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HVORFOR VÆLGE DIAGNOSEUDSTYR FRA WABCOWÜRTH?

Med diagnoseudstyr fra WABCOWÜRTH får du et værktøj, der giver en hurtig diagnose og fejlfi nding af køretøjet.

WABCOWÜRTH har en målsætning om at gøre hverdagen på værkstedet endnu mere eff ektiv og enkel, og er der-
for altid på jagt efter nye idéer og metoder. WABCOWÜRTHs interne udviklings- og teknikafdeling beskæftiger 
sig dagligt med nye og innovative løsninger. De arbejder hele tiden på, at kunne opfylde vores kunders individu-
elle behov. 

BESKO Teknisk Support hjælper dig 
med at sammensætte en pakke 
med hardware, software, hotline og 
undervisning, der passer til dig.

DU FÅR FLERE FORDELE MED DIAGNOSEUDSTYR FRA WABCOWÜRTH

• Bred dækning

• Mærkeuafhængighed

• Bedre udnyttelse af tiden

• Stærkere kundefastholdelse

• Fleksibilitet

• Generering af mersalg
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Support og service

Vi har valgt at benytte os af WABCOWÜRTH 
diagnose af to årsager. Den første er sælgeren hos 
BESKO, som vi gennem tiden har opbygget en tæt 

relation med. Han er altid klar til at hjælpe. Vi har prøvet 
fl ere forskellige diagnoseprogrammer over tiden, og er 

nået frem til, at WABCOWÜRTH diagnose simpelthen er den 
bedste på markedet.

 BESKO support er en stor fordel. Vi kan altid ringe, og få 
den hjælp vi har brug for. Det er en kæmpe fordel, når 

vi står med et problem i hverdagen.

Morten, MAN Nordjylland 
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Kan bruges på tværs af mærker

Vi benytter WABCOWÜRTH diagnoseprogram, og har 
den helt store pakke så vi både kan benytte multitesteren 
samt det originale program til trailere. Jeg mener, at det er 

en stor fordel, at vi kan bruge ét program til det hele, i stedet 
for at have to. 

Multitesteren fra WABCOWÜRTH, kan bruges på tværs af alle 
mærker. Her kan den både hjælpe med fejlfi nding af kod-
er og måleværdier, og hvis vi støder på et problem, kan vi 
altid ringe til BESKO Teknisk Support. De er et fantastisk 
opslagsværktøj, som ofte kan hjælpe med at oversætte 

kodningerne til et sprog, som man kan forstå. 

Oliver, Anders Handel og Transport
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W.EASY® DIAGNOSE

Med innovative og modulære løsninger gør WABCOWÜRTH diagnose på erhvervskøretøjer enkel, gennemskuelig 
og effektiv – og et effektivt diagnosesystem får fart på din forretning.

Diagnoseudstyr fra WABCOWÜRTH kan ikke bare bruges til modeller fra en bestemt producent. 
Deres diagnoseudstyr giver dig en meget bred dækning og fungerer på tværs af mærker. 
Du får regelmæssige opdateringer, så dit diagnosesystem altid er up-to-date.

FORDELE MED W.EASY®

• W.EASY integrerer den originale WABCO-systemdiagnose og den originale Haldex Trailer-diagnose i ét og 
samme system. Det betyder, at det er slut med tidskrævende udskiftning af diagnoseboksen og diagnose- 
tilslutningskablet.

• Overskuelig menustruktur, intuitiv betjening (maksimal fuldtekstsøgning svarende til en internetsøgemaskine) 
samt integrerede hjælpe-funktioner og funktionsvejledninger muliggør diagnose med ganske få klik!

• Som det eneste diagnosesystem tilbyder W.EASY samtidig visning af forskellige funktioner og oplysninger i op 
til fire vinduer. Det gør diagnosearbejdet endnu mere overskueligt for dig og sparer kostbar tid.

• Omfattende tekniske data og arbejdsenheder understøtter værkstedspersonalet.

• Reduceret antal kabler og adaptere takket være integreret multiplexing-teknologi:  
Hardwaren leveres i én enkelt kompakt og robust kuffert.

