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VDO, TakografVDO, Takograf
KalibrasyonKalibrasyon
YetenekleriniYeteneklerini
WABCOWÜRTH’ünWABCOWÜRTH’ün
Kamyon ve TreylerKamyon ve Treyler
Diyagnostik Çözümleri ileDiyagnostik Çözümleri ile
GenişletiyorGenişletiyor

VDO WorkshopTab, yakında
WABCOWÜRTH çok markalı
diyagnostik çözümü ile donatılacak
Bu ek fonksiyon, yazılım lisansı
aracılığıyla aktive edilebilecek
2017’den itibaren ticari araç
servislerinde kullanılabilir hale
gelecek

Continental’in VDO WorksopTab’ini kullanan
servisler, WABCOWÜRTH Workshop Services
GmbH’ın çok markalı arıza tespit sistemi
W.EASY’i de kullanabilme olanağına sahip
olacaklar. İki şirket konuya ilişkin ortaklık
sözleşmesini imzaladılar. Bu sistem, giriş
cihazlarının sayısını azaltacağı ve arıza tespit
verilerine kolay erişim sağlayacağı için, ticari
araç servislerinde otomotiv mekatronik işlerini
kolaylaştıracaktır. Özellikle hava süspansiyonu,
fren sistemleri ve çok markalı çekici arıza
tespitine ilişkin yeni ve önemli olan bu
fonksiyonlar, servis tabletine de entegre
edilecektir. Tablet, takograf muayenelerine
yönelik bir cihaz olarak tasarlanmış olup, yeni
fonksiyonlar gerektiğinde normal araç
servislerinin bir parçası olarak da
kullanılabilecektir.

VDO Servis Tableti, takograf muayene
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fonksiyonlarının tamamını tek bir cihazda bir
araya getirdiği için, açıklamalı test dizileri
sayesinde günlük servis işlerini %50’ye kadar
hızlandırmaktadır. WABCOWÜRTH çok markalı
arıza tespit çözümü W.EASY’nin entegre
edilmesiyle bu zaman tasarrufu daha da
artacaktır; çünkü servisler artık motorlu araç,
treyler, transporter ve otobüslere aynı giriş cihazı
üzerinden W.EASY+Box kullanarak tanı
koyabilme imkanına sahip olacaklar. W.EASY,
orijinal WABCO arıza tespit sistemi ve Haldex
treyler arıza tespit sistemini tek bir sistemde bir
araya getirmektedir. Bu durum, arıza tespit
kutuları ve bağlantı kablolarının değişimine
harcanan zaman kaybının da önüne
geçmektedir. VDO Servis Tableti, W.EASY arıza
tespit kutusuna çeşitli arayüzler ile bağlantı
sağlamaktadır. Ek fonksiyonları kullanmak
isteyenler, VDO hizmeti aracılığıyla tablet için
gereken lisansları satın alabilir. Yazılım
güncellemesi yapıldıktan sonra, fonksiyonlar
aktif hale gelecektir.

2017 yılından itibaren piyasaya sunulacak olan
W.EASY çok markalı arıza tespit özelliğine
sahip VDO Servis tableti, Automechanika’nın
servislere yönelik forumu, A03/05 Continental
standında sergilendi.

Continental insan ve eşya taşımacılığına yönelik
akıllı teknolojiler geliştirir. Güvenilir bir iş ortağı,
uluslararası otomotiv tedarikçisi, lastik üreticisi
ve sanayi partneri olarak sürdürülebilir, güvenli,
konforlu, ihtiyaca özel ve hesaplı çözümler
sunar. 2015 yılında kurum, Şase & Güvenlik, İç
Aksam, Güç Aktarma, Lastik ve ContiTech
olarak beş iş kolunda yaklaşık 39.2 milyar €
satış rakamına ulaşmıştır. Continental halen 55
ülkede yaklaşık 215.000 çalışan istihdam
etmektedir.

Aracın içi ve dışındaki bilgi yönetimi, İç Aksam
biriminin merkezini teşkil etmektedir. Ürün
portföyü: gösterge paneli, çok fonksiyonlu ve baş
üstü göstergeleri, kontrol üniteleri, elektronik
otomobil kilit ve lastik bilgi sistemleri, radyolar,
bilgi-eğlence sistemleri, girdi cihazları, kontrol
paneli, iklim kontrol birimleri, yazılım, telematik
çözümler ve akıllı taşıma sistemi hizmetleri ile
kokpitleri içerir. Dünya genelinde 40.000 kişinin
çalıştığı İç Aksam birimi, 2015 yılında yaklaşık
8.2 milyar € satış rakamına ulaşmıştır.

