VÍTEJTE U POKROKOVÉHO ŘEŠENÍ.

Multifunkční diagnostický systém, servis a koncepty pro autoservisy užitkových vozidel.
Inovativní a modulární řešení společnosti
WABCOWÜRTH představují jednoduchou,
transparentní a efektivní diagnostiku
užitkových vozidel – a efektivní diagnostické
systémy rozhýbou váš obchod.

Přehled výhod produktu
• Diagnostická řešení W.EASY mají modulární
strukturu a lze je přizpůsobit specifickým
požadavkům vašeho autoservisu, od
základního balíčku až po kompletní řešení.
Každý zákazník tak obdrží svoje individuální
diagnostické řešení W.EASY.
• Jen W.EASY integruje originální diagnostiku
systémů* WABCO v jednom systému.
Odpadá tak časově náročná výměna
diagnostického boxu a diagnostických
připojovacích kabelů.
• Přehledná struktura menu, intuitivní ovládání
(maximální vyhledávání celého textu podobně
jako u internetového vyhledávače) a
integrované funkce nápovědy a funkční
návody umožňují provést diagnostiku jen
několika kliknutími!
• Jako jediný diagnostický systém nabízí
W.EASY reálné řešení souběžných úloh pro
komfortní a ještě efektivnější diagnostiku:
současné zobrazení různých funkcí a
informací až ve čtyřech oknech zajišťuje ještě
přehlednější diagnostiku a šetří drahocenný
čas.
• Rozsáhlé technické údaje a hodnoty práce*
poskytují podporu personálu autoservisu.
• Redukovaný počet kabelů a adaptérů díky
integrované technologii multiplexu: hardware
jen v jednom kompaktním robustním kufru pro
všechny aplikace.
• Integrovaná funkce Bluetooth umožňuje
mobilní práci bez rušivých kabelů.
• Pravidelné aktualizace zajišťují vždy
nejnovější stav systému.
• Pomocí databáze zákazníků můžete vést
správu svých zákazníků a jejich vozidel a

Široké pokrytí výrobců

Motorová vozidla

Návěsy/přívěsy

Transportéry

•

dokumentaci v elektronické složce pro každé
vozidlo.
Vedle našeho diagnostického řešení pro více
obchodních značek nabízíme také rozsáhlý
servis, osobní péči, informační horkou linku
pro produkty a techniku vozidel a školení pro
uživatele.

Autobusy
* volitelně
Další informace najdete také na adrese
www.wabcowuerth.de
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