• W.EASY muliggør mobilt arbejde uden forstyrrende kabler via Bluetooth og med mulighed for at vælge WLAN.

• Regelmæssige opdateringer holder systemet på det mest aktuelle niveau til enhver tid.
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W.EASY® 2.00.0 - THE NEXT GENERATION

Fra W.EASY versionsnummer 2.00.0 har W.EASY-softwaren en optimeret brugerflade og talrige nye funktioner, 
som hjælper dig i forbindelse med reparations- og vedligeholdelsesarbejdet. 
- Regelmæssige opdateringer betaler sig.

MED W.EASY 2.00.0 FÅR DU FLERE FORDELE

OVERSIGT OVER FEJLHUKOMMELSEN

Den nye gengivelse af fejlhukommelsen hjælper dig med at få et hurtigt overblik over styreenhedens tilstand og 
er optimeret til navigation mellem de individuelle fejlkoder.  
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OPLYSNINGER VEDR. REPARATION

Med supplerende fejlkodeoplysninger kan du hurtigt og enkelt håndtere reparationsprocessen. Ved direkte sammen-
ligning med moderne datakilder i realtid via internettet suppleres den udlæste fejlkode med yderligere oplysninger 
om mulige fejlårsager og kontrolanvisninger. Det minimerer tidskrævende søgning efter oplysninger, og hjælper dig 
med at få køretøjet ud at køre igen i en fart.

AUTOMATISK KØRETØJSIDENTIFIKATION 

Med funktionen VIN Decoder til automatisk køretøjsidentifikation af forvogne og busser forkortes diagnose- 
varigheden betragteligt. Ved et tryk på en knap udlæses det tilsluttede køretøjs chassisnummer helt automatisk. 
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W.EASY® 2.00.0 - THE NEXT GENERATION

VIN-INDTASTNING TIL KØRETØJSIDENTIFIKATION

Den enkle indtastning af chassisnummeret i W.EASY-søgebjælken sikrer hurtig og direkte adgang til det tilslut-
tede køretøj.

HURTIGFILTER OG SØGEFUNKTION

Hurtig udvælgelse af de nødvendige værdier og enheder på datalisterne ved indtastning i søgefeltet eller ved 
udvælgelse i rullemenuen.
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HURTIG ADGANG TIL DE SENESTE DIAGNOSEPROCESSER

Her får du et hurtigt overblik over de seneste diagnoser, og kan når som helst vælge det ønskede køretøj direkte på 
listen. 
Ideelt til kunder, der betjener en større vognpark.   

VISUEL INDIKERING AF NYT INDHOLD

Den visuelle fremhævelse gør, at det nye indhold er synligt med det samme.
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W.EASY BOX 2.0

W.EASY Box 2.0 er din pålidelige partner til diagnosearbejder på erhvervskøretøjer, og lever samtidig op til de 
teknologiske krav til et moderne diagnosesystem. 

Med den intelligente hotspot-løsning, den fl erfarvede 360 graders LED-ring og en lang række andre funktioner er W.EASY 
Box 2.0 det perfekte værktøj til værkstedet og gør det samtidig enkelt og hurtigt at udføre diagnoser.

Accelereret fi rmware-opdateringsproces
Takket være moderne mikrocontroller-teknik er fi rmware-opdateringen klaret på under fem minutter.

Quick-Scan
Systemscan i den nyeste generation gør det muligt for brugeren at opnå væsentlige tidsbesparelser 
ved detektering af de i et køretøj disponible systemer og disses tilstand, (f.eks. til VW, Mercedes-Benz, 
Scania, Volvo).

WABCO-Scan til trailere
Automatiseret identifi kation af det korrekte WABCO-system i traileren sparer tid ved det daglige 
arbejde på værkstedet og forenkler diagnosearbejdet på WABCO Trailer-systemer (kræver tilsvarende 
WABCO-licenser).

Spændingsovervågning på køretøjets batteri
Ved tilslutning til et køretøj fastslår W.EASY Box 2.0 batterispændingen og tilpasser sig automatisk til 
køretøjets spændingsforsyning, uanset om den er på 12 eller 24 volt. 

