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SPECIALIST IN MULTIMERKENDIAGNOSE

 

Bij het W.EASY diagnoseapparaat overtuigt ons 
de overzichtelijkheid van de software. Het contact met 

WABCO is uitstekend en een uitzonderlijk kenmerk van een 
diagnoseapparaat voor meerdere merken. Zo worden beide 

oplossingen in een systeem geïntegreerd. De product hotline vormde 
voor ons net na de aankoop van het apparaat een goed adres voor hulp en 
advies. Door de regelmatige bezoeken van de buitendienstmedewerkers 
op locatie kunnen wij alle openstaande vragen oplossen. Wij staan als 
trainingslocatie voor de W.EASY gebruikerstraining ter beschikking, omdat 
al onze medewerkers al een training bezochten. Een zinvolle scholing 
die aan alle verwachtingen voldoet. Het W.EASY diagnoseapparaat is 

voor ons in alle opzichten een zinvolle investering.  

Knut Wischmann
Bedrijfsleider/eigenaar bij Wischmann Metall- und 

Fahrzeugbau GmbH & Co. KG in Königs Wusterhausen 
OT Niederlehme, Duitsland

Voorbeeldige support
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WABCOWÜRTH is gespecialiseerd in de wereldwijde vermarkting van innovatieve 
multimerken diagnosetechnologie voor bedrijfswagens!. 

De onderneming in Künzelsau is sinds 2010 actief op de markt en heeft zich in de 
kortste keren ontwikkeld tot een krachtige diagnosepartner. 

Met het doel de dagelijkse praktijk van de garage nog efficiënter en eenvoudiger te 
laten verlopen, is WABCOWÜRTH nog altijd op zoek naar nieuwe ideeën en wegen. 
De eigen afdeling voor ontwikkeling en techniek houdt zich dagelijks bezig met het 
vinden van nieuwe en innovatieve oplossingen. Zo kunnen wij perfect ingaan op de 
individuele behoeften van onze klanten. 

Met passende diagnoseapparaten voor trucks, aanhangers, bestelwagens of bussen 
zorgen wij voor verlichting in elke garage. Wij stellen voor ieder van onze klanten 
een individueel pakket samen uit hardware, software, hotline en training. 

Met ons wordt de diagnose tot de drijvende kracht van de 
garage!

SNELLE DIAGNOSE  
VOOR ALLE BEDRIJFSWAGENS!
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Onze diagnoseapparaten kunnen niet alleen bij modellen van een enkele fabrikant 
worden toegepast. Onze apparaten voor multimerkendiagnose geven u een brede 
afdekking die de meest verschillende voertuigen betreft en die voor alle merken 
geschikt is.

Normaal voert elke garage na uitsluiting van een mechanisch of opvallend defect 
een diagnose uit, zodat de storing kan worden afgebakend en gelocaliseerd. Met 
behulp van ons diagnoseapparaat voor meerdere merken kan deze beoordeling 
worden uitgevoerd om dan te bepalen of en hoe het vreemde fabricaat of de 
aanhanger/oplegger moet worden gerepareerd. Zo vergroot ons diagnoseapparaat 
het inzetbereik van uw garage, wat weer leidt tot een sterkere klantenbinding en 
een vergroting van uw klantenkring.

Met ons multimerken diagnoseapparaat bereikt u een betere omzetcijfers en wordt 
uw garage optimaler benut. 

MULTIMERKENDIAGNOSE VOORDELEN

MEER KLANTEN  
EN GROTERE OMZETCIJFERS!

- Brede afdekking
- Geschikt voor alle merken
- Betere benutting van garage
- Stijging van de winst

- Sterkere klantenbinding
- Flexibiliteit
- Hogere omzetcijfers!

OVERZICHT VAN UW VOORDELEN
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Wij zijn sinds de oprichting van de Firma  
WABCOWÜRTH klant en waarderen het W.EASY diag-

noseapparaat bij onze dagelijkse werkzaamheden. Onder 
andere is de storingsdiagnose een taak die de dagelijkse 

praktijk in de garage verlicht. Ook beschikbare service is 
een kenmerk waarmee het diagnoseapparaat voor meerdere  
merken overtuigt. De aanvullende servicebouwstenen, zoals 
een directe buitendienstmedewerker op locatie, of de trainings-
module van WABCOWÜRTH completeren het totale pakket. 
Juist wij, als garage voor meerdere merken, zoals Mercedes-
Benz, Volvo of MAN, kunnen het W.EASY diagnoseappa-

raat aanbevelen voor alle vrije garages! 

