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Jeden za 
wszystkich i 
wszystko bez 
kabli! 
Tablet WorkshopTab firmy VDO:  
Uniwersalne rozwiązanie dla 
warsztatów serwisowych

Informacje zawarte w niniejszej broszurze opisują jedynie ogólną charakterystykę 
wzgl. cech, które w konkretnym przypadku mogą różnić się od opisanych oraz 
ulegać zmianom ze względu na stałe udoskonalanie produktu. Informacje te nie 
gwarantują jego właściwości ani trwałości i należy je traktować wyłącznie jako 
techniczną charakterystykę produktu. Opisane cechy są wiążące wyłącznie w 
przypadku ich wyraźnego uzgodnienia przy zawarciu umowy. Możliwość dostawy 
i zmiany techniczne zastrzeżone.
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Opłacało się czekać! 
Sprawdzanie tachografów i 
diagnozowanie w jednym – teraz to 
możliwe dzięki tabletowi WorkshopTab 
i systemowi diagnostycznemu W.EASY 
firmy WABCOWÜRTH. 

Oferujemy uniwersalne rozwiązanie umożliwiające 
nie tylko sprawdzanie tachografów, lecz również 
diagnozowanie. I wszystko tak jak dotychczas – szybko 
oraz wygodnie przy użyciu tabletu WorkshopTab!

Pakiet do sprawdzania i diagnozowania składający się 
z tabletu WorkshopTab oraz systemu diagnostycznego 
W.EASY firmy WABCOWÜRTH umożliwia sprawdzanie 
tachografów oraz kompleksowe diagnozowanie 
pojazdów różnych marek. 
 

Przygotuj się na nową generację 

cyfrowych tachografów!
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2 w 12 w 1 Zalety w skrócie
W.EASY Trailer Power
• niezależne zasilanie dla przyczep, naczep, 

przyrządów pomiarowych oraz innych 
środków pomocniczych wykorzystywanych 
przy diagnozowaniu usterek, np. w 
instalacjach oświetleniowych, a tym samym 
szersze spektrum zastosowań

Szybkość  
• sprawdzanie zgodnie z „ustawą o systemie 

tachografów” trwa 10 minut krócej 
• łatwa i wygodna obsługa bez kabli
• krótsze odcinki pokonywane przez 

serwisantów

Łatwa obsługa 
• 2 w 1 – sprawdzanie tachografów i 

diagnozowanie w jednym 
• wszechstronne zastosowanie 
• dotychczas jedyne tego rodzaju rozwiązanie 

na rynku 

Bezpieczeństwo 
• większa skuteczność kontroli dzięki 

rozwiązaniu 2 w 1 oraz niezawodność 
diagnozy W.EASY 

• większe bezpieczeństwo dzięki możliwości 
diagnozowania nowoczesnych zawieszeń 
pneumatycznych i układów hamulcowych

Wygoda
• łatwiejsza obsługa i lepsza ergonomia, 

przejrzyste menu
• modułowy zakres funkcji a tym samym 

możliwość dostosowywania oraz 
opracowywania indywidualnych rozwiązań

Sprawdzanie 
tachografów
Zyskujesz czas – nawet do 10 minut – 
już przy sprawdzaniu tachografu. 

Bezprzewodowy tablet WorkshopTab to większa wygoda, 
lepsza ergonomia, oszczędność czasu i zoptymalizowane 
procesy kontrolne.  

Zalety tabletu WorkshopTab  
• sprawdzanie zgodnie z „ustawą o systemie 

tachografów” trwa 10 minut krócej 
• możliwość zintegrowania z innymi narzędziami do 

sprawdzania tachografów
• bezprzewodowa, wygodna obsługa i zoptymalizowana 

ergonomia
• wszechstronność i efektywność dzięki budowie 

modułowej

Diagnozowanie
Tablet WorkshopTab umożliwia również 
diagnozowanie! 

Wyjątkowe połączenie różnych funkcji pozwala zwiększyć 
efektywność pracy w warsztacie.  

Zalety 2 w 1  
• niezmiennie łatwa obsługa za pomocą tabletu 

WorkshopTab
• sprawdzanie tachografów i diagnozowanie 
• technologia dla warsztatów serwisowych do 

diagnozowania urządzeń różnych marek za pomocą 
systemu W.EASY firmy WABCOWÜRTH 

• połączenie rozwiązań oryginalnych systemów 
diagnostycznych WABCO oraz Haldex-Trailer w jednym 
systemie


