VITAJTE V POKROKU
Obdivuhodné diagnostické možnosti, služby
a koncepcie pre servisy úžitkových vozidiel
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W.EASY®
ˇ
MULTIZNACKOVÉ
DIAGNOSTICKÉ RIEŠENIA
S inovatívnymi a modulovými riešeniami
robí
WABCOWÜRTH diagnostiku pre úžitkové vozidlá
ľahšou, transparentnejšou a efektívnejšou. A efektivita
diagnostického systému je to, čo vám pomôže udržať
podnikanie v tejto oblasti na požadovanej úrovni.
Pritom každé riešenie WABCOWÜRTH berie do úvahy
zložitosť a rýchle tempo vývoja v technológii výroby
úžitkových vozidiel. Ponúkame Vám pravidelné
aktualizácie, aby ste mali diagnostický systém za všetkých
okolností aktuálny.

Široké použitie

Ťahače

Výhody produktu v skratke
•

•

•

•
•

•
•

Iba W.EASY integruje originálnu WABCO servisnú diagnostiku
do jedného systému. Tým sa ušetria časovo náročné výmeny
diagnostického okna
Zrozumiteľná štruktúra menu, intuitívne ovládanie (maximálne
fulltextové vyhľadávanie podobné internetovému vyhľadávaču),
rovnako ako integrované pomocné funkcie umožňujú diagnostiku
iba s pár kliknutiami!
W.EASY je jediný diagnostický systém, ktorý poskytuje skutočný
multitasking pre pohodlnú a ešte efektívnejšiu diagnostiku.
Súčasné zobrazenie rôznych funkcií a informácií až v štyroch
oknách robí diagnostiku transparentnejšou, šetrí drahocenný
čas.
Rozsiahle technické údaje a informácie o pracovných
jednotkách* pomáhajú dielenskému personálu.
Integrovaná multiplex technológia znižuje počet káblov a
adaptérov. Hardvér sa dodáva len v jedinom kompaktnom a
robustnom kufríku pre všetky aplikácie.
Integrovaná technológia bluetooth alebo WLAN umožňuje
mobilnú prevádzku bez prerušenia káblov.
Pravidelné aktualizácie udržiavajú systém vždy aktuálny.

Návesy

Ľahké úžitkové vozidlá
*voliteľné

Autobusy
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W.EASY + BOX
NOVEJ GENERÁCIE
W.EASY + je Váš spoľahlivý partner pre správu
vozového parku, pre mobilné záznamy dát a mnoho
ďalších funkcií, aby W.EASY + Box bol perfektný nástroj
pre servis. W.EASY + robí diagnostiku rýchlejšou a
spoľahlivejšou.
WLAN schopnosť:
W.EASY + je prvý diagnostický systém pre implementáciu moderných
WLAN riešení v multiznačkovom diagnostickom systéme. To znamená,
že W.EASY + Box môže byť integrovaný priamo do existujúcej
infraštruktúry WLAN. Niekoľko diagnostických postupov môže byť
teda vykonávaných súčasne pomocou jediného počítača.
To šetrí dielňam obrovské množstvo času a náklady každý deň.

Je dostatočne odolný pre použitie v servisoch:
Pevný hliníkový obal a pogumované bočné kryty poskytujú optimálnu
ochranu pre W.EASY + Box, čím rovnako chráni Bluetooth a Wi-Fi
anténu proti nárazu.

Spoľahlivá komunikácia používa multi-farebné LED diódy a zvukové
signály:
Vizuálna a akustická spätná väzba spustených procesov, aby bol
diagnostický proces bezproblémový. To šetrí dielňam obrovské
množstvo času a náklady každý deň.

Rýchlejšia aktualizácia firmvéru:
Aktualizácia firmvéru je dokončená za menej ako 5 minút vďaka
najmodernejšej mikroregulačnej technológii.
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Monitorovanie napätia akumulátora vozidla:
Po pripojení k vozidlu, W.EASY + Box rozpozná napätie batérie a
automaticky sa prispôsobuje napájaniu vozidla, či je to 12 alebo 24
voltov. Ak je napätie príliš nízke alebo príliš vysoké, W.EASY + Box vás
upozorní pomocou LED a aj audio signálom.