Axel Ilgner/Frank Nippe
Garagechef bij de Firma Schönwetter & Co. 

GmbH in Neuseddin, Duitsland

Klant van het  
eerste uur!
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W.EASY® MULTIMERKENDIAGNOSE

MET WABCOWÜRTH  
HEEFT U ALLES ONDER CONTROLE!
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Met zijn innovatieve en modulaire oplossingen maakt WABCOWÜRTH diagnose 
voor bedrijfswagens eenvoudig, doorzichtig en efficiënt – en efficiënte 
diagnosesystemen houden uw bedrijf in de running.

Elke WABCOWÜRTH-oplossing houdt daarbij rekening met de complexiteit en het 
hoge ontwikkelingstempo van de bedrijfswagentechniek. Wij zorgen voor geregelde 
updates om uw diagnosesysteem steeds op de meest actuele stand te houden.

OVERZICHT VAN PRODUCTVOORDELEN:

• Alleen W.EASY integreert de originele WABCO-systeemdiagnose en de originele Haldex 
trailerdiagnose in een systeem. Daarmee komt de omslachtige omwisseling van diagnosebox en de 
diagnose-aansluitkabel te vervallen.

• Overzichtelijke menustructuur, intuïtieve bediening (maximale zoekteksten zoals bij een Internet 
search engine) en geïntegreerde hulpfuncties en handleidingen maken diagnose met maar weinig 
clicks mogelijk!

• Als enige diagnosesysteem biedt W.EASY echte multitasking voor een comfortabele en nog efficiën-
tere diagnose: De gelijktijdige afbeelding van verschillende functies en informatie in tot vier vensters 
maakt de diagnose voor u nog overzichtelijker en spaart kostbare tijd. 

• Omvangrijke technische gegevens en arbeidswaarden ondersteunen het garagepersoneel. 

• Gereduceerd aantal kabels en adapters door geïntegreerde multiplexing-technologie: de hardware 
zit in een enkele compacte, robuuste koffer voor alle toepassingen.

• W.EASY maakt mobiel werken mogelijk, zonder storende kabels, via Bluetooth of WLAN naar keuze.

• Regelmatige updates houden het systeem op de meest actuele stand. 

OVERZICHT VAN PRODUCTVOORDELEN

W.EASY® 
MULTIMERKENDIAGNOSE-
OPLOSSINGEN

Trucks

Opleggers/Aanhangers
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Bussen

Bestelwagens

 

WABCOWÜRTH is voor ons een betrouwbare partner, 
vandaag, maar ook in de toekomst. Sinds zes jaar werken wij 

met het W.EASY diagnoseapparaat en kunnen wij deze multimerken 
allrounder aan alle vrije garages aanbevelen.

Door regelmatige updates wordt ons systeem steeds op de meest 
actuele stand gehouden. Bij technische vragen over het apparaat of 

over individuele technische onderwerpen, wordt u altijd snel door onze 
hotline geholpen. 

WABCOWÜRTH biedt niet alleen een innovatief multimerken-
diagnoseapparaat maar ook een uitstekende service. 

Gert Augstin / Herwarth Wartenberg
Bedrijfsleider Firma AUTO WERKSTATT SÜD GmbH in Berlijn

Uitstekende  
samenwerking!
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W.EASY BOX 2.0

De W.EASY Box 2.0 is een betrouwbare partner voor het diagnosticeren van 
bedrijfswagens en voldoet aan de technologische vereisten voor een modern 
diagnosesysteem. Met de intelligente hotspot-oplossing, de meerkleurige 360° 
ledring en nog veel meer functies overtuigt de W.EASY Box 2.0 als perfect 
gereedschap voor werkplaatsen voor eenvoudig en snel werken. 

Robuust voor gebruik in garages: De stabiele behuizing beschermt 
de W.EASY Box 2.0 optimaal tegen stoten. Bovendien overtuigt de 
diagnosebox met de meest moderne geïntegreerde elektronica in 
een innovatief design met handzaam formaat.

Versneld Firmware updateproces: Dankzij de modernste micro-
processortechniek is de das firmware update in minder dan 5 minuten 
voltooid.

Quick-Scan: De systeemscan van de nieuwste generatie stelt de 
gebruiker in staat een aanzienlijke tijdsbesparing te realiseren bij de 
detectie van de aanwezige systemen in een voertuig en de status 
daarvan.
(Bijv. voor VW, Mercedes-Benz, Scania, Volvo)

WABCO-scan voor trailer: Geautomatiseerde identificatie van het juiste 
WABCO-systeem in de trailer. Bespaart kostbare tijd bij de dagelijkse 
werkzaamheden in uw garage en vereenvoudigt het diagnosticeren van 
WABCO-trailersystemen (de betreffende WABCO-licenties worden als 
aanwezig verondersteld).