Hvis spændingen bliver for høj eller for lav, advarer W.EASY Box 2.0 dig både optisk med LED lys og 
med et akustisk signal.

Robust 
Med det robuste kabinet beskyttes W.EASY Box 2.0 optimalt mod f.eks. stød og slag. 

Derudover har diagnoseboksen moderne integreret elektronik, som er forenet i det innovative design 
med et praktisk format.

Euro 6
Opfylder de tekniske krav til diagnosearbejder på de nyeste Euro 6-køretøjsplatforme.

Integreret fl ight recorder til mobil dataregistrering
Denne funktion muliggør registrering af de ønskede realtidsdata på W.EASY Box 2.0. Fejl, der kun op-
træder under kørslen, kan nemt markeres. 

Det registrerede datasæt kan efterfølgende ses på en PC. Det er også muligt at se en gengivelse af 
dataene i et fælles eller separate koordinatsystemer. 
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Forbindelsesmuligheder 
3-i-1-løsningen muliggør etablering af forbindelse til diagnoseboksen via 
USB, Bluetooth og WLAN, og der kan endda arbejdes med en intelligent 
hotspot-løsning. 
Det giver dig et overblik over den i øjeblikket aktiverede WLAN-modus 
takket være LED-indikatoren på bagsiden af boksen.

Optimal diagnose med visuel indikering
Med den farvede LED-ring kan du se den aktuelle kommunikationsstatus. 
Det giver sikkerhed for et optimalt diagnoseforløb.

Omgående LED-indikering
Køretøjsbatteriets status kan med det samme kontrolleres på en farvet 
LED-indikator, som forhindrer unødig langtrukken fejlsøgning.

OBD 16 bens stik med LED-lampe
Lampen muliggør enkel lokalisering af 
diagnosebøsningerne på køretøjet, også 
under forhold med nedsat lys.
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W.EASY® MODULÆRE SOFTWAREPAKKER

W.EASY-diagnoseløsninger er modulært opbygget og kan tilpasses fuldstændigt til dit værksteds specifikke krav 
– fra startpakke til en komplet løsning. På den måde får hver eneste kunde sin helt egen individuelle W.EASY 
-diagnoseløsning.

Vi tilbyder følgende softwarepakker, som du kan sammensætte modulært efter behov: 

• Softwarepakke til forvogne

• Softwarepakke til påhængsvogne/trailere

•  Softwarepakke til busser

•  Softwarepakke varebiler

•  Komplet softwarepakke 
• Tekniske data

De vigtigste diagnosefunktioner:

• Automatisk systemscan

•  Læsning og sletning af fejlkoder

•  Valg, udlæsning og sammenligning af faktiske værdier

•  Aktiveringer

•  Kalibreringer og kodninger
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TEKNISKE DATA

Vi tilbyder tekniske data som f.eks. køretøjsspecifikke testværdier, vedligeholdelsesplaner samt modulafhængige 
komponentlister og eldiagrammer til understøttelse af fejlsøgningsarbejdet. Selve eldiagrammerne er interaktive og 
giver mulighed for visning af individuelle komponenter. Derudover indeholder de supplerende OE-data. De tekniske 
data er til rådighed til forvogne, sættevogne/trailere, varebiler og busser. 

ARBEJDSVÆRDIER 

Med modulet Arbejdsenheder kan du gennemføre beregning af kombinerede arbejdsenheder. Det hjælper dig 
med at undgå dobbeltberegninger til din kunde. 
Derudover kan du bruge modulet Arbejdsenheder til at sammenstille tilbud, ordrer, fakturaer og leverandørbestillinger.

