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Trailer EBS E2 – Beschikbaar voor de standaard modulator
Na de wijziging van de TEBS E Premium modulatoren eind 2010, is nu de productie van de
standaard modulatoren met E2 versie gestart.
Tegelijkertijd met de voertuigfabrikanten zal ook de vervangingsmarkt worden voorzien van
deze modulatoren: oudere modulatoren kunnen 1 op 1 worden vervangen door modulatoren
met de nieuwe software.
Nieuwe mogelijkheden voor fleets en
werkplaatsen
In recente Marktinformatie hebben we u geïnformeerd over de nieuwe functies in het Trailer EBS E2.
Deze nieuwe functies kunnen worden geïntegreerd
zodra de oude modulator is vervangen. Dit kan de
waarde van een ouder voertuig aanzienlijk verhogen.
Kenmerken van de E2 modulatoren
De nieuwe TEBS E2 modulator ziet er hetzelfde uit
als het vorige model.
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De nieuwe TEBS E2 modulator kan echter eenvoudig
worden geïdentificeerd:
•

Kenmerk: een groene sticker op de verpakking en de modulator tijdens een
overgangsperiode.

•

Software versie: zodra de modulator is aangesloten op de diagnose, kan u de E2
versie identificeren aan de hand van de softwareversie TE002448.

•

Serienummer en productieweek: aan het serienummer en de productieweek op het
typeplaatje op de TEBS E2 modulator is te zien of het een TEBS E2 modulator is.

Modulator nummer

Serie nummer met versie E2

480 102 030 0
480 102 030 7
480 102 031 0
480 102 032 0
480 102 033 0
480 102 034 0
480 102 035 0
480 102 036 0

> 50 000
> 905 000
> 55 000
> 50 000
> 90 000
> 50 000
> 15 000
> 1 500
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Niewe diagnose software & PIN
Voor het gebruik van de nieuwe versie diagnose software heeft u een nieuwe PIN code nodig.
Heeft u nog geen TEBS E training gevolgd, dan kan u dit alsnog doen en daarna kan u de
TEBS E2 training volgen. Deze trainingen worden in 2011 in het trainingscentrum van
WABCO in Rotterdam gegeven.
Werkplaatsen, dealers en vervoerders die al een PIN hebben voor oude TEBS E modulatoren
omdat ze reeds een TEBS E training hebben gevolgd (niet langer geleden dan 2009), kunnen
de PIN voor de nieuwe software ontvangen:
•

na het volgen van de TEBS E2 E-Learning (in uw eigen tempo, op het moment dat u
het beste uitkomt) of

•

na het volgen van de TEBS E2 training in Rotterdam.
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Neem voor meer informatie over de systeemtrainingen in Rotterdam contact op via
info.nl@wabco-auto.com.
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