Spanningsbewaking van de voertuigaccu: Bij verbinding met een 
voertuig, analyseert de W.EASY Box 2.0 de accuspanning en past 
zich automatisch aan bij de voedingsspanning van het voertuig, on-
geacht of dit 12 of 24 Volt is. Als de spanning nog te laag of te hoog 
wordt, waarschuwt de W.EASY Box 2.0 Box zowel visueel met een 
led als ook met een geluidssignaal.

Geïntegreerde vluchtrecorder voor mobiele gegevensregistratie: 
Deze functie maakt de opname van gegevens in real time mogelijk 
op de W.EASY Box 2.0. Ook storingen die tijdens de rit optreden 
kunnen eenvoudig tijdens de opname worden gemarkeerd. Een 
aansluitende analyse van de geregistreerde gegevens op een PC 
en de afbeelding van de gegevens in een enkel of in gescheiden 
coördinatensystemen is mogelijk. 

Euro 6: Vervult de technische vereisten voor diagnosewerkzaamhe-
den aan de nieuwste Euro 6 voertuigplatformen.



Verbindingsmogelijkheden net als thuis: Dankzij de  3-in-1-oplossing 
kan de verbinding met de diagnosebox naar keuze via USB, Bluetooth 
en WLAN worden opgebouwd, tot aan de intelligente hotspot-oplossing. 
Een direct overzicht over de actueel geactiveerde WLAN-modus is 
mogelijk dankzij de led-indicator aan de achterzijde van de box.

Optimale diagnose door visuele weergave: Overzichtelijke visuele 
weergave van de actuele communicatiestatus met de innovatieve 
meerkleurige 360° ledring geeft zekerheid voor een optimaal diagnose-
verloop.

Onmiddellijke led-indicator: De status van de voertuigaccu is meteen 
te zien aan een gekleurde ledindicator waardoor onnodig lang opsporen 
van storingen wordt voorkomen.

OBD 16 pens stekker met led-lampje: Maakt een eenvoudige 
opsporing van de diagnosedozen van het voertuig mogelijk, ook op 
slecht verlichte plaatsen.
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De W.EASY diagnoseoplossingen zijn modulair opgebouwd en kunnen van het 
instappakket tot de complete oplossing aangepast worden aan de specifieke 
eisen van uw garage. Zo krijgt elke klant zijn individuele W.EASY diagnoseoplos-
sing.

Multimerkendiagnose met overzichtelijke menustructuur

Wij bieden de volgende softwarepakketten aan, die u modulair naar eigen behoefte 
kunt samenstellen:

MULTIMERKEN-SOFTWAREPAKKETTEN

Wij bieden de multimerken-software aan voor trucks, opleggers/aanhangers, bestelwagens en bussen 
van alle gangbare fabrikanten. Van Mercedes-Benz zijn de originele diagnosegegevens in de multimer-
ken-diagnose ondergebracht. U kunt steeds de volledige licentie benutten, maar ook de afzonderlijke 
licenties boeken:

• Truck-softwarepakket
• Oplegger/aanhanger-softwarepakket
• Bus-softwarepakket
• Bestelwagen-softwarepakket
• Volledig softwarepakket 

De belangrijkste diagnosefuncties zijn hierin opgenomen:

• Automatische systeemscan 
• Storingscodes lezen en wissen
• Actuele waarden selecteren, lezen en vergelijken
• Aansturingen 
• Kalibraties en coderingen

MULTIMERKEN-SOFTWARE 

INDIVIDUELE OPLOSSINGEN

W.EASY®  MODULAIRE SOFTWAREPAKKETTEN
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Wij bieden technische gegevens, zoals voertuig specifieke testwaarden, onderhoudsschema's 
evenals module-afhankelijke onderdelenlijsten en schema's aan als ondersteuning bij het opsporen 
van storingen. De schema's zelf zijn interactief, zodat afzonderlijke componenten kunnen worden 
afgebeeld. Bovendien zijn aanvullende OE-gegevens opgenomen. De technische gegevens staan 
voor trucks, opleggers/aanhangers, bestelwagens en bussen ter beschikking. U kunt de volgende 
licenties aanvragen:

• Technisch gegevenspakket truck
• Technisch gegevenspakket oplegger/aanhanger 
• Technisch gegevenspakket bestelwagen
• Technisch gegevenspakket bus

Service-informatie/onderhoudsschema's

Als optie bieden wij u omvangrijke arbeidswaarden met duidelijke en transparante bijbehorende  
verwachte werkzaamheden aan. Met onze module Arbeidswaarden kunt u ook een gecombineerde 
berekening van de arbeidswaarden uitvoeren. Dit helpt u om dubbele kosten die in de betreffende 
hoofdopdracht voorkomen niet aan uw klant te berekenen. Aanvullend kunt u met de module Arbeids-
waarden ook kostenramingen, opdrachten, rekeningen en bestellingen voor leveranciers aanmaken.

