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ODR Tracker – vyhodnocení jízd pro přípojná vozidla

Rychlost
Tlak pneumatik
Brzdný tlak

Plnící vedení

Plnící tlak
Řídící vedení

Řídící tlak
ISO 7638

ODR sbírá
data

Příčné zrychlení
Zásahy ABS/RSS

CAN data
Zátěž

Brzdové světlo

Opotřebení

Diagnostika

ODR (Operating Data Recorder) Tracker je separátní počítačový program k analyzování problémů
přípojných vozidel, která jsou vybavena systémem Trailer EBS.
Tento samostatný program byl vytvořen na základě pozitivních zkušeností s aplikací Trailer Service
Online (TSO) a umožňuje vyhodnocení provozních dat přímo na vozidle.
Výhody pro autodopravce
 zacházení s vozidlem: snížíte provozní náklady způsobené špatným zacházením
 vytížení vozidla: zvýšíte produktivitu a hospodárnost
 plánování servisu: odladíte harmonogram servisních intervalů
Výhody pro leasingové společnosti
 zatížení vozidla: vyhodnotíte jak Vaši klienti zatěžují vozidla
 přetížení vozidla: zjistíte jízdy s přetíženým vozidlem
 plánování servisu: odladíte harmonogram servisních intervalů
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Výhody pro servisní dílny
 kompatibilita: zajistíte rovnoměrné opotřebení brzdového obložení
 monitorování: rozšíříte Vaše služby
 znalost detailů: využijete rozsáhlejší diagnostické možnosti
Výhody pro výrobce vozidel
 využití: budete moci sledovat jízdní vlastnosti vozidla a míru opotřebení, na základě těchto
údajů budete moci patřičně přizpůsobit konstrukci
 případy reklamace: ODR-Tracker využijete při posuzování reklamace
Každé vozidlo, které je vybaveno systémem EBS generace D (počínaje týdnem výroby 01/2004)
nebo EBS generace E, má tuto integrovanou paměť provozních dat.
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ODR-Tracker je určen pro běžné PC s operačním systémem Windows a s nainstalovaným USB
rozhraním. Program obdržíte výhradně na USB flash disku a sice pod objednávacími čísly WABCO:
446 301 536 0 (německá verze) nebo 446 301 692 0 (anglická verze). Při připojení počítače
na vozidlo postupujte anologicky jako u diagnostického software WABCO.
Návod k použití programu ODR-Tracker naleznete na intrenetových stránkách www.wabco-auto.com
v produktovém katalogu INFORM po zadání příslušného čísla tiskoviny (815 010 149 3 pro anglickou
verzi, 815 020 149 3 pro německou verzi).
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V případě zájmu nebo otázek týkajících se programu ODR-Tracker kontaktujte prosím Vašeho
WABCO partnera.
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