Integrovaná správa vozového parku pre mobilné záznamy dát:
Táto funkcia umožňuje prenos reálnych údajov, ktoré chcete preniesť
do W.EASY + Boxu. Dokonca aj chyby, ktoré sa objavia len pri jazde
môžu byť ľahko zvýraznené pri nahrávaní. Zaznamenané súbory dát
môžu byť potom analyzované na PC a graficky sa zobrazia v jednom
alebo viacerých súradnicových systémoch.

OBD 16 pin konektor s LED osvetlením:
Pomáha vyhľadať diagnostické zásuvky na vozidle a to aj v zle osvetlených priestoroch.
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W.EASY®
MODULOVÉ SOFTVÉROVÉ BALÍKY
Riešenia W.EASY diagnostiky sú založené na moduloch,
a od základného balíka až po kompletné riešenie môžu
byť prispôsobené špecifickým požiadavkám vašej
dielne. Týmto spôsobom je každý zákazník vybavený
individuálnym riešením diagnostiky W.EASY.
Ponúkame nasledujúce softvérové balíky, ktoré môžete
spojiť modulárnym spôsobom podľa potreby:
MULTIZNAČKOVÉ SOFTVÉROVÉ BALÍKY
Dodávame multiznačkový softvér pre nákladné automobily, prípojné
vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá a autobusy všetkých hlavných
výrobcov. V multiznačkovej diagnostike sú tiež obsiahnuté originálne
diagnostické údaje Mercedes-Benz. V tomto ohľade je možné použiť
kompletnú licenciu pre všetky tieto typy, ako aj oddelené individuálne
licencie alebo ich kombinácie, respektíve:
•
•
•
•
•

Multiznačková diagnostika so štruktúrou menu

TRUCK softvérový balík
TRAILER softvérový balík
LCV softvérový balík (ľahké úžitkové vozidlá)
BUS softvérový balík
Kompletný softvérový balík

Najdôležitejšie zahrnuté diagnostické funkcie:
•
•
•
•
•

Automatický systém scan
Čítanie a mazanie chybových kódov
Výber, čítanie a porovnanie aktuálnych hodnôt
Aktivácie
Kalibrácie a kódovanie

ORIGINÁLNA WABCO SYSTÉMOVÁ DIAGNOSTIKA
Taktiež dodávame originálne WABCO diagnostické systémy pre
nákladné automobily, prípojné vozidlá a autobusy. Tiež je možné
objednať kompletné alebo individuálne licencie:
•
•
•
•
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TRUCK softvérový balík
BUS softvérový balík
TRAILER softvérový balík
Kompletný softvérový balík (truck, trailer, bus)

Multiznačková diagnostika s integrovanou originálnou WABCO
systémovou diagnostikou.

W.EASY®
MODULOVÉ SOFTVÉROVÉ BALÍKY
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zabezpečujeme technické údaje, ako sú špecifické skúšobné hodnoty
vozidla, plány údržby, zoznamy náhradných dielov a schémy pre
jednotlivé podskupiny, ktoré vám pomôžu pri riešení problémov.
Schémy sú samy o sebe interaktívne, takže môžu byť zobrazené
jednotlivé detaily. Taktiež ponúkame ďalšie údaje výrobcov vozidiel.
Uvedené technické údaje sú k dispozícii pre nákladné automobily,
prípojné vozidlá, ľahké úžitkové vozidlá a autobusy.
Môžete si zakúpiť nasledovné licencie:
• Technické údaje pre TRUCK a TRAILER
• Technické údaje pre LCV (ľahké úžitkové vozidlá)
• Technické údaje pre BUS
Servisné informácie, plán údržby

PRACOVNÉ JEDNOTKY
Rozsiahle pracovné jednotky zahŕňajú reprezentatívne a transparentné
komplexné pracovné časy. S naším modulom môžete tiež vykonávať
výpočty v kombinácii s pracovnou jednotkou. To pomáha zabezpečiť
aby kalkulácie, ktoré sa objavia v hlavnej činnosti, neboli účtované
vašim zákazníkom dvakrát. Okrem toho môžete tiež použiť modul
pracovných jednotiek na prípravu odhadov nákladov, objednávok,
faktúr a dodávateľských objednávok.