Arbeidswaarden 

TECHNISCHE GEGEVENS ARBEIDSWAARDEN
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W.EASY® - 
MODULAIRE SOFTWAREPAKKETTEN

Met de WABCO-systeemdiagnose kunt u van de volgende pluspunten profiteren:

• EBS-, ABS-, ECAS-parametrering
• Kalibrering van weg- en druksensoren
• Strikte veiligheidsfuncties door PIN-bescherming

Wij bieden de originele WABCO-systeemdiagnose voor trucks, opleggers/aanhangers, bussen en 
bestelwagens aan. Hier is het mogelijk een volledige of individuele licentie te boeken:

• Truck-softwarepakket
• Oplegger/aanhanger-softwarepakket
• Bus-softwarepakket
• Bestelwagen-softwarepakket
• Volledig softwarepakket 

Multimerkendiagnose met geïntegreerde originele WABCO-systeemdiagnose Multimerkendiagnose met geïntegreerde originele Haldex DIAG+ 

Met de Haldex DIAG+ kunt u van de volgende pluspunten profiteren:

• ECU-parametrering
• Storingscodes uitlezen en wissen
• Controle door EOL-test (End-of-Line)

Wij bieden de originele Haldex DIAG+ aan voor opleggers/aanhangers: 

• DIAG+ voor de EBS-systemen (EB+, GEN1, GEN2 en GEN3) en uABS
• Trailer ABS-diagnose voor de ABS-systemen Modal, Modular 1, Modular 2

ORIGINELE WABCO-SYSTEEMDIAGNOSE ORIGINELE HALDEX-DIAGNOSE



Interactieve schema's
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NETWERKCOMPATIBELE KLANTENDATABASE MET FLEETMANAGEMENT
Met de klantendatabase kunt u uw klanten en hun voertuigen beheren en een bestand per voertuig 
aanhouden. Zo houdt u steeds een goed overzicht.

WERKPLEKOPLOSSINGEN
Voor garages met meerdere werkplekken bieden wij naar behoefte individuele werkplekoplossingen 
aan. 
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Speciaal voor bussen bieden we een innovatieve multimerken diagnoseoplossing aan met 
heel wat voordelen op het vlak van de gebruiksvriendelijkheid.

De productvoordelen van het diagnosesysteem voor bussen in één oogopslag

•  Alleen in W.EASY is de originele systeemdiagnose van WABCO in één enkel systeem geïntegreerd. WABCO is een 
van de toonaangevende leveranciers van veiligheidsgerelateerde systemen voor bussen. Dit is een echt voordeel 
voor u op het vlak van de veiligheid, aangezien alleen de originele systeemdiagnose van WABCO u de mogelijkheid 
biedt om een volledige diagnose uit te voeren van alle WABCO-systemen.

•  Door de visuele voertuigselectie en de weergave van de diagnoseaansluitingen verloopt de menunavigatie vlotter, 
waardoor de eventuele stilstandtijd zo veel mogelijk wordt beperkt.

•  Brede dekking van fabrikanten: Evobus, MAN, Scania, Solaris, Volvo en nog veel andere merken.
•  Het diagnosesysteem voor bussen is niet alleen als stand-alone diagnosesysteem voor bussen verkrijgbaar, maar 

ook in combinatie met diagnoseoplossingen voor sleepvoertuigen, opleggers of lichte bedrijfsvoertuigen.
•  Opleidingscursussen kunnen in overleg bij onze partners worden geboekt.

W.EASY®

DIAGNOSEOPLOSSING VOOR BUSSEN

Door de visuele voertuigselectie verloopt de menunavigatie gemakkelijker Duidelijke weergave van alle aanwezige diagnoseaansluitingen
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De invoerapparaten van WABCOWÜRTH zijn speciaal op de W.EASY diag-
nosesoftware afgestemd en worden daarom aanbevolen. Bij het gebruik 
van onze invoerapparaten is het diagnoseapparaat direct bedrijfsklaar. 
Maar u kunt ook uw eigen hardware gebruiken. Daartoe gelden speciale 

systeemvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Houd er rekening mee, 
dat wij voor eigen hardware van de klant geen technische support bieden.