Du kan købe følgende licenser:
• Tekniske datapakke forvogne
• Tekniske datapakke  sættevogne/trailere
•  Tekniske datapakke  varebiler
•  Tekniske datapakke  busser
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W.EASY® MODULÆRE SOFTWAREPAKKER

ORIGINAL WABCO-SYSTEMDIAGNOSE

Med WABCO-systemdiagnose opnår du følgende fordele: 
• EBS-, ABS-, ECAS-parameterisering
• Kalibrering af vandrings- og tryksensorer
• Strenge sikkerhedsfunktioner med PIN-beskyttelse

ORIGINAL HALDEX-DIAGNOSE

Med Haldex DIAG+ opnår du følgende fordele: 
• ECU-parameterisering
• Udlæsning og sletning af fejlkoder
• Kontrol ved EOL-test (End-of-Line)

Vi tilbyder original Haldex DIAG+ til sættevogne/trailere: 
• DIAG+ til EBS-systemerne (EB+, GEN1, GEN2 og GEN3) og uABS
• Trailer ABS-diagnose til ABS-systemerne Modal, Modular 1, Modular 2
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INTERAKTIVE ELDIAGRAMMER

NETVÆRKSKOMPATIBEL KUNDEDATABASE MED VOGNPARKADMINISTRATION
Med kundedatabasen kan du administrere dine kunder og deres køretøjer og oprette et 
køretøjsdossier for hvert køretøj. På den måde bevarer du altid overblikket.

ARBEJDSPLADSLØSNINGER
Til værksteder med flere arbejdspladser tilbyder vi individuelle arbejdspladsløsninger efter 
behov. 
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ROBUST OG DRIFTSSIKKER

Vores nyeste værkstedsterminal, Durabook S14I, er takket være dens endnu større robusthed (beskyttelsesklasse 
IP53), den større hukommelse og dens hastighed ideelt egnet til anvendelse i krævende værkstedsomgivelser. 

Teknisk data 
• Intel® Core i5-8250U vProTM -processor (8. generation)
• 8 GB RAM
• 512 GB SSD
• Original Windows® 10 Professional
• 14” LCD med Full-HD (1920 x 1080)
• 2x USB 3.0 og 2 x USB 2.0
• 1x seriel port (RS 232)
• Bluetooth v5.0 (Klasse2)
• 3 års garanti / 6 måneders garanti på batteriet

PRODUKTFORDELE
• Tastatur og touchpad er beskyttet mod vandstænk
• Støvbeskyttet (IP51-certifi ceret)
• Stødfast og vibrationsbestandig til brug i køretøjet
• Batteridriftstid op til 12 timer
• Certifi ceret iht. militærstandard MIL-STD 810G

PRAKTISK VOGN

Med den yderst stabile W.EASY-diagnosevogn får du en overskuelig og ergonomisk diagnosearbejdsplads på 
værkstedet. Alt indholdet fra vores diagnosekuff ert kan opbevares forsvarligt i diagnosevognen og er dermed 
hurtigt til rådighed.

Detaljer
• 4 svingbare hjul (Ø125 mm), sorte, heraf 2 med bremse
• Skuff er, der kan trækkes helt ud (ikke låsbare)
• Aftagelig bagvæg
• Overfl adebehandlet træbordplade
• 1 indstillelig hylde m. kabelgennemføring
• Underdel med kantbeskyttelse på hjørnerne
• Stålpladekonstruktion, pulverlakeret

Varenr: WW05 300 001

Terminalerne fra WABCOWÜRTH er tilpasset til W.EASY-diagnosesoftwaren. 
Ved brug af disse terminaler er diagnoseapparatet klart til brug med det samme. 
Du kan imidlertid også bruge din egen hardware. Vær opmærksom på system-
krav, hvis du benytter egen hardware.

Vær opmærksom på, at WABCOWÜRTH ikke yder teknisk support på hardware, 
som stilles til rådighed af kunden selv.
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KABLER

