
W.EASY ADAS kalibrációs készlet
A mobil termékmegoldás tehergépkocsik, buszok és kisteherautók vezetéstámogató rendszereinek kalibrálásához



TÖBB ÜGYFÉL
ÉS NAGYOBB BEVÉTEL!
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Ahogy az olyan műszaki vezetéstámogató rendszerek, mint az esőérzékelők vagy a sávelhagyásra figyelmeztető 
rendszerek egyre elterjedtebbé válnak, a szélvédők cseréje egyre összetettebb műveletet jelent. Kalibrációs 
panelekkel rendelkező megfelelő optikai beállító eszközök, valamint diagnosztikai eszköz szükségesek a művelethez. 
A WABCOWÜRTH ezért kifejezetten szélvédőcserével foglalkozók számára kifejlesztett egy mobil termékmegoldást a 
teherautók, buszok és kisteherautók vezetéstámogató rendszereinek kalibrálásához. 

TÖKÉLETES MEGOLDÁS SZÉLVÉDŐJAVÍTÓ MŰHELYEK ÉS MOBIL SZERVIZEK SZÁMÁRA
• A legnagyobb haszongépjármű-gyártók részére nyújtott kalibrálási műveletek lefedése a WABCOWÜRTH ADAS licenszével.
• Könnyen mozgatható és szállítható beállító eszköz a megfelelő kalibrációs panelekkel együtt. Így minden munka a helyszínen, 

az ügyfél telephelyén elvégezhető.
• A beépített kettős tartókeret lerövidíti a rendszer telepítési idejét, emellett optimális megoldást nyújt a transzporterek 

kalibrálásához is.
• Kalibrálás a gyártó eredeti specifikációi szerint.
• Diagnosztikai jegyzőkönyv nyomtatható a biztosító társaságok felé történő elszámoláshoz.
• Átfogó oktatás a mobil kalibrációs megoldás használatáról.

- Biztonság
- Autómárkák széles 
  spektrumának 
  lefedése

- Mobilitás és rugalmasság
- További forgalom generálása
- Időmegtakarítás
- Hatékony munkavégzés!

MIÉRT ÉRDEMES EZT A MEGOLDÁST VÁLASZTANI?
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• A szélvédőjavító műhelyek számára készült diagnosztikai csomag tartalmazza 
a kalibráláshoz szükséges diagnosztikai hardvereket egy merev dobozba 
csomagolva. Tartalmazza többek között a W.EASY Box 2.0 diagnosztikai interfészt 
és a szükséges kábeleket

• A kifejezetten vezetéstámogató rendszerekhez tervezett „többmárkás” licenc 
professzionális kalibrálást biztosít

Opcionálisan kínálunk hozzá számítógépet bemeneti eszközként. Erős, gyors és 
kifejezetten zord körülmények között való használatra kifejlesztett termék, amely 
optimális a mindennapi szerviz használathoz.

MOBIL DIAGNOSZTIKAI MEGOLDÁS SZÉLVÉDŐJAVÍTÓ MŰHELYEK SZÁMÁRA
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MOBIL BEÁLLÍTÓ ESZKÖZ KALIBRÁCIÓS PANELEKKEL (CÉLOKKAL)

•  A W.EASY ADAS Calibration lézeralapú beállító berendezés az összes elterjedt 
tehergépkocsi-márkához és -modellhez használható, az optikai kalibrációs paneleknek 
a gyártó előírásainak megfelelő pozicionálására szolgáló eszköz.

•   A beállító berendezés könnyen szállítható, és a rövid beállítási időnek köszönhetően 
az ügyfél telephelyén azonnal használható
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Üdvözöljük a fejlődésben.

Fenntartjuk a jogot, hogy a kiadványban megjelent termékek a termékfejlesztés során változhatnak. A fotók illusztráció jellegűek, a kiszállított áru, színben és formában a megjelenítettől eltérhet. 
A kiadványban megjelent nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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