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OptiFlowTM  SideWings zijn onderdeel van het
Intelligent Trailer Program en bieden een unieke
aerodynamische oplossing die brandstofbesparing
tot 1.5 l / 100 km op lange afstanden mogelijk maakt.
 

Voor meer informatie :

www.intelligenttrailer.com

INTELLIGENT
TRAILER PROGRAM
Het is de inhoud die telt

Ontdek hoe het Intelligent Trailer Program u kan helpen om
uw operationele kosten van uw trailers te verlagen,
terwijl de efficiëntie en veiligheid wordt verhoogd.
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WABCO Academy

Product Training
Of het nu installatie, diagnose of onderhoud betreft, de Product Training van WABCO Academy biedt talrijke 
praktijkgerichte en klantenspecifieke trainingsmodellen, waarmee wij onze klanten de nodige theoretische

en praktische kennis aan de man brengen om mee te kunnen met de huidige snelgroeiende High-Techwe-
reld. Kan u moeilijk aanwezig zijn op een klastraining? Geen probleem, WABCO Academy heeft aan alles 
gedacht. Onze online cursussen zijn altijd en overal in verschillende talen toegankelijk

Commerciële Training
De Business Training cursussen worden samengesteld volgens uw behoeftes in een individueel  
programma. Deze opleiding is steeds aangepast aan uw specifieke noden. Het aanbod omvat zowel  
thema‘s ter ontwikkeling van uw personeel en uw organisatie alsook de optimalisatie van uw processen.

Wij geven advies en ondersteunen u praktijkgeoriënteerd en vakkundig en ontwikkelen samen met u een 
training.

Top Driver Training
TOP Driver helpt beroepschauffeurs hun ritten zo efficiënt en veilig mogelijk uit te voeren. 

TOP Driver kwalificatieopleidingen voor meer zekerheid op de weg, minder uitvaltijden door ongevallen, 
hogere brandstofefficiëntie en hogere winstmarges.

Informatie
Graag maken wij met u een op maat gemaakte opleiding en ondersteuren wij u bij de uitvoering er van.

Neem telefonisch contact op via 010-2888600 of per mail via info.cvcsnl@zf.com.

Of bezoek onze website : www.wabco-academy.com
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P R O D U C T  T R A I N I N G

PRODUCT TRAINING
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Product opleidingen 
De steeds snellere ontwikkeling van de technologie stelt bedrijven  en hun huidige en nieuwe  
werknemers voor een grote uitdaging met betrekking tot kennis. De steeds ingewikkeldere systemen in 
industriële voertuigen maken het herzien van onze service noodzakelijk.

Van installatie tot onderhoud en diagnose, het technische trainingsprogramma van WABCO biedt  tal-
rijke modulussen praktische en specifieke opleidingen om aan klanten de praktische vakbekwaamheid 
te geven en te beantwoorden aan de groeiende evolutie van de technologie.

Bovendien helpen onze online cursussen u de nodige basiskennis te verzamelen ter voorbereiding van 
onze opleidingen of om uw kennis op te frissen en uit te diepen.

Uw partner voor opleidingen
Een gekwalificeerd en bekwaam team begeleidt uw medewerkers op een professionele manier.

E-learning als aanvulling op onze klastrainingen
Door de E-Learning kan u uw kennis testen en op punt zetten. U hebt enkel een PC en internettoegang 
nodig. Waar u ook bent en wanneer u tijd heeft, kan u snel online genieten van deze WABCO  
opleiding. De E-Learning van WABCO vergemakkelijkt het doeltreffend aanleren en draagt bij tot het 
vergroten van uw kennis.

Blended Learning 
 De WABCO Academy stelt het pedagogisch concept « Blended Learning » voor  voor werkplaatsen 
die de tijd van opleidingen willen optimaliseren. Dit is een combinatie van online training via E-Learning 
en deelname aan een klastraining

 Individuele aanbiedingen 
Vindt u niet onmiddelijk de opleiding die aan uw behoeftes voldoet ? Geen probleem ! Wij zijn er klaar 
voor gepersonaliseerde opleidingen op aanvraag te organiseren. 
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Reserveer een E-Learning op WABCO ACADEMY via onze website : 
www.wabco-academy.com
 – Klik op „Boek uw training“, Selecteer uw land en het gewenste onderwerp en klik daarna op 

„zoek training“.

 – U zal een lijst krijgen met de beschikbaren trainingen voor het door u gekozen onderwerp.. 

 – Klik op de titel van de opleiding om u in te schrijven voor de opleiding.

 

 – Noteer de gegevens van de deelnemer en de onderneming.

 

 – U zal binnen de 24 uur op werkdagen een mail ontvangen met de bevestiging van uw   
bestelling met een link, gebruikersnaam en paswoord om te kunnen starten. De factuur zal 
per post opgestuurd worden.

 – Gebruik uw gebruikersnaam en paswoord om te starten. 

 

 – Op het platform kan u alle door u gereserveerde E-Learning opleidingen zien.

 

 – Via uw gebruikersgegevens kunt uw taalinstelling naar beschikbaarheid aanpassen, ook uw 
wachtwoord en persoonlijk profiel kunt hier doorvoeren.  

