İntermobil Teknoloji İle

Servisler Artık Daha Etkin
G

ünümüzde modern bir aracı, elektronik hata hafızasını okumadan veya bir kontrol ünitesini test
eden cihaz kullanmadan onarmak pratikte imkansız
hale gelmiştir. İntermobil Teknoloji desteğiyle sunulan ticari araçlara yönelik arıza tespit sistemleri
markası WABCOWÜRTH ve binek araçlara yönelik
arıza tespit sistemleri markası HELLA GUTMANN
SOLUTIONS ile servisler için arızanın tespiti ve onarımı son derece kolay hale geliyor.

“Profesyoneller
için tasarlanan ve
İntermobil Otomotiv
Mümessillik ve Ticaret
A.Ş. markası olan
İntermobil Teknoloji,
arıza tespitinden teknik
bilgi, dokümantasyon
ve eğitime, acil
destekten yedek parça
teminine kadar birçok
avantajı bir arada
sunuyor.”

Her araç modeli için arıza tespiti
HELLA GUTMANN SOLUTIONS, Mega Macs 42 ve
Mega Macs 50 ürünleri ile binek ve hafif ticari araçlara yönelik karma markalardan oluşan arıza tespit
ekipmanları sunuyor. Cihazdaki yazılım programı
40’tan fazla binek ve hafif ticari araç markasının neredeyse her araç modeline ait detaylı verileri içermektedir. HELLA GUTMANN SOLUTIONS tarafından sunulan arıza tespit donanımları arızalı parçayı,
araç tipini ve diğer parça parametrelerini belirterek
tespit edebilmektedir.
İntermobil Teknoloji konsepti ile sunulan bu cihazlarla farklı servis kodları, kalibrasyon ayarları ve
parametre ayarları da yapılabilmektedir. Normal
arıza tespitinin dışında osiloskop özelliği ile sinyal
ölçüm kabiliyetide sağlayan arıza tespit cihazları, bir
tamircinin ihtiyaç duyabileceği tüm desteği sağlamaktadır. Cihazların araç üzerine sunduğu imkanlar
arasında araç gruplarına göre bakım planları, devre şemaları şeklinde teknik veri bulunurken, telefon
desteği sayesinde ustaların altından kalkamadıkları
sorunların çözümlerine yönelik teknik destek de veriliyor.

WABCOWÜRTH ile kolay tespit, hızlı çözüm
WABCOWÜRTH ise, W.Easy ile dünyada ilk kez,
WABCO sistem yazılımlarının toplu bir çözümün
içine entegre edildiği çok markalı bir arıza tespit
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sistemi sunmaktadır. Sistem kullanıcı dostudur ve
sadece birkaç tıkla etkin bir arıza tespitine imkan verir. Sistemde tüm ağır vasıta ve hafif ticari araçlara
yönelik arıza tespiti mevcuttur. WABCOWÜRTH arıza tespit sistemlerinde, otobüs tipinin görsel olarak
seçimi ve arıza tespit soketlerinin resimler üzerinden seçimi bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu özellik, menü navigasyonunu kolaylaştırırken,
herhangi bir aksamadan dolayı oluşabilecek zaman
kaybına engel olur.
WABCOWÜRTH ve HELLA GUTMANN SOLUTIONS
ürünleri ile ilgili her türlü bilgi, Türkçe olarak tüm
dokümanlara erişim ve teknik destek İntermobil
bünyesindeki İntermobil Teknoloji Mühendisleri
tarafından verilmektedir. Böylelikle servisler için iş
daha kolay ve sorunsuz hale gelirken, sipariş hataları asgariye inmekte ve tam bir müşteri memnuniyeti
sağlanabilmektedir.