Wij bieden als invoerapparaat de robuuste W.EASY NOTE TOUGH 
aan. Een echte allrounder, die optimale prestaties onder alle 
omstandigheden levert.

Technische gegevens:

• Intel® Core i5-5200U processor
• Original Windows® 10 Pro 64-Bit
• 15,6" ontspiegeld full HD display
• Geïntegreerd DVD-loopwerk
• 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 en seriële poort
• 4 GB ramgeheugen
• Gewicht: 2,6 kg
• 3 jaar garantie / 6 maanden accu-garantie (garantieverlenging of 

ongevallenschadegarantie naar behoefte mogelijk)

INVOERAPPARAAT

• Waterbestendig toetsenbord en poorten beschermd door afdekkapjes
• Stofbestendig (IP 5X)
• Robuuste behuizing uit aluminium-magnesiumlegering
• Accubedrijfsduur tot 8,5 uur
• Militaire standaard MIL 810 G

!

ROBUUST EN BETROUWBAAR!

OVERZICHT VAN PRODUCTVOORDELEN
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Art.nr. Kabel Fabrikant VE/St 
Kabel truck/bus

WW01 000 030 14 pens OBD Mercedes-Benz 1
WW01 000 080 8 pens Volvo Truck Volvo 1
WW01 000 090 16 pens Scania/DAF Truck (VISEON) Scania/DAF 1
WW01 000 100 12 pens MAN Truck MAN 1
WW01 000 110 37 pens MAN Truck MAN 1
WW01 000 120 30 pens Iveco Truck Iveco 1
WW01 000 130 12 pens Renault Truck Renault 1
WW01 000 340 Adapterkabel voor 9 pol. Allison diagnosedoos Allison 1
WW01 000 370 Sub D9 Bus Solaris/Temsa/etc. 1
WW01 000 411 ZF3+6+9 pens ZF 1
WW01 000 510 18 pens Knorr ECU Knorr-rem 1
WW01 000 520 5 pens mini-USB ZF-EcoLife 1
WW01 000 530 9 pens Hübner Hübner 1
WW01 000 540 4 pens ATC MAN / 3 pens MTS MAN / 4 pens CPC Evobus / MAN 1

Kabel WABCO-truck/bus
WW01 000 150 7 pens Knorr/WABCO-trailer Knorr/WABCO 1
WW01 000 191 VCI-adapterkabel voor WABCO-kabel WABCO 1
WW01 000 240 Universele aansluitadapter 35 polig WABCO 1
WW01 000 250 ABS D ISO-diagnosekabel WABCO 1
WW01 000 260 EBS-Euro-diagnosekabel WABCO 1
WW01 000 310 ECAS ATC 25 pens WABCO 1
WW01 000 380 MTS Y-kabel WABCO 1
WW01 000 490 ABS-E-UDS WABCO 1
WW01 000 500 ABS-D basic WABCO 1

Kabel opleggers/aanhangers
WW01 000 140 4 pens Haldex trailer Haldex 1
WW01 000 150 7 pens Knorr/WABCO-trailer Knorr/WABCO 1
WW01 000 160 4 pens Haldex (ECU) trailer Haldex 1
WW01 000 171 7 pens ISO 7638 trailer Knorr/WABCO/Haldex 1
WW01 000 200 7 pens Knorr-trailer Knorr 1
WW01 000 360 4 pens Haldex Y-kabel (Modal en Modular) Haldex 1
WW01 000 620 Haldex EB+ GEN3 zijdoos (2,5 m) Haldex 1

Kabel WABCO-opleggers/aanhangers
WW01 000 150 7 pens Knorr/WABCO-trailer Knorr 1
WW01 000 191 VCI-adapterkabel voor WABCO-kabel WABCO 1
WW01 000 270 VCS I diagnosekabel met apparaatcontactdoos WABCO 1
WW01 000 280 VCS II diagnosekabel met apparaatcontactdoos WABCO 1
WW01 000 290 TEBS C/D WABCO 1
WW01 000 300 TEBS E WABCO 1

Kabel bestelwagen
WW01 000 020 2+2 pens VAG Volkswagen 1
WW01 000 030 14 pens OBD Mercedes-Benz 1
WW01 000 040 3 pens Fiat Fiat 1
WW01 000 050 38 pens MB Mercedes-Benz 1
WW01 000 060 F.V.V. OBD Ford/Volvo/VW 1
WW01 000 070 38 pens Iveco Iveco 1
WW01 000 220 Voeding voor F.V.V. OBD en 3 pens FIAT Ford/Volvo/Fiat 1

Art.nr. Kabel Fabrikant VE/St 

GEREDUCEERD AANTAL DANKZIJ MULTIPLEXING TECHNOLOGIE

KABEL
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Iedere W.EASY diagnoseoplossing bestaat uit een basispakket en de optionele individuele uitbreidings-
mogelijkheden. Het basispakket vormt het fundament voor elke diagnoseoplossing. Het basispakket kan 
voor iedere vereiste passend worden uitgebreid met de benodigde hardware en software. 