Art.-nr. Kabler Producent VE/St

Kabel forvogn/bus

WW01 000 030 14 ben OBD Mercedes-Benz 1

WW01 000 080 8 ben Volvo Truck Volvo 1

WW01 000 090 16 ben Scania/DAF Truck (VISEON) Scania/DAF 1

WW01 000 100 12 ben MAN Truck MAN 1

WW01 000 110 37 ben MAN Truck MAN 1

WW01 000 120 30 ben Iveco Truck Iveco 1

WW01 000 130 12 ben Renault Truck Renault 1

WW01 000 340 Adapterkabel til 9-pol. Allison-diagnosebøsning Allison 1

WW01 000 370 Sub D9-bus Solaris/Temsa/osv. 1

WW01 000 411 ZF3+6+9 ben ZF 1

WW01 000 510 18 ben Knorr ECU Knorr-Bremse 1

WW01 000 520 5 ben Mini USB ZF-EcoLife 1

WW01 000 530 9 ben Hübner Hübner 1

WW01 000 540 4 ben ATC MAN / 3 ben MTS MAN / 4 ben CPC Evobus / MAN 1

Kabel WABCO forvogn/bus

WW01 000 150 7 ben Knorr/WABCO Trailer Knorr/WABCO 1

WW01 000 191 VCI-adapterkabel til WABCO-kabel WABCO 1

WW01 000 240 Universel tilslutningsadapter 35-pol. 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 ben 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
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Art.-nr. Kabler Producent VE/St

Kabel sættevogne/trailere

WW01 000 140 4 ben Haldex Trailer Haldex 1

WW01 000 150 7 ben Knorr/WABCO Trailer Knorr/WABCO 1

WW01 000 160 4 ben Haldex (ECU) Trailer Haldex 1

WW01 000 171 7 ben ISO 7638 Trailer Knorr/WABCO/Haldex 1

WW01 000 200 7 ben Knorr Trailer Knorr 1

WW01 000 360 4 ben Haldex Y-kabel (Modal og Modular) Haldex 1

WW01 000 620 Haldex EB+ GEN3 sidebøsning (2,5 m) Haldex 1

Kabel WABCO sættevogn/trailer

WW01 000 150 7 ben Knorr/WABCO Trailer Knorr 1

WW01 000 191 VCI-adapterkabel til WABCO-kabel WABCO 1

WW01 000 270 VCS I-diagnosekabel med apparatbøsning WABCO 1

WW01 000 280 VCS II-diagnosekabel med apparatbøsning WABCO 1

WW01 000 290 TEBS C/D WABCO 1

WW01 000 300 TEBS E WABCO 1

Kabel varebil

WW01 000 020 2+2 ben VAG Volkswagen 1

WW01 000 030 14 ben OBD Mercedes-Benz 1

WW01 000 040 3 ben Fiat Fiat 1

WW01 000 050 38 ben MB Mercedes-Benz 1

WW01 000 060 F.V.V OBD Ford/Volvo/VW 1

WW01 000 070 38 ben Iveco Iveco 1

WW01 000 220 Strømforsyning til F.V.V OBD og 3 ben FIAT Ford/Volvo/VW/Fiat 1
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ALT I RESERVEDELE OG VÆRKTØJ
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En partner man kan 
regne med

Hos BESKO har vi over 30 års erfaring indenfor 
reservedele til transportbranchen. 

Vi ved, hvor vigtigt det er, at du har de rigtige dele, 
når du skal bruge dem. Hos os får du adgang til et 
bredt sortiment, god rådgivning, leveringssikker-

hed og selvfølgelig en god service!
Vi er ikke blot din leverandør af reservedele, 
men en samarbejdspartner, der kan rådgive 

dig og give dig den support, som du har 
brug for i hverdagen.
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Hos BESKO Akademi vil vi gerne give lastvognsmekanikerne de bedste værktøjer til 
deres værktøjskasse.
Derfor arbejder vi hele tiden med vores kurser, og har fokus på praktik – ikke kun 
teori. Vi vil gerne give dig og dine medarbejdere den bedst mulige oplevelse, og give 
jer redskaber, som I kan bruge i hverdagen.
Så måske kan vi give dig de bedste kurser? 
Det lader vi op til dig at bedømme.

Kursusdeltagerne vil arbejde ved køretøjer i den topmoderne undervisningshal – her 
skal der løses praktiske opgaver ved køretøjer og med testudstyr. Blandingen mellem 
teori og praktik i undervisningen giver kursusdeltageren et større udbytte af kurset. Vi 
har valgt at have mere fokus på praktik, så I får mest muligt ud af vores kurser. Derfor 
hedder fordelingen 70 % praktik og 30% teori.