P R O D U C T 
T R A I N I N G
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TRAILER EBS D BASIS

P R O D U C T 
T R A I N I N G

Doelgroep :
• Voertuigtechnici, monteurs.

Benodigde kennis :
• Bedrijfsauto technische opleiding, 

minimaal BAT of hoger

• Basiskennis van   
luchtdrukremsystemen.

Leerdoelen :
• De deelnemer kan opbouw en  

werking van T EBS systemen   
beschrijven.

• Hij kan diagnose stellen en  
wijzigingen in de parameters   
systematisch invoeren.

Inhoud :
• In de training wordt de opbouw en 

de werking van de pneumatische 
luchtvoorziening van de motorwagen 
behandeld. Wordt de opbouw van het 
conventionele remsysteem met de 
commando signalen naar het  
getrokken voertuig besproken. En 
worden de eerste systemen ABS en 
WABCO T EBS-C & D besproken.  
Na de systeemuitleg volgt een prak-
tisch gedeelte waarin de complete 
parametersetting wordt doorlopen 
en de onderlinge verschillen worden 
uitgelegd. Tevens leert men werken 
met de diagnosesystemen aan de 
WABCO T EBS-C & D systemen.

Opmerking :
• De deelnemer krijgt na het afsluiten 

van de training een afsluitende test 
voorgelegd waarbij een score van 70 
van de 100 gehaald dient te worden 
om hier een PIN CODE te ontvangen. 

• Tevens ontvangt de deelnemer een 
OORKONDE als bewijs van  
deelname.

• Hiermee heeft men toegang tot de 
beveiligde systeemgebieden.

Duur: 1 Dag

Dagtraining: € 305,00

per persoon, excl. BTW

Pakket*: € 380,00

per persoon, excl. BTW

*Pakket inhoud :

Dagtraining plus

bijbehorende E-Learning

Referencie E-Learning:

• Basiskennis Pneumatisch  200 
300 106 0 NL

200 122 102 0
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Doelgroep : 
• Deelnemers aan de Trailers EBS D 

training zonder bedrijfsautotechnische 
vooropleiding. 

• Voertuigtechnici, monteurs.

Inhoud : 
Deze cursus voorziet u van basiskennis 
met betrekking tot perslucht-reminstalla-
ties in motorvoertuigen en aanhangers. 
U kunt aan het einde een afsluitende 
test doen. Wanneer u daarvoor bent 
geslaagd, ontvangt u een oorkonde 
over uw succesvolle deelname aan 
deze cursus. De volgende   
hoofdonderwerpen worden behandeld: 

•  Fundamentele functies van de   
apparatuurbesturing en fysische 
grondslagen Wettelijke voorschriften 
voor reminstallaties 

• De belangrijkste tekening- en fun-
ctiesymbolen voor reminstallaties 
Inleiding ABS en ASR 

• Grondslagen van de luchtvering, 
voorbeeld van een installatie met 
conventionele luchtvering 

• Opbouw en werking van typische 
reminstallatie voor motorwagens, 
bussen en aanhangers 

De werking van de belangrijkste 
apparaten in perslucht-reminstallaties 
Afhankelijk van uw voorkennis kunt u 
de cursus op verschillende manieren 
bewerken: Als beginner op het gebied 
van perslucht-reminstallaties kunt u de 
cursus vanaf module 1 het best com-
pleet doorwerken.

Wanneer u reeds over basiskennis 
beschikt, met name met betrekking tot 
tekeningsymbolen voor remschema´s, 
kunt u zich in module 2 direct vertrouwd 
maken met de remschema´s voor  
motorwagens, bussen en aanhangers. 

Wanneer u zich primair interesseert 
voor de werking van afzonderlijke 
apparaten, kunt u ook met module 3 
beginnen.

Duur : 1 TOT 6 uur

Prijs : 105,00 €. excl BTW

P R O D U C T 
T R A I N I N G

BASISKENNIS REMINSTALLATIES

200 300 106 0
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Doelgroep : 
• Voertuigtechnici, monteurs.

Inhoud : 
• Deze cursus spitst zich toe op VCS 

2,  het WABCO Vario Compact ABS 
systeem van de 2e generatie voor 
trailers.    Eens u de eindtest heeft 
afgelegd, zal u een ‚licence letter‘ 
krijgen. Met deze licentiebrief kan u 
de PIN code voor VCS2  diagnose 
software verkrijgen. Dit zijn de   
belangrijkste punten die aan bod 
komen in deze training:

• Structuur en werking van een ABS 
systeem op voertuigen met luchtrem-
men

• Eigenschappen , functie en karakte-
riestieken van een VCS 2 systeem

• Parametrering en inbedrijfname met 
de WABCO software

• Diagnose en herstelling van een VCS 
2 systeem

• U kan deze cursus op verschillende 
wijze volgen, naargelang uw  
voorkennis:

• Indien ABS nieuw is voor u, volg dan 
de modules zoals aangegeven.

• Ervaren gebruikers kunnen direkt 
starten met module 2.

• Als u voldoende ervaring en kennis 
meent te hebben, kan u onmiddellijk 
de eindtest afleggen.