Voorbeeld van een modulaire W.EASY diagnoseoplossing:

STEL DE IDEALE OPLOSSING  
VOOR UZELF SAMEN!

Het basispakket bevat:
1. Een diagnosekoffer
2. De W.EASY Box 2.0 met vluchtrecorder
3. Een USB-kabel
4. De OBD 16 pens J1962-kabel 
5. Het gebruik van de producthotline
6. Een demo op locatie van het diagnoseapparaat

Software naar behoefte:
+ Multimerkendiagnose software trucks
+ Multimerkendiagnose software opleggers/aanhangers
+ Originele WABCO-systeemdiagnose opleggers/aanhangers
+ Originele HALDEX-diagnose opleggers/aanhangers
+ Technische gegevens
+ Arbeidswaarden

Kabels naar behoefte:
+ Kabel MAN en Mercedes-Benz
+ Kabel opleggers/aanhangers
+ Kabel WABCO-opleggers/aanhangers

Invoerapparaat naar behoefte:
+ W.EASY NOTE TOUGH

Services naar behoefte:
+ E-learning trailer EBS E 

= uw individuele W.EASY diagnoseoplossing
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PASSENDE TOEBEHOREN VOOR 
UW DAGELIJKSE WERKZAAMHEDEN 
MET ONS DIAGNOSESYSTEEM:

22
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W.EASY DIAGNOSEWAGEN (RAL 7042 GRIJS)

ACCESSOIRES

Uitrustingskenmerken

• 4 zwenkwielen (Ø125mm), zwart, daarvan 2 met rem

• Volledig uitschuifbare laden (niet afsluitbaar)

• Afneembare achterwand

• Houten werkblad met coating

• 1 verstelbare plank met kabeldoorvoer

• Onderstel met kantbescherming op de hoeken

• Plaatstalen constructie met poedercoating

Art.-nr. WW05 300 001

Met de uiterst stabiele W.EASY diagnosewagen heeft u een overzichtelijke en ergonomi-
sche diagnosewerkplek in de garage. De volledige inhoud van onze diagnosekoffer kan 
veilig in de diagnosewagen worden opgeborgen en snel beschikbaar zijn.

ZINVOLLE AANVULLINGEN!
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UITBREIDINGSPRODUCT

24
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W.EASY® TRAILER POWER KOFFER

25
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W.EASY® TRAILER POWER KOFFER

W.EASY Trailer Power, de mobiele en intelligente testkoffer voor de 
verlichtings- en signaalcontrole aan de aanhanger of de truck. Ondersteuning van hogere lasten tot 192 W

Ingebouwde meetinstrumenten:  
Voltmeter en ampèremeter

LCD-display voor afbeelding van 
informatie

PEN-aansturing met 24V of 0V mogelijk, bijv. voor 
de activering van de liftas

Lichttest bij led-verlichting wordt 
ondersteund

INNOVATIEF TESTGEREEDSCHAP!
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Voedingsspanning van de aanhanger-elektronica 
voor stabiele diagnose aan de aanhanger

Controle van de lichtaansturingssignalen van de truck 
(24V) en verlichtingstest van 24V aanhangers

Verlichtingstest ook van 12V aanhangers 
mogelijk

 

Ik ben enthousiast over de eenvoudige bediening van 
de W.EASY Trailer Power Koffers. Vanwege de hoge mobiliteit 

wordt de Trailer Power Koffer bij ons in de garage en ook op ons 
terrein gebruikt. Daardoor zijn er minder werkplekken in de garage 

nodig. De testkoffer spaart veel tijd, omdat frequente rangeeractiviteiten 
van de truck komen te vervallen. Er is geen truck nodig om de trailer van 

elektriciteit te voorzien. Daardoor kan de verlichting van de aanhanger snel 
en efficiënt getest worden. De koffer verlicht de taken van onze medewerkers 
dankzij het begrijpelijke gebruik en vanwege de eenvoudige doorschakeling 
van de verlichtingsunits met de afstandsbediening. Voor ons een bijzonder 
zinvol en innovatief testgereedschap dat kosten bespaart en dat wij aan elke 
garage kunnen aanbevelen. Vooral handig bij de nooddienst, omdat hier 

de werkzaamheden ter plekke zonder truck lastig zijn. WABCOWÜRTH 
is voor ons een uitstekende diagnosepartner, die ons altijd door de 

producthotline of de support van de buitendienstmedewerkers ter 
plaatse ondersteuning biedt. 

