
WABCO zkušební kufr pro pneumatické brzdy prokazuje již 30 let své schopnosti být základním a 
praktickým nástrojem pro autoservisy.  
 
Nová, moderní verze je mobilnější, uživatelsky přívětivější a lze ji používat pro prohlídky vozidel 
kdykoli a kdekoli. Vašemu autoservisu umožní měřit tlak v brzdovém systému a systému pérování 
vozidla. Zkrátka se jedná o důležitý nástroj pro autoservisy, které provádějí oficiální prohlídky v 
souladu s platnou legislativou.

ZÁKLADNÍ NÁSTROJ PRO VAŠI KAŽDODENNÍ PRÁCI V 
AUTOSERVISU, VHODNÉ PRO OFICIÁLNÍ PROHLÍDKU VOZIDLA

JEDNODUCHÉ
SNADNÉ

ZÁKLADNÍ
KOMPAKTNÍ

CENOVĚ DOSTUPNÉMODERNÍ

SPOLEHLIVÉMOBILNÍ
KOMPLETNÍ

Kontrola tlaku v okamžiku!
Měření tlaku jako u odborníka s licencí!

Zkušební kufr pro pneumatické brzdy



©
 2

01
5 

W
A

B
C

O
  V

še
ch

na
 p

rá
va

 v
yh

ra
ze

na
  8

20
15

01
26

3 
/ 0

8.
15

Kvůli kompletnímu přezkoušení vzduchotlaké 
soustavy již nemusíme jet do oficiální 

zkušebny. Díky WABCO zkušebnímu kufru 
pro pneumatické brzdy jsme plně vybaveni, 

abychom provedli prohlídku v souladu s 
nejvyššími právními normami. Inspektor musí 

pouze provést konečnou kontrolu na vozidlech. 
To šetří našim zákazníkům spoustu času!

“

”
Výhody, které vás podpoří při práci

 Úplná výbava za příznivou cenu k provádění všech oficiálních 
prohlídek

 Snadno použitelné vysoce kvalitní zařízení
 Moderní zařízení pro každodenní práci se dodává v robustním 

kufru, který ochrání vaši investici po celá léta

Časově úsporný nástroj pro každý autoservis
 6 tlakových hadic v různých barvách o délce 6,5 m zabraňuje 

záměně přípojek
 Široká řada možností připojení k vozidlu (zkušební zařízení 

přípojných vozidel, adaptér duomatic, spojkové hlavice, třícestný 
kohout) pro rychlé a snadné testování všech užitkových vozidel.

 Mimořádně vhodné také pro
  • Užitková vozidla vybavená systémem WABCO duomatic
  • Návěsy a točnicové přívěsy
  • Automatický zátěžový regulátor a nastavené předstihy

Komplexní a cenově dostupná souprava pro tlakové zkoušky?
Objednejte si nyní kufřík na zkoušení pneumatických brzd WABCO (435 002 007 0) 
prostřednictvím svého distributora.

• Je doporučen servisními partnery
• Vychází z mnoha let zkušeností v prostředí autoservisu a prohlídek 
• Těží z prokázaných odborných znalostí shromážděných během 150 let ve výrobě 

automobilových dílů

> Video k tématu můžete zhlédnout na wabco.com/diagnostictools

Kontrola tlaku je práce pro odborníky. Sfygmomanometr je standardní souprava pro 
každého lékaře, s níž lékař obdrží veškeré potřebné údaje o tlaku v životně důležitých 
soustavách. Obdobně platí, že WABCO zkušební kufr pro pneumatické brzdy je 
jedinečný nástroj, který musíte mít vždy u sebe. 
Se společností WABCO se stáváte odborníkem.

Zkušební kufr WABCO pro pneumatické brzdy