Duur : 1 TOT 8 uur

Prijs : 229,00 €. excl BTW

P R O D U C T 
T R A I N I N G

E-LEARNING VCS II – TRAILER ABS

200 300 101 0
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Trailer EBS E training  
inclusief luchtvering 
eerste dag :

Doelgroep :
• Voertuigtechnici, monteurs.

Benodigde kennis :
• Vooropleiding Trailer EBS-D.

Leerdoelen :
• De deelnemer kan opbouw en werk-

ing van T EBS E systemen  
beschrijven.

• Hij kan diagnose stellen en  
wijzigingen in de parameters   
systematisch invoeren.

Inhoud :
• In de training wordt de opbouw en de 

werking van T-EBS-E besproken.

• Dit houdt in dat de complete parame-
tersetting wordt doorlopen en

• de onderlinge verschillen worden 
uitgelegd, Luchtvering/ECAS. Na de 
systeemuitleg volgt een praktisch 
gedeelte, waarbij diagnose gedaan 
wordt (bijv. PC) aan de huidige en 
nieuwe T EBS-systemen.

Opmerking :
• Om de EBS E1 training te volgen 

dient u Trailer EBS D basis gevolgd 
te hebben, bij voorkeur minder dan 5 
jaar geleden. 

• De deelnemer krijgt na het afsluiten 
van de training een afsluitende test 
voorgelegd waarbij een score van 70 
van de 100 gehaald dient te worden 
om hier een PIN CODE te ontvangen. 

• Tevens ontvangt de deelnemer een 
oorkonde als bewijs van deelname.   
- Add- PIN Licentie 100 voor EBS  
Versie tot en met V1.50

• Hiermee heeft men toegang tot de 
beveiligde systeemgebieden.

• Referencie E-Learning:

• Trailer EBS E 200 300 104 0 NL

 of

• Trailer EBS E1 to E2 200 300 114 0 NL

Duur: 1 Dag

Dagtraining: € 305,00

per persoon, excl. BTW

Pakket*: € 380,00

per persoon, excl. BTW

*Pakket inhoud :

Dagtraining plus

bijbehorende E-Learning

200 122 101 0 

TRAILER EBS E - DEEL 1 

P R O D U C T 
T R A I N I N G
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Trailer EBS E deel 2
Inclusief nieuwe extra 
TEBS E functies
Tweede dag: 

Doelgroep :
• Voertuigtechnici, monteurs.

Benodigde kennis :
• Vooropleiding TEBS D, TEBS E deel 1

Leerdoelen :
• De deelnemer kan opbouw en werk-

ing van T EBS E systemen  
beschrijven. Hij kan diagnose stellen 
en wijzigingen in de parameters  
systematisch invoeren.

Inhoud :
• In de training wordt de opbouw en de 

werking van de nieuwe extra Trailer 
EBS E functies besproken. 

• Uitleg: Tailguard/Optiturn/Optiload/
ELEX/Optilink/Optitire, eTASC  
aanvulling altijd tot de laatste stand 
der techniek op het moment  van 
training beschikbaar.

Opmerking :
• Om de EBS E1 training te volgen 

dient u Trailer EBS D Basis & Trailer 
EBS E1 gevolgd te hebben, bij  
voorkeur minder dan 5 jaar geleden. 

• De deelnemer krijgt na het afsluiten 
van de training een afsluitende test 
voorgelegd waarbij een score van 70 
van de 100 gehaald dient te worden 
om hier een PIN CODE te ontvangen. 

• Tevens ontvangt de deelnemer een 
oorkonde als bewijs van deelname 
-PIN Licentie 200 voor EBS Versie 
vanaf V2.00 en hoger TEBS-E.

• Hiermee heeft men toegang tot de 
beveiligde systeemgebieden.

• Referencie E-Learning:

• Trailer EBS E 200 300 124 0 NL

Duur: 1 Dag 

Dagtraining: € 305,00

per persoon, excl. BTW

Pakket*: € 380,00

per persoon, excl. BTW

*Pakket inhoud :

Dagtraining plus

bijbehorende E-Learning

200 122 520 0 

TRAILER EBS E - DEEL 2

P R O D U C T 
T R A I N I N G
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Doelgroep :
• Voertuigtechnici, monteurs.

Benodigde kennis :
• Vooropleiding: Trailer EBS D/Trailer 

EBS E deel 1 en deel 2.

Leerdoelen :
• De deelnemer kan zich verder  

bekwamen in het diagnosticeren door 
in de praktijk actief met opdrachten 
bezig te zijn.

Inhoud :
• Update bovenstaande systemen. 

Praktijk: zelf aansluiten van systemen 
en testapparatuur, storing zoeken, 
storing repareren, programmeren en 
uitleg eventuele nieuwe   
ontwikkelingen. 

• Maximaal 10 deelnemers zodat 2  
personen per model kunnen werken.

Opmerking :
• De deelnemer krijgt na het afsluiten 

van de training een oorkonde. Bij 
deze training worden geen PIN Code 
overzichten aangemaakt. De PIN 
code heeft u reeds uit voorgaande 
training.

