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Naast W.EASY Trailer Power bieden wij meerdere innoverende
diagnoseoplossingen aan voor een hele reeks merken van
bedrijfsvoertuigen, een uitgebreide dienstverlening, persoonlijke
opvolging, een hotline voor technische vragen over het product en 
het voertuig en een opleiding voor de gebruiker.
Aangezien de behoeften van onze klanten sterk uiteenlopen, hebben
we het WABCOWÜRTH-aanbod op een flexibele en modulaire
manier samengesteld. Bij WABCOWÜRTH krijgen alle klanten net
wat ze nodig hebben.

Neem contact met ons op: samen stellen we een individueel pakket
samen met hardware- en softwaremodules. WABCOWÜRTH is een
betrouwbare partner voor garages voor bedrijfsvoertuigen –
eenvoudig, dienstbaar en altijd bereikbaar.
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LCD display

Lichttest voor LED licht 
is voorzien

Support van hogere
belastingen tot 192W

Intelligente herkenning
van de ingeplugde kabel

Ingebouwde
meetinstrumenten:
voltmeter en
ampèremeter
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W.EASY® 
TRAILER POWER
W.EASY Trailer Power, de mobiele en intelligente 
testkoffer voor de controle van de verlichting en de
signalisatie van trailers of trekkers.

Test van de trucklicht-
controlesignalen
(24V) en lichttest van
24V trailers

Lichttest voor 12V
trailers

PIN controle met 24V
of 0V, vb. activering
van de liftas

Power supply voor
trailer electronica

Toepassingsgebieden:

1.) Test van de verlichting van de trailer (12V en 24V) 
Dankzij een afstandsbediening met radiosignalen kunnen de verschillen-
de verlichtingsfuncties van de trailer (12V en 24V) op een comfortabele 
manier worden gecontroleerd terwijl u rond de trailer wandelt. In de 
Trailer Powerkoffer duidt een led gelijktijdig aan welke verlichtingsunits 
op ieder moment worden bediend. Defecte verlichtingsunits worden 
herkend dankzij een intelligente herkenning van de storingen en worden 
door middel van de ledverklikkerlamp weergegeven.  

2.) Controle van de activering van de signalisatieverlichting van de 
trekker (24V) 
De verschillende verlichtingsmodules van de trekker (richtingaanwijzers 
links/rechts, remlichten, standlichten enz…) kunnen één na één worden 
aangesloten, zodat hun werking kan worden gecontroleerd. Als de 
activeringssignalen voor de verlichting van de trekker met succes naar 
de trailer worden gestuurd, licht het overeenstemmende ledlampje in de 
W.EASY Trailer Power-koffer op. 

3.) PIN controle (vb. om de liftas te activeren)
De PIN controle functie maakt het mogelijk om de vrij toe te kennen
PIN connecties te controleren, hetzij met 24V of 0V (massa), vb. om
de liftas te activeren.

4.) Ondersteunende instrumenten
Ondersteunende instrumenten om fouten te detecteren of defecte
lichten en kabelbreuken vast te stellen:

1. Voltmeter functie om voltage aan te geven 

2. Ampèremeter om de stroom aan te geven

3. Vaststellingen via foutcodes

5.) Stroomvoeding van de elektronica van de trailer (12V en 24V)
W.EASY Trailer Power voedt de elektronica van de trailer tijdens de
diagnose met een constante spanning, zodat een stabiele diagnose
kan worden uitgevoerd. Bovendien geeft de ingebouwde ABS-
controlelamp de standaardstatus weer van de sturingseenheid van
het remsysteem.
 
Andere voordelen van W.EASY Trailer Power:
•    De operationele mobiele koffer en de geïntegreerde accu bieden in 

bepaalde gebruiksomstandigheden een gegarandeerde autonomie 
van meer dan 8 uur. Dit is ideaal voor gebruik in servicevoertuigen.

•  Geïntegreerde LCD display voor duidelijke weergave van informatie 
(vb. batterijlaadstatus, foutcodes, enz.) 

•    Lichttest voor LED verlichting is mogelijk.
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