Peter Kunzmann
Plaatsvervangende Garagechef Autohaus Wilhelm 

Jesinger KG in Esslingen, Duitsland

Ideaal voor de nooddienst!

Intelligente detectie van de 
ingestoken kabels

Klik hierop en bekijk 
onze video:
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1.) Verlichtingstest van de aanhangerverlichting (12V en 24V)
Met behulp van een draadloze afstandsbediening kunnen de afzonderlijke verlichtingsfuncties van de aanhanger (12V en 24V) 
comfortabel aangestuurd worden, terwijl men rondom de aanhanger loopt. Defecte verlichtingsunits worden gedetecteerd via 
een intelligente defect-detectie en met behulp van de indicatie-led en een betreffende storingscode op het display afgebeeld. 

2.) Controle van de lichtaansturingssignalen van de truck (24V)
Na elkaar kunnen de afzonderlijke verlichtingsmodules van de truck doorgeschakeld worden om hun functionaliteit te testen. 

3.) PIN-aansturing (bijv. ter activering van de liftas)
De functie "PIN-aansturing" stelt u in staat de vrij toe te passen PIN-aansluitingen, naar keuze met 24V of 0V (massa) aan te 
sturen, bijv. ter activering van de liftas.

4.) Ondersteunende hulpmiddelen / meetinstrumenten 
Ondersteunende hulpmiddelen / meetinstrumenten voor storingsbepaling van defecten in verlichting en kabelbreuken: 

1. Voltmeter functie ter indicatie van de spanning 

2. Ampèremeterfunctie ter indicatie van de stroom

3. Aanwijzingen per storingscode

5.) Voedingsspanning van de aanhangerelektronica (12V en 24V)
W.EASY Trailer Power voorziet tijdens de aanhangerdiagnose de aanhangerelektronica van een gelijkblijvende spanning, om 
een stabiele diagnose te kunnen uitvoeren. Bovendien wordt de storingsstatus van het remstuurapparaat per ingebouwd ABS-
controlelampje afgebeeld.
 
Andere voordelen van W.EASY Trailer Power:
•  Mobiel inzetbare koffer. Deze is ook optimaal geschikt voor servicevoertuigen.   
•  Geïntegreerde accu's maken een constant gebruik tot 8 uur lang mogelijk, afhankelijk van de inzetomstandigheden. 
• Geïntegreerd LCD-display dient voor de eenvoudige en overzichtelijke afbeelding van informatie (bijv. laadstatus van de 

accu, storingscodes etc.).
• Lichttest bij led-verlichting wordt ondersteund.

KOMT OVERAL TOT INZET!
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Bij onze multimerken-diagnoseoplossingen bieden wij ook omvattende gebruikers-
trainingen en opleidingen. Ongeacht of het nu om een vrije garage voor bedrijfswa-
gens of om een dealernetwerk van een groot merk gaat: WABCOWÜRTH heeft het 
trainingsaanbod dat exact past bij uw behoefte. Scholingen kunt u, in overleg met 
uw buitendienstmedewerker, bij onze scholingspartners volgen.

Reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan motor- en aandrijfbesturingen, of 
rem- en assistentiesystemen voor de bestuurder, vereisen vandaag de dag een 
enorme vakkennis en gereedschappen met hoge prestaties. De complexiteit en het 
hoge ontwikkelingstempo van de techniek vereisen een constante actualisering. Wij 
behouden het overzicht en helpen u om personeel en techniek altijd op de nieuwste 
stand houden. 

TRAININGEN IN SAMENWERKING 
MET ONZE PARTNERS
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Al vele jaren is WABCOWÜRTH voor ons competente 
partner. Dankzij de geografische nabijheid en de persoon-

lijke support door onze verantwoordelijke buitendienstmede-
werkers konden wij een werkelijk goede zakelijke betrekking op-

bouwen. Het W.EASY diagnoseapparaat is voor alle merken geschikt 
en door de gebruiksvriendelijke bediening zijn wij zeer tevreden bij het 
uitvoeren van de dagelijkse diagnosticering. De trainingen zijn verder 
aan te bevelen door een zeer competente trainer en de beschikbaar-
stelling van alle relevante informatie over het W.EASY diagnoseapparaat.  
Het servicaanbod is consistent. De producthotline is steeds goed  
bereikbaar en de telefonische assistentie functioneert probleemloos.  