Duur: 1 Dag

Dagtraining: € 305,00

per persoon, excl. BTW

200 122 108 0 

UPDATE SYSTEEMKENNIS 

P R O D U C T 
T R A I N I N G
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WABCO heeft een compleet 
gamma voor landbouwvoer-
tuigen. Tijdens deze training 
worden de componenten op de 
typische landbouwvoertuigen 
besproken.

Doelgroep :
• Landbouwtechnici

Leerdoelen :
• De deelnemer leert de volledige 

opbouw van het pneumatische 
systeem vanaf trekkend voertuig en 
de opbouw van het remsysteem van 
het getrokken voertuig. Deelnemer 
kent na afloop de componenten en de 
werking van de afzonderlijke compo-
nenten in het systeem. Leert in het  
praktijkdeel de lastafhankelijke ven-
tielen op de juiste manier af stellen 
en is staat om nadien een duidelijke 
diagnose stellen zodat storingen snel 
gevonden en opgelost kunnen  
worden. 

Onderwerpen : 
• Nieuwe wetgeving op   

landbouwvoertuigen

• Rem-luchtveer systemen in  
landbouwvoertuigen

• Afstelling lastafhankelijke ventielen

Didactisch materiaal :
• Specifieke landbouwcomponenten

Opmerking :
• Enige basiskennis van   

bedrijfsvoertuigtechniek en/of  
remsystemen is gewenst. Na afloop 
ontvangt u een oorkonde. 

Duur: 1 Dag

Dagtraining: € 305,00

per persoon, excl. BTW

200 121 520 0 

AGRI TRAINING

P R O D U C T 
T R A I N I N G
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De TRAXEE-Hardware-installatie voor werkplaatsen  is een meertalige online 
training die de bedrijfswagenmonteur begeleidt bij de installatie van het TRAXEE-
telematicatoestel in tal van vrachtwagenmerken en -modellen. 

DE CURSUS BEVAT DE VOLGENDE ONDERWERPEN:
• Overzicht TRAXEE 

Een korte inleiding tot de TRAXEE-Fleetmanagementoplossing en haar 
functionaliteiten, alsook tips over hoe naar de cursus te navigeren op de WABCO 
Online Academy.

• Veiligheidstips voor de installatie van TRAXEE 
Voorbereidend werk voor installatie.

• TRAXEE uitpakken 
Een overzicht van de inhoud van de TRAXEE-installatiekit, inclusief beschikbare 
kabels voor vrachtwagen- en tachograafverbindingen, accessoires en tools.

• Stapsgewijze installatie TRAXEE 
Een gedetailleerde begeleidende installatieprocedure met tips en aanbevelingen 
voor de installatie van TRAXEE op tal van vrachtwagenmerken en -modellen, 
inclusief probleemoplossingen en ‘best practices’.

• Demovideo TRAXEE-installatie 
Een demonstratie van het installatieproces van A tot Z op de WABCO-
Trainingtruck.

• TRAXEE-statuscontroleapp 
Een presentatie van de TRAXEE-webapplicatie die mecaniciens ondersteunt bij 
de controle van de werking van alle geïnstalleerde TRAXEE-verbindingen, het 
registreren van het TRAXEE-toestel en informatie over de vrachtwagen en het 
verzenden van het installatierapport naar klanten.

•  

TRAXEE-installateur te worden.
• Volledige installatiegids TRAXEE 

Een downloadbare hand-out waarin de volledige TRAXEE-installatieprocedure 
wordt uitgelegd.

Op het einde van de cursus worden de deelnemers vermeld op de website van 
 

DOELPUBLIEK: 
• De bedrijfswagenmonteurs

Behaal uw  

van TRAXEE-
installateur

www.wabco-academy.com
Am Lindener Hafen 21
30453 Hannover
+49 (0) 180 69 22 261 | 

TRAXEE 
HARDWARE-INSTALLATIE 
VOOR WERKPLAATSEN

Altijd en overal gemakkelijk 
leren op uw eigen tempo 

Toegang tot meertalige 
online trainingen en de 
inhoud van documentatie 

1 jaar lang volledige 
toegang tot de online inhoud, 
documentatiehand-outs en 
het online FAQ-forum

VOORDELEN VOOR U: 

WABCO Academy Online Training TRAXEE Insert vTranslations v04.indd   1 2/10/18   14:41

Duur : 1 tot 6

Prijs : 155,00 €. excl BTW

200 300 117 0 
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E-LEARNING PRODUKT TRAINING
WABCO-WURTH DIAGNOSE TRAINING

Doelgroep :
• Voertuigtechnici, monteurs.

Benodigde kennis :
• Bedrijfsautotechnische opleiding, BAT 

of hoger afgerond.

• Trailer EBS-E2 korter dan 3 jaar gele-
den afgerond.

Leerdoelen :
• De deelnemer kan de opbouw en 

werking de diagnose systemen  
Toepassen op de juiste ECU.

• Hij kan diagnose stellen en de para-
meters systematisch onderzoeken 
aan alle mogelijke WABCO installa-
ties. De basiskennis van de WABCO 
systemen in commerciele voertuigen 
en getrokken materieel wordt als uit-
gangspunt van de training gebruikt.