SIEŤOVO KOMPATIBILNÁ ZÁKAZNÍCKA DATABÁZA S
FLEET MANAGEMENT
Interaktívne schémy a diagramy

Zákaznícka databáza môže byť použitá pre riadenie vašich zákazníkov
a ich vozidiel. Udržiava elektronické údaje vozidla pre každé vozidlo.
Týmto spôsobom budete vždy udržiavať veci aktualizované

RIEŠENIA PRACOVÍSK
Pre servisy s niekoľkými pracoviskami ponúkame individuálne riešenie
podľa požiadaviek zákazníka.

Pracovné jednotky

7

W.EASY®
DIAGNOSTICKÉ RIEŠENIA PRE AUTOBUSY

Špeciálne pre autobusy ponúkame inovatívne
multiznačkové diagnostické riešenie s množstvom
výhod pre jednoduchšie použitie.
Výhody BUS diagnostického systému v skratke:
• Iba W.EASY integruje v sebe originálnu WABCO systémovú
diagnostiku v jednom systéme. WABCO je jedným z popredných
dodávateľov bezpečnostných systémov pre autobusy. To je
skutočný prínos pre vás z hľadiska bezpečnosti, iba originálna
WABCO systémová diagnostika umožňuje diagnostikovať všetky
systémy WABCO úplne.
• Vizuálny výber vozidla a zobrazenie diagnostických zásuviek robí
menu navigácie jednoduchšie, to znižuje prestoje, ktoré sa môžu
vyskytnúť.
• Široké pokrytie výrobcov: Evobus, MAN, Scania, Solaris, Volvo a
mnoho ďalších.
• Diagnostický systém pre autobusy je možné zakúpiť ako
samostatný diagnostický systém pre autobusy alebo v kombinácii
s diagnózou pre ťažné vozidlá, prípojné vozidlá alebo ľahké
úžitkové vozidlá.
• Ponúkame „WABCO elektronické systémy“ - školiace moduly
autobusov na internete. Ďalšie WABCO školenia ponúkame
taktiež.

Vizuálny výber vozidla uľahčuje navigáciu

Jasné zobrazenie
zásuviek
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W.EASY®
VSTUPNÉ ZARIADENIA
Ako vstupné zariadenia ponúkame Panasonic
Toughbook CF-53 (WW05 ... závisí od konfigurácie
jazyka) a mobilný touchpad (WW05 000 030).
Panasonic CF-53 Toughbook
Všestranné zariadenie, ktoré zaisťuje optimálny výkon
za všetkých podmienok.
Výhody produktu v skratke
• Intel® Core i5 procesor
• Originál Windows® 7 Profesional
• 14“ HD Active Matrix farebný LCD displej
• Robustný obal displeja z horčíkovej zliatiny
• Nárazuvzdorný, ľahkovymeniteľný HDD disk
• Integrovaná DVD mechanika
• USB 3.0 a serial port
• Prevádzková doba batérie je cez 10 hodín
• Hmotnosť: 2,65kg
• Odolný voči pádu do výšky 76cm*
• 3 roky záruka na Toughbook / Záruka na batérie 6 mesiacov
(Možnosť predĺženej záruky a záruky na náhodné poškodenie)

