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Внимание: Фалшиви части
До нашето внимание достигна информация за фалшиви версии на
въздушния дехидратор WABCO 432 410 222 7, които са се появили на
пазара за следпродажбено обслужване. Въпросните дехидратори са
били разпространени сред няколко дистрибутора и сервиза на WABCO
и са предизвикали сериозни проблеми след монтирането им. Бихме
искали да ви уведомим за възможните рискове, които тези фалшиви
части крият, а също така и да проверите за наличие на тези
дехидратори във вашия склад.
Рисковете
Техническите експерти на WABCO са изследвали рисковете, до които
тези фалшиви части могат да доведат и да повлияят на безопасното
шофиране и работата на превозното средство. Експертите са
установили 3 сериозни риска:
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•

Слабо дехидриране на въздуха. Някои от фалшивите дехидратори не абсорбират влагата
от въздуха преминаващ през тях. Това означава, че водата ще проникне във въздушните
резервоари и в спирачната система. В резултат на това:
o

в случай на замръзване на водата в спирачните кранове възниква риск от внезапен
отказ на спирачната система.

o

вследствие на водата в спирачната система, възниква риск от корозия, която от своя
страна предизвиква повреди в спирачните кранове или най-малко нужда от
допълнително обслужване и ремонти.

o

намалява се броя на възможните аварийни спирания поради намаления обем на
въздушните резервоари (наличие на вода в тях).

•

Разпадане на влаго-абсорбиращите гранули. Влаго-абсорбиращите гранули, съдържащи се
във фалшивите дехидратори са некачествени и се разпадат на прах по време на работа на
дехидратора, след което този прах замърсява всички елементи на спирачната система
намиращи се след дехидратора. Това означава че, освен компрометираното качество на
работа на дехидратора, цялата спирачна система може да бъде неблагоприятно засегната.

•

Неустойчиви уплътнения. Крайната структура на фалшивите дехидратори не отговаря на
необходимите стандарти и в частност уплътненията, които са склонни към преждевременно
стареене на материала и пропускане на въздух. Течовете на въздух ще доведат до по-голям
брой товарни цикли за компресора, съответно по-висока консумация на гориво и възможна
повреда на компресора.
Слабата устойчивост на корпуса на дехидраторния патрон може да доведе до внезапното му
пръсване и нараняване на хората, намиращи се в близост до превозното средство .

Как да разпознаем фалшивия дехидраторен патрон
Понякога е трудно да разпознаем фалшивите части, възможно е да сте ги закупили, без да
подозирате, дори и от вашите редовни доставчици. Но, в този случай, ние можем да ви опишем
ясни отличителни белези, които ще ви помогнат да разпознаете имитацията на истинския
дехидраторен патрон на WABCO.
Ако сте закупували части от източник, различен от вашия официален WABCO дистрибутор/склад,
моля проверете всеки един WABCO дехидраторен патрон с номер
432 410 222 7 намиращ се в склада ви и използвайте по-долното указание за да определите дали
въпросните дехидратори са оригинални WABCO части или фалшификати.
Фалшивата част е поставена също в картонена кутия, на която нелегално е отпечатано логото на
WABCO.
В таблицата по-долу ще откриете още по-съществени разлики.
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1.

Гуменото уплътнение в основата на фалшивия дехидраторен патрон не ляга плътно в
канала предназначен за него. При оригиналния WABCO дехидратор, уплътнението ляга
плътно в канала, без никаква хлабина.

2.

И при двата дехидратора – оригиналния WABCO и фалшивия, има серия от 8 полу-кръгли
отвора в основата на патрона. При фалшификата отворите са по-малки и по-плитки в
сравнение с тези на оригиналната WABCO част.

3.

Вътрешната пластмасова решетка в основата на фалшивия дехидратор е подчертано
различна от тази на истинския WABCO дехидратор. Оригиналната има 2 пресичащи се
линии, които образуват кръст в центъра на пластмасовата решетка. Този кръст е липсващ
при фалшификата, а отворите на самата решетка при него са по-големи и по-малко на
брой.

Какво да правите ако попаднете на фалшив дехидраторен патрон
Ако откриете фалшиви дехидраторни патрони сред вашите WABCO части на склад, моля
предприемете действия бързо! Най-напред отсранете съмнителните дехидратори от рафтовете на
вашия склад и се свържете с местния ви WABCO бизнес партньор или най-близкия оторизиран
дистрибутор. Ние ще направим така, че някой от нашите продуктови специалисти да проучи
подробно тези части и да потвърди със сигурност дали техния произход е различен от този на
частите, излизащи от заводите на WABCO.
След това може да пожелаете да се свържете с доставчика на въпросните части и да го
уведомите за откритието.
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WABCO се ангажира да спре потока от фалшиви части към веригите на доставка. Ако ни
предоставите информация кой и кога ви е продал тези фалшиви части, WABCO ще предприеме
съответните законови действия.
WABCO също така препоръчва - ако установите, че сте монтирали подобна фалшива част на
някое превозно средство, трябва незабавно да се свържите с човека отговорен за дадения
автомобил и да смените фалшивия дехидратор с оригинален от WABCO. В допълнение –
изкарайте всичката насъбрала се вода във въздушните резервоари чрез техните източващи
клапани. С тези действия вие ще предпазите бизнеса си от риска за отговорността за продукта и
евентуално влошаване на репутацията ви, в следствие на нискокачествени части.
Купувайте оригинални WABCO части
Оригиналната WABCO част е толкова уникална, колкото е и вашия пръстов отпечатък. Пазете се
от евтини имитации. Винаги купувайте WABCO части от оторизираните дистрибутори.
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