Inhoud :
In deze trainging leren we voornamelijk 
in de praktijk hoe het diagnose systeem 
van WABCO of WABCO-Würth gebru-
ikt dient te worden. Bij de multi-brand 
versie van WABCO-Würth worden ook 
de mogelijkheden aan diverse merken 
trucks, bussen en andere commerciele 
voertuigen getraind.

Opmerking :
De deelnemer krijgt na het afsluiten van 
de training een afsluitende test voorge-
legd waarbij een score van 70 van de 
100 gehaald dient te worden 

om hier een oorkonde als bewijs van 
deelname te ontvangen. Bij deze 
training worden geen PIN Codes of 
Superpin uitgegeven. 

Duur: 1 Dag

Dagtraining: € 305,00

per persoon, excl. BTW

200 122 520 0

P R O D U C T 
T R A I N I N G
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PRODUCT TRAININGECAS TRUCK, BUS & TRAILER TRAINING

ELECTRONIC CONTROLED AIRSUSPENSION 

(ELEKTRISCHE GESTUURDE LUCHTVERING)

Doelgroep :
• Voertuigtechnici, monteurs.

Benodigde kennis :
• Bedrijfsautotechnische opleiding, BAT 

of hoger afgerond.

• Trailer EBS-E2 korter dan 3 jaar gele-
den afgerond.

Leerdoelen :
• De deelnemer kan de opbouw en 

werking de WABCO ECAS systemen 
toepassen in alle commerciele voertu-
igen en getrokken materiaal.

• Hij kan diagnose stellen en de para-
meters systematisch onderzoeken 
aan alle mogelijke WABCO  ECAS 
installaties. De basiskennis van 
luchtvering in commerciele voertuigen 
en getrokken materieel wordt als uit-
gangspunt van de training gebruikt.

Inhoud :
Elektronisch gestuurde luchtvering is 
een uitgebreid systeem met vele ver-
schillende configuraties en bijbehorende 
parameters. We behandelen een selec-
tief gedeelte waardoor andere systemen 
ook begrepen worden. Tijdens de trai-
ning wordt er veel praktijk toegepast om 
learning on the job de deelnemer kennis 
& kunde te geven op dit gebied. 

Opmerking :
De deelnemer krijgt na het afsluiten van 
de training een afsluitende test voorge-
legd waarbij een score van 70 van de 
100 gehaald dient te worden om hier 
een PIN Codes te ontvangen. Bij deze 
training ontvangt men een oorkonde als 
bewijs van deelname.

Duur: 2 Dagen

Dagtraining: € 610,00

per persoon, excl. BTW

200 122 150 0

P R O D U C T 
T R A I N I N G
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ECAS TRUCK, BUS & TRAILER TRAINING

ELECTRONIC CONTROLED AIRSUSPENSION 

(ELEKTRISCHE GESTUURDE LUCHTVERING)
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B U S I N E S S  T R A I N I N G

COMMERCIËLE TRAINING
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B U S I N E S S 
T R A I N I N G
B U S I N E S S 
T R A I N I N G

WABCO’S INTELLIGENTE TRAILER  

STEL UW VOLGENDE TRAILER ZELF SAMEN

Verhoog uw efficiency 
door het Intelligent 
Trailer Program

Waarom is deze 
opleiding iets voor u
• Het Intelligent Trailer Program van 

WABCO verhoogt de efficiëntie, de 
veiligheid en de connectiviteit van uw 
voertuig en helpt u een kostenbespa-
ring op de Total Cost of Ownership 
te realiseren. Tijdens deze opleiding 
maakt u kennis met alle mogelijke 
functies van het Intelligent Trailer 
Program. (ITP)

Inhoud :
• Efficiënt gebruik: TX-TrailerGuard – 

Trailer Telematics

• Lastoptimalisering: OptiLoad, ECAS. 

• Reductie van brandstof en CO²: 
OptiTire, OptiFlow.

• Veiligheid: TailGuard, OptiTurn.

• Gebruiksgemak: SmartBoard, Trailer 
Remote Control,en alle overige  
systemen.

• Uw voordeel :
• Na het volgen van deze opleiding ont-

vangt u een waardebon t.w.v. 100€, 
te besteden bij aankoop van een 
volgende opleiding naar keuze.

Doelgroep :
• Fleet- en/of werkplaats-verantwoorde-

lijke, verkopers

Plaats en tijd: In overleg

Duur: 1/2 dag

Prijs: € 100

Aantal deelnemers: Max 20
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SAMENWERKING
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In samenwerking met 
volgende partners
bieden wij u een   
volledig gamma aan
chauffeursopleidingen

U vindt de details van ons aanbod 
op  www.wabco-topdriver.nl
Wenst u meer info over onze 
opleidingen dan kan u ons contac-
teren via

WABCO Automotive BV
Rhijnspoor 263
2901LB Capelle a/d IJssel
info.cvcsnl@zf.com
Tel: 0411 - 647008
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DRIVER TRAINING
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OVERZICHT OPLEIDINGEN
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Theoretische opleidingen
• Actualisering kennis vakbekwaamheid