Touchpad 9“
Mimoriadna odolnosť a odolná konštrukcia robia tento
PC tablet s Windows 7 ideálnym pre mobilné použitie
vo vašom servise.
Výhody produktu v skratke
• Pohodlná mäkká rukoväť umožňuje bezpečné a protišmykové
uchopenie.
• Nárazovo a tepelne odolný SSD pevný disk, vrátane flash
pamäťového modulu
• Dotykový displej vhodný pre použitie na slnku s potrebným
zobrazením pri práci vonku
• Rôzne možnosti pre pripojenie externého hardvéru
• Dlhá životnosť batérie umožňuje bezstarostnú prácu
Ako príslušenstvo ponúkame tiež dokovaciu stanicu pre Touchpad
(obj. č. WW05 200 001)

Ako príslušenstvo ponúkame dokovaciu stanicu (obj. č. WW05 200
110) a automobilový adaptér (obj. č. WW01 000 400) pre Panasonic
CF-53 Toughbook

Samozrejme môžete použiť aj vlastný hardware. V tomto prípade
musia byť splnené špeciálne systémové požiadavky. Vezmite
prosím na vedomie, že nemôžeme poskytovať technickú podporu
pre vlastný hardvér zákazníka.
Vstupné zariadenia od WABCOWÜRTH boli špeciálne navrhnuté
tak, aby vyhovovali W.EASY diagnostickému softvéru a preto sa
odporúčajú. Diagnostické zariadenie môže byť použité okamžite
v kombinácii s našimi vstupnými zariadeniami ako náhle je
predinštalovaný softvér.

* Testované podľa Panasonic štandardu MIL-STD-810F
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W.EASY®
KÁBLE
Obj. číslo

Kábel

Výrobca

Počet

Káble Truck/Bus
WW01 000 030

14 pin OBD

Mercedes Benz

1

WW01 000 120

30 pin Iveco Truck

Iveco

1

WW01 000 080

8 pin Volvo Truck

Volvo

1

WW01 000 130

12 pin Renault Truck

Renault

1

WW01 000 090

16 pin Scania/DAF Truck

Scania/DAF

1

WW01 000 100

12 pin MAN Truck

MAN

1

WW01 000 110

37 pin MAN Truck

MAN

1

WW01 000 370

Sub D9 Bus

Solaris/Temsa/etc.

1

WW01 000 340

Adaptér pre 9 pol. Allison diagnostickú zásuvku

Allison

1

WW01 000 410

ZF3+6+9 pin

ZF

1

Káble WABCO Truck/Bus
WW01 000 250

ABS D ISO diagnostický kábel

WABCO

1

WW01 000 260

EBS Euro diagnostický kábel

WABCO

1

WW01 000 190

VCI adaptér pre WABCO káble

WABCO

1

WW01 000 240

Univerzálny adaptér 35 pin.

WABCO

1

WW01 000 150

7 pin Knorr/WABCO Trailer

Knorr/WABCO

1

WW01 000 380

MTS Y kábel

WABCO

1

WW01 000 390

MTS kábel (MAN)

WABCO

1

Káble Trailer
WW01 000 140

4 pin Haldex trailer

Haldex

1

WW01 000 160

4 pin Haldex (ECU) trailer

Haldex

1
1

WW01 000 150

7 pin Knorr/WABCO Trailer

Knorr/WABCO

WW01 000 170

7 pin ISO 7638 trailer

Knorr/WABCO/Haldex 1

WW01 000 200

7 pin Knorr trailer

Knorr

1

WW01 000 360

4 pin Haldex Y-cable (Modal and Modular)