Frank Neumann
Bedrijfsleider bij Stegmaier Nutzfahrzeuge GmbH in  

Kirchberg an der Jagst, Duitsland

Zeer tevreden!

W.EASY® TRAININGSMODULE
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Via onze hotline voor vragen over producten en de technologie van uw voertuig bieden we onmiddellijk technische bijstand voor alle 
gebruikers.

Product Hotline
Via deze hotline beantwoorden we al uw vragen over het W.EASY multimerken diagnosesysteem.

U kunt de hotline voor vragen over producten bereiken op het nummer +31 (0)20 808 54 17.

Hotline voor technische vragen over uw voertuig
Via onze hotline voor technische vragen over uw voertuig beantwoorden we al uw vragen in verband met de technologie die in uw voertuig 
wordt toegepast. Een uitgebreide kennisdatabase en de praktische ervaring van onze specialisten vormen de basis voor onze professionele 
ondersteuning bij reparaties aan voertuigen, van welk merk dan ook. We bezorgen u een uitgebreide toegang tot technische documenten en 
informatie, zoals instructies voor reparaties, bedradingsschema's, aanhaalmomenten, instellingen, vloeistofvolumes en servicegegevens.

U kunt de hotline voor technische vragen over uw voertuig bereiken op het nummer  
+31 (0)20 808 54 17.

De hotline voor technische vragen over uw voertuig kan tegen een meerprijs als een extra module worden geboekt. Onze hotline voor vragen 
over producten en technische vragen over uw voertuig is bereikbaar op:

Maandag tot vrijdag:
7.00 tot 19.00 uur

U kunt bij de hotline voor vragen over producten en technische vragen over uw voertuig in meerdere talen terecht. Informatie over de talen 
die momenteel worden gebruikt, vindt u op de website of kunt u navragen bij uw WABCOWÜRTH partner. Daar wordt u door een team 
van hooggekwalificeerde specialisten bijgestaan en niet door een anoniem callcenter. Dankzij een externe toegangsfunctie kunt u onze 
specialisten op een eenvoudige manier toegang bieden tot uw computer in de werkplaats. Onze medewerkers helpen u graag verder.

Lease – één contract – veel voordelen
In vergelijking met de klassieke financiering via de bank biedt 
uw leasecontract een hele reeks voordelen. Bij WABCOWÜRTH 
kunt u ook:
•  uw liquiditeit behouden: een leasecontract heeft geen 

gevolgen voor uw bankkrediet.
•  investeringen die op de eisen zijn afgestemd: investeer 

wanneer dat nodig is en niet wanneer uw kredietlimiet dat 
toelaat.

•   de modernste diagnosesystemen: geef uw diagnosesysteem 
na afloop van de contractperiode terug en blijf altijd up-to-
date met de recentste technologie.

Lease
Indien gewenst bieden we verschillende leasecontracten aan.

Directe aankoop
Uiteraard kunt u ons diagnosesysteem ook gewoon 
rechtstreeks aankopen.

HOTLINE! LEASE
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Naast onze multimerken diagnoseoplossingen bieden we ook een uitgebreid assortiment diens-
ten, persoonlijke ondersteuning, een hotline voor vragen over producten en technische vragen 
over voertuigen en opleidingen voor gebruikers aan. 

Aangezien de eisen van onze klanten heel uiteenlopend zijn, hebben we het productenaanbod 
van WABCOWÜRTH flexibel en modulair gemaakt. Met WABCOWÜRTH krijgen al onze klanten 
precies wat ze willen. Neem contact met ons op: samen met u kunnen we uw individuele pak-
ket met hardware, software, hotline- en trainingsmodules samenstellen.

WABCOWÜRTH is uw betrouwbare partner voor werkplaatsen van bedrijfsvoertuigen – 
eenvoudig, volledig en altijd beschikbaar. 

Meer informatie vindt u op www.wabcowuerth.com.

WELKOM  
BIJ DE VOORUITGANG.
Uitgave van Würth Nederland B.V.
Postbus 344 
5201 AH ‘s-Hertogenbosch
T +31 (0)73-629 19 11
F +31 (0)73-629 19 22
info@wurth.nl
www.wurth.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan 

ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de uitgever.
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