• Communicatieve vaardigheden voor 
chauffeurs

• Gas terug op stress

• Omgaan met agressie 

• Haccp-geconditioneerd vervoer

• Fysieke belasting voor chauffeurs

• Chauffeursdag

• Ladingzekering 

• Veilig werken langs de weg

• Digitale tachograaf

• Criminaliteitspreventie

• ADR certificaat

• Basisveiligheid VCA

Praktijkopleidingen
• HNR

• Schadepreventie voor chauffeurs

• Manoeuvreren

• Rijoptimalisatie verkeersdeelneming 

• Voertuigbeheersing 

• Baantraining 
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VOORWAARDEN VAN INSCHRIJVING WABCO TRAINING

De trainingen worden gehouden in het trainingscentrum van ons kantoor te Capelle aan den IJssel 

(Rotterdam) , of op een andere locatie in Nederland. Aanvang is 8.00 uur en de training zal om 

ongeveer 16.00 uur eindigen. Voor 2022 zijn de kosten € 305,00 (exclusief BTW) per persoon, per 

training/dag, inclusief documentatie en lunch. Na de training ontvangt de deelnemer indien van 

toepassing een gebruikersverklaring en PIN-code overzicht. Na de training wordt de faktuur en de 

oorkonde verzonden.

Heeft u belangstelling voor één of meerdere WABCO systeemtrainingen, kruis dan de gewenste 

training(en) aan, vul uw gegevens in en stuur het inschrijfformulier naar WABCO via e-mail:

info.cvcsnl@zf.com. Uw inzending is nog geen reservering. Na ontvangst van uw inschrijfformulier 

bevestigen wij de deelname. Bij te weinig deelnemers behouden wij ons het recht voor een training 

te annuleren. Indien een aangemelde deelnemer niet aan de desbetreffende training kan deelne-

men, verzoeken wij u om schriftelijke afmelding aan info.cvcsnl@zf.com, ten minste zeven werkda-

gen van te voren zodat de plaats nog aan andere geïnteresseerden kan worden doorgegeven. Bij 

afwezigheid of onjuiste afmelding berekenen wij 50% van de training.

Wij bieden tevens de mogelijkheid om de trainingen, indien gewenst volledig op maat, op uw locatie 

te verzorgen. De kosten bedragen in 2022  € 305,00 (exclusief BTW) per persoon. De groepsgrootte 

dient minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers te zijn. Neem voor details contact met ons op. 
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Inschrijfformulier
WABCO TRAIN ING

FAXNUMMER

010-28 88 602

E-mail:

info.cvcsnl@zf.com

Afzender :

Naam bedrijf :

Adres :

Postbus :                                PC :                            Plaats :

Tel :                                                       Fax :

E-mail adres :

Faktuuradres indien anders : 
Contactpersoon/Trainingsmanager :

Soort training : (a.u.b. aankruisen)

Voor 2022 bedragen de kosten voor de training € 305,00 excl BTW / pp / training, 
inclusief documentatie, oorkonde en lunch. Na de training ontvangt u een factuur. 

Indien een aangemelde deelnemer niet kan deelnemen aan de training
waarvoor hij was ingeschreven verzoeken wij u om schriftelijke afmelding via 
info.cvcsnl@zf.com, ten minste zeven werkdagen vóór aanvang van de training, 
zodat de plaats nog aan andere geïnteresseerden kan worden aangeboden.

Datum training :

Datum training EBS E: deel 1:                                  deel 2 :

Deelnemer 1 :                                        Geboortedatum :

Deelnemer 2 :                                        Geboortedatum :

Trailer EBS D basis

Trailer EBS E – deel 1 en deel 2: twee dagen     

vooropleiding TEBS D noodzakelijk

Update systeemkennis – vooropleiding TEBS D, TEBS E deel 1 en 2 - Uitsluitend op aanvraag

Agri Training

WABCO-Wurth Diagnostic Training

ECAS Truck, Bus & Trailer Training

Commerciële Training: De Intelligente Trailer : SALES ITP – De intelligente trailer op aanvraag 
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SOFTWAREABONNEMENT

Om veiligheidsredenen adviseren wij iedereen die WABCO-diagnoseapparatuur in bezit heeft een 
WABCO-training te volgen. Deze training geeft gedetailleerde kennis over de mogelijke effecten van 
elke wijziging van de voertuiginstellingen. Vervolgens kan een toegangscode worden verstrekt in 
de vorm van een Persoonlijk Identificatie Nummer (PIN), waarmee u toegang hebt tot de beveiligde 
systeemgebieden. Door de verdeling van voornoemde PIN-codes kunnen gebruikers naast de dia-
gnose ook instellingen van het WABCO-voertuigsysteem wijzigen. Bij elke systeemverandering met 
deze WABCO-diagnoseapparatuur wordt een “fingerprint” achtergelaten, zodat systeemwijzigingen 
altijd kunnen worden achterhaald. 
Wijziging van aan veiligheid gerelateerde voertuigparameters is alleen toegestaan na overleg met 
de voertuigfabrikant. 