Haldex

1

Káble WABCO Trailer
WW01 000 190

VCI adaptér pre WABCO káble

WABCO

1

WW01 000 270

VCS I diagnostický kábel do ECU

WABCO

1

WW01 000 280

VCS II diagnostický kábel do ECU

WABCO

1

WW01 000 290

TEBS C/D

WABCO

1

WW01 000 300

TEBS E

WABCO

1

WW01 000 150

7 pin Knorr/WABCO trailer

Knorr

1

Káble pre ľahké úžitkové vozidlá
WW01 000 030

14 pin OBD

Mercedes Benz

WW01 000 050

38 pin MB

Mercedes Benz

1

WW01 000 070

38 pin Iveco

Iveco

1

WW01 000 020

2+2 pin VAG

Volkswagen

1

WW01 000 040

3 pin Fiat

Fiat

1
1

WW01 000 060

F.V.V OBD

Ford/Volvo/VW

WW01 000 220

Napájací kábel pre F.V.V OBD and 3 pin FIAT

Ford/Volvo/VW/Fiat 1

Rôzne príslušenstvo
WW01 000 420/430

Externé napájanie pre VCI (230 V) Cont./UK

1

WW01 000 470

Nástroj pre otváranie BUS krytov

1
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W.EASY®
MODULOVÉ DIAGNOSTICKÉ RIEŠENIE
Základný balík, ktorý tvorí základ pre všetky W.EASY
diagnostické riešenia, je vždy v cene. Je založený na
tom, že požadovaný softvér a zodpovedajúci hardvér
sú dané podľa individuálnej potreby zákazníka.
Príklad modulového W.EASY diagnostického riešenia:
Základný balík obsahuje:
1. Pevný kufor
2. W.EASY+ Box s flight recorderom
3. USB kábel (VCI - laptop)
4. OBD kábel 16 pin J1962
5. Produktový hotline
6. Obsahuje návod na obsluhu diagnostického zariadenia
Softvér podľa požiadaviek:
+ Multiznačkový diagnostický softvér TRUCK
+ Multiznačkový diagnostický softvér TRAILER
+ Originálny WABCO diagnostický systém TRAILER
+ Technické údaje
Káble podľa požiadaviek:
+ Káble MAN a Mercedes Benz
+ Zostava káblov pre TRAILER
+ Zostava káblov pre WABCO TRAILER
Vstupné zariadenia podľa požiadaviek:
+ Panasonic CF-53
= Vaše individuálne W.EASY diagnostické riešenie

Srdcom každého W.EASY diagnostického riešenia je W.EASY+ Box
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W.EASY®
MODULY PONÚKANÝCH SLUŽIEB
Okrem nášho multiznačkového
diagnostického
riešenia
tiež
vykonávame komplexnú ponuku
služieb,
osobnej
asistencie,
produktový a technický hotline
vozidla, školenia užívateľov a
atraktívne leasingové ponuky
financovania. Nezávislé odvetvie
servisu úžitkových vozidiel má
odlišné požiadavky ako servisné
dielne hlavných výrobcov. Servisné
dielne dopravných spoločností
alebo
poskytovatelia
služieb
prepravy potrebujú iné systémy
ako servisy pre ľahké úžitkové
vozidlá alebo prívesy a návesy. S
WABCOWÜRTH riešením každý
zákazník dostane presne to, čo
potrebuje.
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VZDELÁVANIE
Súčasné opravy a údržba motora a
prevodovky, rovnako ako kontroly brzdových
a asistenčných systémov vodiča vyžadujú
odborné znalosti a nevyhnutne výkonné
nástroje. Komplexnosť technológie a rýchlosť
vývoja vyžadujú neustále aktualizácie.
Preto sledujeme vývoj a pomôžeme
vám udržať vašich zamestnancov a vaše
technológie trvale aktuálne. Ponúkame
e-learning a technické vzdelávacie kurzy
od našej partnerskej spoločnosti WABCO.
WABCO s WABCO University má jeden z
najrozsiahlejších vzdelávacích programov pre
servisy.

