Systémová diagnostika

Kompletní skenování odhalí daný problém!
UŠETŘETE ČAS S OKAMŽITOU PŘESNOU DIAGNOSTIKOU
PRO ELEKTRONICKÉ ŘÍDICÍ JEDNOTKY V UŽITKOVÝCH
VOZIDLECH

RYCHLÉ PŘESNÉ
SNADNÉ EFEKTIVNÍ
SPOLEHLIVÉ
MODULÁRNÍ POHODLNÉ
PODPORA BEZPEČNÉ
INTUITIVNÍ

AKTUÁLNÍ

Nebylo by velkým přínosem mít k dispozici ihned přesné informace o všech komponentech WABCO
namontovaných na přípojných vozidlech, autobusech, nákladních vozidlech nebo lehkých vozidlech?
WABCO System Diagnostics je nepostradatelný software, který zajišťuje přímý přístup k
elektronické řídicí jednotce a rychle identifikuje každý vzniklý problém. Všechny funkce tohoto
software jsou nastaveny tak, aby vyhověly Vašim specifickým potřebám. S tímto nástrojem se
nejasné potíže a špatné informace stávají minulostí.

Diagnostika je práce pro odborníky. Pokud nejasné potíže neukazují na konkrétní stav,
je zapotřebí odborný lékař s rentgenovým přístrojem, aby pořídil snímek celého těla
a správně interpretoval výsledky. Se softwarem WABCO System Diagnostics můžete
nahlédnout do všech elektronických řídicí jednotek (ECU) a problém rychle identifikovat.
Se společností WABCO se stáváte odborníkem.

“

Nákladní vozidlo přišlo do našeho autoservisu
se závadou v brzdové soustavě. Instalovali jsme novou
jednotku EBS, ale aby bylo možné zadat do nové jednotky
specifické a rozsáhlé parametry, běžný diagnostický software
určený pro více značek k tomu postrádá určité funkce.
Potom máte jen dvě možnosti: odeslat vozidlo do značkového
servisu výrobce nebo se úkolu zhostit sami s využitím
systémové diagnostiky WABCO.
Výhody, které vám ulehčí práci
Snadný přístup ke 40 různým systémům WABCO
Rychlá diagnostika
Profesionální řešení
Specifické a přímo dohledatelné relevantní informace
Intuitivní software dostupný ve vašem jazyce
Technická podpora po celém světě při řešení složitých
a bezpečnostně kritických problémů nebo možnost přihlášení
se na školení

”

Nepostradatelný software pro vaše potřeby
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Kompatibilní s téměř všemi běžnými počítači a operačními systémy
Snadné stažení (na váš stávající hardware)
Pravidelné bezplatné aktualizace softwaru
Snadné připojení k vozidlu přes diagnostický interface WABCO
Výběr předplatného
		
• Kompletní (nákladní vozidla, autobusy, přípojná a lehká vozidla)
		
• Pouze nákladní vozidla
		
• Pouze autobusy
		
• Pouze přípojná vozidla
		
• Pouze lehká užitková vozidla
Uživatelsky přívětivá struktura softwaru, která umožňuje intuitivní použití
Přísné bezpečnostní funkce včetně
		
• Nastavení parametrů s ochranou PIN kódem pro některé komponenty
		
• Školení formou e-learningu a v učebnách ohledně poskytnutí přístupu k oblastem chráněným
PIN kódem

WABCO System Diagnostics
•
•
•
•

Více než 20 000 registrovaných uživatelů po celém světě
Denně používána více než 2 400 servisními partnery WABCO
Staví na více než 25 letech zkušeností s diagnostikou
Těží z prokázaných odborných znalostí shromážděných během 150 let ve výrobě
automobilových dílů

> Video k tématu můžete zhlédnout na wabco.com/diagnostictools

Přesnější diagnostika?

Objednejte si nyní WABCO System Diagnostics: hardware je dostupný u
vašeho distributora a nejnovější software a školení přes myWABCO.