Door de snelle ontwikkelingen in de voertuigindustrie, de uitgebreide reeks functies en veiligheidsi-
tems is diagnose software nodig. 
Ook voor het gebruik van de PIN-code heeft u een softwareabonnement nodig. Indien u dit nog niet 
heeft, dan kunt u dit afsluiten via internet: www.wabco-auto.com kies de link: myWABCO. 
Prijzen geldig per 2022 (tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden)

Pakket                                                      Bestelnummer         Prijs                   Vervolgjaar 
Compleet pakket: truck, bus & trailer      246 301 900 0 € 2059,-      € 816,- 
Trailerpakket                                           246 301 901 0 € 861,-            € 381,- 
Buspakket                                          246 301 902 0 € 1405,-      € 489,- 
 
Na het afsluiten van een abonnement ontvangt u een factuur. Nadat uw betaling is ontvangen kunt 
u de software downloaden via myWABCO. 

Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat de softwarelicentie uitsluitend de installatie van de software op 
één computer toestaat, die dan ook door meerdere medewerkers mag worden gebruikt. Gebruik van 
de software in filialen is niet toegestaan. Wij bieden u voor dit gebruik meerdere softwareabonne-
menten aan tegen een speciaal tarief. Neem hiervoor contact met ons op.

PIN-toekenning voor WABCO diagnosesoftware
Na de training ontvangt de deelnemer een gebruikersverklaring met een gebruikers ID, een per-
soonlijk licentienummer en bevestigingsnummer (voor het opvragen van oudere PIN-versies) en 
een PIN code overzicht voor het systeem waarin men is getraind. Deze gegevens zijn per persoon 
vastgelegd. Hierdoor is onderscheid mogelijk tussen het bedrijfsgebonden softwareabonnement en 
de persoonsgebonden training. Een medewerker kan zo bij een ander bedrijf gaan werken en zijn 
PIN-gegevens “meenemen”. Let op: bewaar de gebruikersverklaring goed. Bij verlies kan men geen 
PIN-codes meer berekenen. Voor een nieuwe gebruikersverklaring met PIN-code overzicht bereke-
nen wij € 50,00. 

Indien u diagnoseapparatuur verkoopt of gebruikt zonder de veiligheidsregels in acht te nemen, dan 
wijzen wij elke aanspraak op garantie of mogelijke schade als gevolg van wijzigingen van onze sys-
temen met dergelijke apparatuur af. 
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WABCO Systeem Diagnose  
Voor het gebruik van WABCO Systeem Diagnose heeft u WABCO hardware nodig. 
U kunt een keuze maken uit verschillende diagnose koffers:

Rust uw trailers uit met de laatste generatie Trailer EBS E systeem.
De E generatie van WABCO trailer EBS systemen bevat de laatste technologie met geïntegreerd Roll Stabi-
lity en optioneel ECAS (voor ECAS zijn extra componenten nodig).

Voor de ombouw van uw bestaande trailer met verouderd pneumatisch remsysteem kunt u middels een 
Retrofit-kit uw trailer of aanhanger ombouwen naar de laatste stand van de techniek. Vraag uw Retro-fit kit 
aan via info.cvcsnl@zf.com 

Diagnose koffer
446 301 020 0

Trailer Diagnose koffer
446 301 023 0

Truck Diagnose koffer
446 301 025 0

Bus Diagnose koffer
446 301 026 0

Retrofit kit
WABCO Trailer EBS E
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Intelligent Trailer Program
TailGUARD   verbeterde veiligheid bij achteruitrijden

Op naar “zero accidents”
Volgens de statistieken leidt meer dan 35% ongelukken tot trailerschade en meer dan 40% van de fatale 
ongelukken gebeurt tijdens het achteruitrijden. *
* Bron: TBG (Berufsgenossenschaft Tiefbau), 2005

WABCO TailGUARD
helpt uw werkomgeving naar “Zero Accidents”: het registreert kleine, grote, stilstaande en bewegende 
objecten in de dode hoek achter de trailer en laat de trailer automatisch stoppen op een veilige afstand. Dit 
systeem ontlast chauffeurs van de stress tijdens achteruitrijden en helpt hen botsingen te voorkomen met 
voetgangers, pallets, laadperrons, hekken, bomen, vorkheftrucks, auto’s of met elk ander voorwerp achter 
de trailer.

Waarom is TailGUARD anders ? 
De combinatie van vier voordelen maakt van TailGUARD een unieke oplossing. 

De integratie van TailGUARD met WABCO remtechnologie geeft unieke functies: automatisch stoppen, 
geforceerd snelheid verminderen, programmeerbare afstand en truck-trailer communicatie via Power Line 
(PLC).
Een afstandsbediening voor de chauffeur in de cabine of de WABCO Optilink oplossing voor de bedie-
ning van uw getrokken materieel over de WABCO Applicatie voor smartphone. Volledige functionaliteiten 
beschikbaar vanaf uw telefoon. Note: bediening alleen mogelijk bij stilstaand voertuig!

TM

Stopt de trailer auto-
matisch voor kleine/

bewegende obstakels en 
laadperrons.