E-Learning
Znamená školenie na počítači kdekoľvek
a kedykoľvek si budete priať. Všetko čo
potrebujete, je počítač s pripojením na
internet! Zložitý obsah je tiež jasne vysvetlený
zvukovými a obrazovými záznamami.
Cvičenia, otázky a záverečný test zaisťujú
úspech kurzu. Kurzy sú k dispozícii v rôznych
jazykoch. Určujete si svoje vlastné tempo
učenia, šetríte čas a peniaze na cestu a
ubytovanie. Pre aktuálny prehľad o všetkých
e-learningových kurzoch, navštívte http://
wbt. wabco.info

Technical Training
Udržiavanie Vašich znalostí tak,
aby zodpovedali požiadavkám doby je
rozhodujúce pre všetky zúčastnené strany pri
riešení problémov v budúcnosti. Technická
príprava je vykonávaná naším partnerom
WABCO. Technické školenia sú priamo
zamerané na praktické skúsenosti v odbore.
Pre viac informácií navštívte www.wabcouniversity.com

W.EASY®
MODULY PONÚKANÝCH SLUŽIEB
HOTLINE
Náš produktový hotline vozidla poskytuje
okamžitú technickú pomoc pre všetkých
užívateľov
Produktový hotline
Akékoľvek otázky na W.EASY multiznačkový
diagnostický systém budú zodpovedané
pomocou našej produktovej linky.
Produktový hotline môžete kontaktovať na
linke +49(0)7940/981863-833*.

zahrnutých jazykoch nájdete na webových
stránkach alebo kontaktujte IRIDIUM s.r.o.
Zvolen na linke 045/ 5325318.

•

•
Vysoko kvalifikovaný tím špecialistov Vám
bude pomáhať s odpoveďami na vaše otázky
namiesto anonymného call centra.
Prostredníctvom
funkcie
vzdialeného
prístupu môžete jednoducho umožniť prístup
našich špecialistov do Vášho dielenského
počítača. Naši pracovníci radi príjmu Váš
hovor.
ATRAKTÍVNE MODELY FINANCOVANIA

•

•

Zachovanie svojej likvidity: podpis
leasingovej zmluvy nemá vplyv na vaše
bankové úvery.
Atraktívne daňové úspory v závislosti na
vnútroštátnych právnych predpisoch
Investície primerané potrebám: investovať keď je to potrebné a nie vtedy keď
Vám to umožňujú Vaše finančné možnosti
Najmodernejšie
diagnostické
systémy: Vráťte svoj diagnostický
systém po ukončení zmluvného
obdobia a vždy budete držať
krok s najnovšími technológiami.

Prevádzkové hodiny na hotline sú:
Pondelok - Piatok:		

8:00 – 17:00

Na hotline sa môžete kontaktovať v rôznych
jazykoch. Informácie o v súčasnej dobe

Leasing-jedna zmluva-mnoho výhod
V porovnaní s klasickým bankovým
financovaním Vaša leasingová zmluva ponúka
veľké množstvo výhod. S WABCOWÜRTH
môžete tiež získať celoeurópske benefity

Splátkový predaj
Vypracujeme Vám návrh splátkového predaja
podľa Vašich požiadaviek.

*cena hovoru je podľa sadzobníka Vášho telefónneho
operátora
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W.EASY®
DIAGNOSTICKÝ VOZÍK
S mimoriadne pevným W.EASY diagnostickým
vozíkom máte prehľadne usporiadané ergonomické
diagnostické pracovisko vo vašom servise. Celý obsah
nášho diagnostického kufríka a notebook Panasonic
CF-53 môžu byť pevne umiestnené v diagnostickom
vozíku pre rýchly prístup k nim
Funkcie základného prevedenia
• Masívna pracovná plocha s káblovou vývodkou
• Odolný voči opotrebovaniu s odolnou konštrukciou vďaka
integrovanej ochrane pri náraze - v spodnej časti vozíka sa
nachádza ochranný nárazník
• Zásuvky s plne výsuvnými teleskopickými vodítkami pre ľahké
manipulovanie s obsahom. Zahŕňa penové vložky pre obsah
W.EASY kufríka a laptopu Panasonic
• Veľký úložný priestor, napríklad pre tlačiareň
• Centrálny uzatvárací mechanizmus s cylindrickým zámkom pre
všetky zásuvky
Voliteľné príslušenstvo:
• Nosná doska pre W.EASY diagnostický kufrík (WW05300020)
• Držiak kábla sa dá pripevniť odzadu, čo je ideálne pre diagnostické
a meracie káble (WW05300030)
• Sada káblových háčikov (4 malé dvojité háčiky na bokoch, ktoré
sa môžu nastaviť bez použitia náradia) (WW05300040)
• Kryt proti prachu (PP netkaná textília) (WW05300050)
• Podstavec pre klávesnicu (WW05300060)
• 4 voľne otočné kolieska, z ktorých dve majú parkovaciu brzdu
(WW05300110)
• Podlahový zásobník pre pohodlnú prácu (WW05300130)
• Pevná zarážka (WW05300120)
• Štandardná elektrifikácia s použitím zásuvkovej lišty so 6 rôznymi
zásuvkami s vypínačom (WW05300140)

