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Cseréljük olcsó alkatrészre – ez tényleg jobban megéri?
Mint kereskedő, szerviz, vagy flotta tulajdonos manapság egyre többször találkozhat másolt
alkatrészekkel. Ezek az ajánlatok általában olcsó alternatívát kínálnak a gyári minőségi
alkatrészek mellett.
Néha, ezek a termékek külsőleg és csomagolásuk tekintetében is olyan jól néznek ki mint az
eredeti alkatrészek. De mennyi ezeknek a termékeknek az élettartama és hogy néznek ki
belülről? Milyen anyagokból és alkatrészekből készültek? Mennyire tartósak és megbízhatóak
normál működési körülmények között a járműben?
A WABCO rendszeresen vizsgálja a másolt alkatrészeket az eredetiekkel összehasonlítva,
ezáltal körvonalazható az eltérés a minőség tekintetében. Ezek a folyamatos vizsgálatok
kiterjednek a teljes termékkörre és a vizsgálatokat az európai járműgyártók a WABCO
mérnökeivel együttesen határozták meg
A másolt alkatrészek vizsgálati eredményei több mint rémisztőek!
Betekintést engedve a számtalan már elvégzett termék vizsgálatba, bemutatjuk az egyik,
úgynevezett sós spray teszt eredményét, amit az ABS modulátorokon végeztünk. A képeken
láthatóak a különböző állapotok a WABCO és a másolt szelepen 24h, illetve 240h után.
Összefoglalva az eredményeket, a másolt alkatrészeknél veszély áll fent mivel szivárgások
indultak a sérült tömítéseknél és az öntvénynél. A következmények: víz beszivárgás a
rendszerbe, és az ABS funkció elvesztése, egyértelmű biztonsági kockázat a járműnek, a
sofőrnek és mindenkinek aki a közlekedésben részt vesz.
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Sós spray teszt:
Elektromágneses
modulátor, egy másolat
és az eredeti WABCO
alkatrész
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Mindezek alapján csak azt tudjuk ajánlani, hogy csak eredeti cserealkatrészeket használjanak
amik segítenek megvédeni az ember életeket, közlekedőket, illetve használatukkal szintén
elkerülhetőek az utólagos javítások amik költségmegtakarítást eredményeznek a
végfelhasználónak.
A kiterjedt vizsgálataink alapján kijelenthetjük, hogy a másolt alkatrészek piaci ára nem is
olyan olcsó mint amilyennek be vannak állítva!
Az alábbi felsorolással szemléltetni szeretnénk, hogy milyen gyakori következményeket tud
okozni, illetve hova vezet a másolt alkatrészek használata:
•

További kopások (az adott alkatrészben és a rendszer többi egységében is)

•

Rövidülő élettartam (az egységnek és az egész rendszernek egyaránt)

•

A termék funkciójának üzemzavara, ezáltal a fékezési funkció elvesztése

•

További jármű állásidő és további javítások

•

Időveszteség és vevői elégedetlenség

•

A baleset veszély megnő, ami ember életeket is követelhet

•

Összegezve: a termék árára a fentiekben felsorolt további költségek még pluszban
rárakódnak

Szóval a valóságban mennyire is olcsók ezek az alkatrészek?
Vajon ez a termék megfelel az elismert ipari és a környezetvédelmi előírásoknak? Vajon
megfelel a hatályos jogi követelményeknek?
Gyakran találkozunk olyan másolt alkatrészekkel amik megjelenésre megegyeznek a WABCO
termékekkel, de teljesítményük és megbízhatóságuk már közel sem megfelelő. A legnagyobb
különbségek – amelyek első látásra nem észrevehetőek – leggyakrabban a belső
alkatrészekben és a felhasznált anyagokban vannak, és többnyire ezek okozzák a másolt
alkatrészek kérdéses teljesítményét.
Miután másolt alkatrészt használtak, nagyon sokan vélekednek úgy hogy legközelebb a
legjobb megoldás ha az eredetileg a járművön lévő WABCO alkatrészt építik vissza – nem
akarják megint elveszteni az időt, pénzt, esetleg a végfelhasználó bizalmát.
Egy következő probléma a másolt alkatrészeknél a termékfelelősség. Annak a kereskedőnek
vagy szerviznek kell felelnie bármilyen termék meghibásodás esetén aki a terméket eladta.
Ilyen esetekben szintén érdemes mérlegelni, hogy megéri-e kockáztatni a saját cégünk
hírnevét.
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Szeretné kockáztatni a végfelhasználók jelenlegi bizalmát?
Ráadásul a következők szintén nem elhanyagolható szempontok: termék elérhetőség,
értékesítés utáni szolgáltatások úgy mint technikai segítség, reklamáció kezelés, oktatások,
diagnosztikai segítség. A WABCO a világ vezető technológiai beszállítója a fejlett fék,
stabilitás, lengéscsillapító és sebességváltó vezérlő rendszereknek, továbbá rendelkezik az
összes felsorolt szolgáltatással és ezeken felül biztosítja az állandó termék minőséget és
megbízhatóságot.
Ne kössön kompromisszumot –
a WABCO eredeti alkatrészekben és szolgáltatásokban megbízhat!
További információért keresse a helyi WABCO Kereskedőket!
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