Automatisch verlaging 
snelheid tot

max. 9km/uur.
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Optiflow sidewings

Aerodynamische oplossing om stijgende brandstofkosten te 
bestrijden WABCO OptiFlow Sidewings

OptiFlow TM SideWings aan een voertuig bevestigen vermindert het brandstofverbruik aanzienlijk.
Ontwikkeld in een aeronautische omgeving en bewezen op de weg: deze unieke door WABCO gepa-
tenteerde stromingsgeleider is ontworpen met speciale contouren die de luchtstroom rondom en achter de 
truck beter geleiden, zodat een lagere luchtweerstand ontstaat. Bij snelweg-snelheden verminderen Opti-
Flow SideWings het brandstofverbruik met circa 1,5 liter per 100km, verlagen hiermee de CO2 voetafdruk en 
zorgen voor enorme kostenbesparingen, over de levensduur van het voertuig gemeten. OptiFlow SideWings 
helpen het risico van ongelukken te verlagen, zorgen ervoor dat het voertuig minder sproeiwater produceert 
en bedekken de hele onderste uitbreiding van het voertuig. De duurzame panelen zijn lichter en hebben een 
aanzienlijk hogere schokvastheid dan het conventionele glasvezelversterkte kunststof dat meestal wordt 
gebruikt in minder effectieve panelen.

Bij snelweg-snelheden verminderen OptiFlow Sidewings het 
brandstofverbruik met circa 1,5 liter per 100km

Besparing van brandstof & CO2
Uitgebreide testen in zowel gecontroleerde condities als tijdens ritten in praktijksituaties leverden het bewijs 
voor een verbetering van het brandstofverbruik van circa 1,5 liter per 100 km. Dat is aanzienlijk effectiever 
dan de prestaties van conventionele zijafschermingen. Deze besparingen zijn onafhankelijk van het  
voertuigtype, laadvermogen of tonnage. Evenmin heeft de rijstijl er invloed op. Bij de huidige dieselprijzen 
betaalt de investering in OptiFlow SideWings zich naar verwachting binnen één tot twee jaar na de installatie 
terug. 
Een lager brandstofverbruik heeft een neveneffect van lagere emissies, waarbij de OptiFlow SideWings naar 
verwachting een gemiddelde CO2 - besparing van vier procent geven voor het hele wagenpark. Dat komt 
overeen met circa 3,8 ton CO2 per truck, per jaar.

Intelligent Trailer Program  
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Geintegreerde bandendruk bewaking
Intelligent Trailer Program  

Retrofit WABCO OptitireTM op uw trucks, trailers en bussen
bespaart kosten en verhoogt de veiligheid van het wagenpark

WABCO OptiTire :
WABCO’s geïntegreerde bandendruk bewakingssysteem is een eenvoudig, kostenbesparend retrofit 
systeem dat vlootkosten bespaart terwijl het de veiligheid verhoogt. De chauffeur wordt constant op de hoo-
gte gehouden van de bandendruk, direct van elk gecontroleerd wiel.
Met de juiste bandendruk rijden klinkt eenvoudig, maar de werkelijkheid is vaak heel anders – zeker voor een 
grote vloot met veel meer-assige voertuigen. 
Het is niet altijd eenvoudig onjuiste bandendruk te signaleren maar het effect van onjuiste bandendruk is heel 
duidelijk. Onderzoek van Michelin toont aan dat een bandendruk van 15% teveel of te weinig, de levensduur 
van een band kan verkorten met 10%. Bovendien zal een band met te weinig druk hitte opbouwen en dit 
is een groot risico op schade aan het chassis. Indien dit leidt tot vervanging van de banden, zijn de kosten 
aanzienlijk. 

Snelle en eenvoudige inbouw
Inbouw kan vaak gelijk staan aan gecompliceerd, maar in het geval van WABCO OptiTire kan het eigenlijk 
niet eenvoudiger. Draadloze technologie en een eenvoudige integratie met bestaande systemen zorgen  
ervoor dat OptiTire tijdens de gebruikelijke onderhoudsbeurt kan worden ingebouwd. De banden blijven om 
de velg zitten en de externe sensors zullen de band niet beschadigen. In feite is de stilstand om het systeem 
in te bouwen te verwaarlozen.

De WABCO OptiTire oplossing gebruikt wielgemonteerde sensoren om de brandendruk “in real time” te 
bewaken. De informatie wordt draadloos doorgegeven aan de Electronic Control Unit (ECU); de chauffeur 
wordt geïnformeerd over onjuiste bandendruk via het dashboard of via een eenvoudig te monteren WABCO 
display. Voor trailer wagenparken is OptiTire eenvoudig te gebruiken met het WABCO Smartboard, zodat een 
display in het voertuig niet nodig is – of voor extra gemak kan een voertuig uitgerust met OptiTire naadloos 
geïntegreerd worden met een WABCO OptiTire uitgeruste trailer.



T R A I N I N G S

WABCO Academy
WABCO Academy geeft oplossingen voor de verschil lende klantenwensen wereldwijd. 

Onze oplossingen zijn flexibel, efficiënt en optimaliseren gegarandeerd de productiviteit van 
uw bedrijf. Meer dan 200.000 klanten in 48 landen hebben succesvol deelgenomen aan een 
training van WABCO Academy. Sluit u aan en ervaar dat ervaring het verschil maakt.

www.wabco-academy.com
WABCO AUTOMOTIVE B.V
Rhijnspoor 263
2901 LB Capelle aan den IJssel
E-mail: info.cvcsnl@zf.com
Tel: 010-2888600
Fax: 010-2888602
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