4 pevné zásuvky s teleskopickými vodiacimi lištami.
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W.EASY diagnostický vozík pre profesionálnu prácu
Obj. číslo WW05 300 000

W.EASY®
PRÍSLUŠENSTVO
Laserová tlačiareň Brother HL-2240

Taška pre laptop

Funkcie
• Až 24 strán za minútu
• Rozlíšenie 2400 x 600 dpi
• 8 MB pamäť
• USB 2.0 vysokorýchlostný port
• Zásobník 250 listov
• Ručný podávač s priamou dráhou papiera
• Záruka 3 roky

Obj. číslo WW05 200 050

Obj. číslo WW05 400 020
Voliteľne ponúkame tlačiareň s integrovanou obojstrannou tlačou a
LAN tlačovým serverom.
Brother HL-2240D, Obj. číslo WW05 400 030 (obojstranná tlač)
Brother HL-2240DN, Obj. číslo WW05 400 040 (obojstranná tlač +
LAN tlačový server)

Okrem uvedeného
príslušenstvo:
•
•
•
•

tiež

ponúkame

nasledujúce

Dokovacia stanica pre Panasonic CF-53 (WW05 200 110) alebo
Touchpad 9“ (WW05 200 001)
Adaptér pre nabíjanie do auta pre Panasonic CF-53
(WW01 000 400)
Náhradná batéria pre CF-53 (WW05 200 120)
Bluetooth stick (WW01 000 440)
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IRIDIUM spol. s.r.o.
Lučenecká cesta 2266/6
960 01 Zvolen
T +421 45 532 5318
F +421 45 532 5318
iridiumzv@iridiumzv.sk
www.iridiumzv.sk

WABCOWÜRTH
Workshop
Services GmbH

Benzstraße 7
74653 Künzelsau / Germany
T +49 (0)7940/981863-800
F +49 (0)7940/981863-5555
info@wabcowuerth.com
www.wabcowuerth.com

Vitajte v pokroku

Okrem našich multiznačkových diagnostických riešení poskytujeme
tiež komplexné služby osobnej asistencie, produktového a technického
hotline ako aj školení. Vzhľadom k tomu, že požiadavky našich zákazníkov
sú rôzne urobili sme náš diagnostický systém flexibilným a modulárnym. S
WABCOWÜRTH všetci zákazníci dostanú presne to čo potrebujú.

Kontaktujte nás a spolu s Vami vytvoríme individuálne riešenie hardvéru,
softvéru, hotline a školení presne pre Vaše potreby. WABCOWÜRTH je
Vašim spoľahlivým partnerom pre servisy úžitkových vozidiel - jednoduchý,
komplexný a vždy k dispozícii.

Viac informácií nájdete na:
www.wabcowuerth.com
www.iridiumzv.sk

© podľa WABCOWÜRTH Workshop Services GmbH. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie sa nesmie kopírovať bez povolenia. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny na
výrobku, ktoré podľa nášho názoru zlepšujú jeho kvalitu kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za typografické alebo tlačové chyby. 08/2012
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