KOM PÅ KURSUS PÅ BESKO AKADEMI
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Over 96 % vil anbefale 
BESKO Akademi

Over 96 % af kursisterne, fra forårets kurser 
2022, vil anbefale det kursus, der har deltaget på 

til andre, og har blandt andet udtalt: 
”Det er som altid en fornøjelse at komme til kursus 

hos jer”
”Super godt kursus, I har nogle dygtige undervisere”

”Det er en god dag hvor man også får 
mulighed for at prøve tingene i praksis”

Udtalelser fra kursister i 2021/2022
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Kontakt 
BESKO AKADEMI

Tlf. +45 76 34 82 80

Mail: akademi@besko.dk

Beskoakademi.dk

Reparationer og vedligeholdelsesarbejder på motor- og gearkassestyreen-
heder eller bremse- og førerassistentsystemer kræver i dag en enorm fagvi-
den og det rigtige værktøj.
Kompleksiteten og det høje udviklingstempo inden for teknikken kræver 
konstant opdatering. 

Hos BESKO Teknisk support og Akademi bevarer vi overblikket og hjælper 
dig med altid at holde dig, personalet og teknikken helt opdateret. 
Vi tilbyder kurser og undervisning hvor vi lægger vægt på praktikken, så du 
er klar til at bruge udstyret, når du kommer tilbage til værkstedet. 

Se vores kurser og tilmeld dig på BeskoAkademi.dk

BESKO AKADEMI TILBYDER EFTERUDDANNELSE I DIAGNOSEUDSTYR, 
ADBLUE, A/C OG MEGET MERE...
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VI TILBYDER TEKNISK SUPPORT

Vi har fokus på service, og derfor har vi også et dygtigt support team, som du kan ringe til. 
Her kan du få svar på tekniske spørgsmål, og rådgivning i forbindelse med vores produkter.
Vores support team kan ved fj ernopkobling helt enkelt koble sig på din værkstedscomputer.

Vi hjælper bl.a. med:
• Omkodning af fejlkoder fra ABS-EBS
•  Omkodning af ventiler og elektronik
•  Support på BPW aksler, samt øvrige aksel fabrikater
•  Servicevejledninger
•  Bremseberegninger og godkendelseserklæringer
•  Produktdemonstration af diagnoseudstyr 
•  Vejledning ved køb af diagnoseudstyr
•  Kurser og produktuddannelse på BESKO Akademi

Vi yder også support indenfor fejlsøgning på aircon og oliefyr-systemer. 
Er du i tvivl om valg af kabler, tilbehør og  reservedele til Eberspächer og Webasto oliefyr, 
hjælper vi gerne. Vi kan også vejlede dig i forbindelse med køb af nyt udstyr 
- og husk du kan både købe, lease og leje udstyr hos BESKO.

Vi er klar til at hjælpe dig på tlf.  76 34 82 10

Altid klar med 
en hjælpende hånd

Vi har været kunde hos BESKO i mange 
år hos Køge Truckstop. 

I vores dagligdag benytter vi os ofte af BESKO 
Teknisk Support. Ved at benytte dem letter det 

hverdagen samt arbejdsgangen på vores 
værksted. 

De står altid klar med en hjælpende hånd, 
så vi hurtigt kan komme videre med 

vores arbejde.

Køge TruckstopKøge Truckstop



Hos BESKO er fl eksibilitet og kundetilpassede løsninger nogle af de nøgleord, der danner grundlaget for at 
kunne tilbyde kunder de mest optimale løsninger. BESKO´s medarbejderteam har mange års erfaring og 
stort branche- kendskab til de særlige forhold, der gælder inden for den tunge transportsektor.

Aalborg  
Troensevej 6A 
9220 Aalborg 
Tlf. 96 32 26 00

Aarhus
Logistikparken 24 
8220 Brabrand
Tlf. 87 94 17 00

Herning
Hvidelvej 8A
7400 Herning
Tlf. 96 60 10 20

Kolding
Vranderupvej 2
6000 Kolding
Tlf. 76 35 31 00

Padborg
Plantagevej 8B
6330 Padborg
Tlf. 74 67 02 22 

Odense
Emil Neckelmanns Vej 15G 
5220 Odense SØ 
Tlf. 63 12 11 00 

Greve
Geminivej 27 
2670 Greve 
Tlf. 43 90 25 00

 