İç Aksam bünyesindeki Ticari Araç ve
Aftermarket iş birimi, ticari araç, özel araç ve
aftermarket sektörüne yönelik özel
gereksinimleri de içermektedir. Satış ve servis
şirketlerinin küresel ağı yerel müşterilere
yakınlığı garanti eder. Continental, VDO, ATE,
Galfer, Barum ürün markalarını kapsayan iş
birimi, ticari araçlar için elektronik ürün, sistem
ve hizmetler ile, yetkili servis ve yedek parçaların
yanı sıra, araç üreticilerinin seri sonu
üretiminden sonra Bağımsız Aftermarket ve
Orijinal Ekipman Servisleri için de geniş bir ürün
yelpazesi sunmaktadır.                  

WABCOWÜRTH Hakkında

WABCOWÜRTH dünya çapında çok markalı
inovatif arıza tespit teknolojisi ve entegre yazılım
paketlerinin yanı sıra, ticari araçlarda elektronik
bileşen ve sistemlerin bakımı için uzmanlaşmış
teknik müşteri hizmeti de sunmaktadır.
WABCOWÜRTH Workshop Services, Würth
Grup ve WABCO Holding’in iş ortaklığıdır
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Emrah İşbilir 
*Teknorot Otomotiv 

TEKNOROT AR-GE MERKEZİ

Fatih Kırca 
*ÜÇ-EL Kauçuk 

ÜÇ-EL Kauçuk Büyümeye Devam
Ediyor

YazarlarYazarlar

KariyerKariyer

Web Developer
Auto Parts Teknoloji Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti

(NYSE:WBC). Künzelsau merkezli bağımsız
şirket, Würth’ün müşteri servisi ve çok markalı
arıza tespit uzmanlığı ile WABCO’nun teknoloji
uzmanlığını bir arada sunmaktadır. Detaylı bilgi
için www.wabcowuerth.com adresini ziyaret
edebilirsiniz.

Etiketler: WabcoWürth Continental
Continental VDO Servis tableti
WABCOWÜRTH Workshop Services GmbH
WABCOWÜRTH arıza tespit cihazı

Kategoriler: Yedek Parça
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Serhat Aslan 
Başbuğ Oto Yedek Parça 

Firmalarımızın Kendilerini
Yenilemesi Gerekiyor

Murat Kurtlar 
Bosch Otomotiv 

Dünyanın en büyük bağımsız
otomobil servis organizasyonuna
tek ‘Tıkla’ ulaşabilirsiniz

Rıza Şahin 
Hıdırusta 

2020’ye 5 kala!

Bahadır Akın Kurt 
Kale Oto Radyatör 

Açılır-Kapanır Sistem
(Temizlenebilir) Soğutma Modülü
Uygulaması

Emirhan Silahtaroğlu 
Silkar Ekipman 

Vizyon

Mehmet Gürel 
Şahin Motor Yatakları 

Motor Teknolojilerindeki Yenilikler

Şefik Ergönül 
Utided 

Pazara Hangi Yolla Girelim?

RöportajlarRöportajlar

TRW, Faaliyet Gösterdiği Tüm Pazarlarda
Lider Olmayı Hedefliyor
Dünyanın sayılı otomotiv yan sanayi...

Webnak ile taşıma maliyetleri düşüyor
Webnak projesini ilk defa kafamda tasarl...

Çağlayanlar Otomotiv her türlü rulman
ihtiyacına karşılık veriyor...
Yeni yıla hızla başlayan Çağlayan...

Yiğit Akü Sektörde Yarattığı Farklılık ve
Kalitesiyle Markasının Gücünü Kanıtlıyor
1976 yılında kurulan Yiğit AKÜ, 40 ...

Hann Otomotiv her geçen gün gelişmeye
devam ediyor…
Rot-rotil-çeki kolları, hava s&uu...

Fuar TakvimiFuar Takvimi

AUTOMECHANİKA İSTANBUL 2017
İstanbul / Türkiye
06.04.2017 - 09.04.2017

IIBT - JAKARTA 2017
Jakarta / Indonesia
29.03.2017 - 01.04.2017

AUTOMECHANİKA KUALA LUMPUR 2017 
Kuala Lumpur / Malaysia
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23.03.2017 - 25.02.2017

ACMA Automechanika New Delhi 2017
Arunachal Pradesh / India
21.03.2017 - 24.03.2017

Motortec Automechanika Madrid 2017
Madrid / Spain
15.03.2017 - 18.02.2017

Türkiye’nin ilk kapsamlı Otomotiv Yedek Parça haber
sitesi olan www.autoparts.com.tr Auto Parts Teknoloji
Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti tarafından yayınlanmaktadır.
Her gün yeni haber, röportaj, araştırma-değerlendirme
online katalog, iş ilanları, köşe yazıları ile güncellenen
Auto Parts, Oto Yedek Parça sektörünü bir araya
getirerek firmaların tanıtımına katkıda bulunmayı
hedefliyor.
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