
W.Easy  
TRaILER POWER

W.EASY Trailer Power, treyler veya kamyonlarda
güvenilir arıza tespiti için güç sağlayan
aydınlatma ve sinyal kontrolleri mobil test setidir. 

W.Easy Trailer Power, mobil test ve güç besleme seti

W.EASY Trailer Power’ın 3 farklı uygulama alanı vardır:

1) Treyler elektroniklerine güç beslemesi
Treylerde arıza tespiti sırasında W.EASY Trailer Power,
treyler elektroniklerine sabit bir voltaj sağlar ve böylece,
güvenilir bir arıza tespit işlemi yapılabilir. Fren kontrol
ünitesinin arıza durumu da entegre ABS gösterge ışığı ile
belirtilir.

2) Treyler aydınlatması için aydınlatma testi
Treylerin münferit aydınlatma fonksiyonları, treylerin
çevresinde yürüdüğünüzde uzaktan kontrol ile kolayca
gerçekleştirilebilir. Aynı anda Trailer Power setindeki bir LED,
hangi aydınlatma ünitesinin devrede olduğunu belirtir.
Arızalı aydınlatma üniteleri, akıllı bir tespit sistemi ile
belirlenir ve bir LED göstergesi ile belirtilir.

3)  Kamyondaki ışık kontrol sinyallerinin test edilmesi
Kamyondaki münferit aydınlatma modüllerinin (sol/sağ
sinyal, fren lambaları, park lambaları vb.), düzgün şekilde
çalışıp çalışmadığı art arda test edilerek kontrolü yapılabilir.
Kamyondaki aydınlatma kontrol sinyalleri başarılı bir şekilde
treylere geçerse sonrasında W.EASY Trailer Power setindeki
ilgili LED yanar.

W.EASY Trailer Power’ın diğer avantajları:

•  W.EASY Trailer Power seti, treylerde kamyon  olmadan   
 tamamen bir arıza tespit ve aydınlatma kontrolü                 
 gerçekleştirebilir.
•  Kullanım koşullarına bağlı olarak entegre bataryalı
 mobil test seti, 8 saate kadar sürekli kullanıma imkan
 verir.Bu, servis araçları için tercih edilen bir durumdur.
•  W.EASY Trailer Power, batarya şarj olurken
 kullanılabilir.
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İlerlemeye hoş geldiniz.

W.EASY Trailer Power’ın yanı sıra ticari taşıtlar, kapsamlı
servisler, kişisel destek, ürün ve taşıt teknik destek hattı
ve kullanıcı eğitimleri için çok markalı yenilikçi arıza tespit
çözümleri de sağlıyoruz. Müşterilerimizin gereksinimleri
büyük ölçüde değiştiğinden, WABCOWÜRTH ürün
yelpazesi esnek ve modüler şekilde tasarlanmıştır.
WABCOWÜRTH’te tüm müşteriler, istediğini tam olarak
bulabilir.
Neden bizimle irtibat kurmuyorsunuz? Sizinle birlikte
donanım, yazılım, destek hattı veya eğitim modüllerinden
oluşan size uygun bir paket oluşturabiliriz. WABCOWÜRTH,
ticari taşıt atölyeleri için güvenilir bir iş ortağıdır – basit,
enerjik ve her zaman kullanılabilir.

Web sitemizden daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz:
www.wabcowuerth.com

Satış ve ayrıntılı bilgi için:
İntermobil Otomotiv Mümessillik
ve Ticaret A.Ş.

Adres: Akın Plaza, Halide Edip Adıvar Mahallesi
Darülaceze Caddesi No: 3/2 34382 Şişli - İstanbul
Tel: +90 (212) 314 20 00 - PBX
Fax: +90 (212) 314 20 01
Email: intermobil(at)intermobil.com.tr
Web: www.intermobil.com.tr


