamos duas opções. Ou devolvíamos o veículo
à oficina do fabricante, ou executávamos nós mesmos esta tarefa, com o
sistema de diagnóstico da WABCO.

Vantagens que lhe facilitam o trabalho:

”

Fácil acesso a mais de 40 sistemas WABCO
Diagnóstico rápido
Solução profissional
Informações implementáveis de forma específica e direta
Software intuitivo, disponível no seu idioma
Suporte com linha de apoio a nível mundial
para problemas complexos e críticos de segurança
ou registo para uma formação
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Software indispensável, feito à medida
das suas necessidades:
Compatível com quase todos os PC's e sistemas operativos
Download fácil (para os seus aparelhos existentes)
Atualizações regulares de software
Seleção da assinatura:
• Completa (camião, autocarro, reboque e furgoneta)
• Apenas camião
• Apenas autocarro
• Apenas reboque
• Apenas furgoneta
Interface de software intuitiva, fácil de utilizar
Funções de segurança rigorosas com
• proteção de PIN das definições de alguns componentes
• E-learning e formação presencial para o acesso a áreas protegidas por PIN

Sistema de diagnóstico WABCO
•
•
•
•

mais de 20.000 utilizadores registados em todo o mundo
é utilizado diariamente por mais de 2400 parceiros de serviços da WABCO
com base em mais de 25 anos de experiência
utiliza a experiência comprovada de 150 anos da produção de componentes para veículos

> Veja o vídeo em wabco-auto.com/diagnostictools

Um diagnóstico mais preciso?

Então, encomende agora o sistema de diagnóstico da WABCO: O hardware está
disponível no seu revendedor, a versão atual de software e uma formação em
myWABCO.

