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Figyelmeztetés: Hamisított alkatrészek
Fel szeretnénk hívni a figyelmét arra, hogy megjelentek az utólagos
alkatrész piacon hamisított WABCO légszárító patronok
432 410 222 7. Ezek az alkatrészek számos kereskedőhöz és
szervizhez eljuthattak és alkalmazásuk esetén komoly problémák
merülhetnek fel. Figyelmeztetni szeretnénk mindenkit arra, hogy
milyen kockázattal jár ezeknek a hamisított alkatrészeknek a
használata, és azt javasoljuk, hogy ellenőrizze a raktárkészletén
lévő alkatrészeket, nincs-e köztük hamisított.
A kockázatok
A hamisított alkatrészeket a WABCO technikai szakértői
megvizsgálták és azt állapították meg, hogy ezek komoly kockázatot
jelentenek a közlekedés biztonságra és a jármű teljesítményére. Három különösen komoly
kockázati tényezőt állapítottak meg:
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•

Gyenge légszárítási teljesítmény. Néhány megvizsgált hamisított patron “légszárító
anyaga” nem kötötte meg a levegőben lévő nedvességet hanem átengedte azt. Ez azt
jelenti, hogy a víz bejut a légtartályokba és a fék rendszerbe. Ennek a következményei:
o

A fék szelepekben lévő víz váratlan működésképtelenséget okozhat a
fékrendszerben fagyos időjárás esetén

o

A fékrendszerben lévő víznek nagy a korróziós hatása, ami a fék szelepek
meghibásodásához és végül további karbantartással és javítással jár.

o

A lehetséges vészfékezések száma lecsökken a légtartályok kapacitásának
csökkenése miatt.

•

A légszárító anyag elporlad. A hamisított patronokban alkalmazott légszárító anyag,
használat közben elporlad, szétmállik, mivel gyenge minőségű. A finom por, ami a
patronokból folyamatosan szivárog szennyezi a fékrendszer további egységeit. Ez azt
jelenti, hogy nem csak a patron hatékonysága nem megfelelő, hanem még az egész
fékrendszer működését is veszélyezteti.

•

Gyenge tömítések. A hamisított patronok kialakítási minősége nagyon gyenge, és a
tömítéseké is amik nagyon könnyen szivárognak és tönkremennek. A szivárgások miatt a
kompresszornak jóval több munka ütemet kell elvégeznie, ami megnöveli a tüzelőanyag
fogyasztást és a kompresszor meghibásodását is okozhatja.
A patronok gyenge mechanikai kialakítása akár kisebb roncsoló robbanáshoz is vezethet,
ami az emberek testi épségét is veszélyeztetheti.

Hogyan lehet a hamisított patronokat beazonosítani?
A hamisított alkatrészeket nehéz beazonosítani, és könnyen előfordulhat, hogy a
végfelhasználók jóhiszeműen megvásárolják ezeket a rendszeres beszállítóiktól. Azonban mi
mindent megteszünk, hogy segítsünk beazonosítani a hamisított alkatrészeket, és bemutatjuk
azokat az ismertető jeleket amik alapján mégis beazonosíthatóak a hamisított patronok.
Ha ön nem Hivatalos WABCO kereskedőtől szerezte be a légszárító patront, hanem más
forrásból, kérjük vizsgálja meg az összes raktáron lévő WABCO légszárító patront
amelyeknek a cikkszáma 432 410 222 7, a következő szempontok alapján, hogy el tudja
dönteni, hogy eredeti WABCO légszárítót vagy hamisítottat vásárolt.
A hamisított patronok, WABCO logo-val készült karton dobozokba vannak csomagolva.
Az alábbi táblázatban, felsoroltuk a jelentősebb megkülönböztető jeleket.
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1.

A hamisított patron alján lévő szélső gumi tömítés laza. Az eredeti WABCO-n a tömítés
tökéletesen szorosan illeszkedik.

2.

Az eredeti WABCO és a hamisított patron alján is nyolc, félkör alakú furat található a tömítés
belső oldala mellett. A hamisított terméken ezek a furatok kisebbek és rövidebbek mint az
eredeti WABCO-n.

3.

A hamisított patron középső műanyag betétjének kinézete jelentősen eltér az eredeti WABCO
patronétól. Az eredeti WABCO patron műanyag középső betétjén, egy kereszt alakú merevítés
látható. Ez a kereszt alakú merevítés hiányzik a hamisítványoknál, továbbá a betétben lévő
furatok láthatóan nagyobbak, számuk pedig kevesebb.

Mit kell tennie ha hamisított légszárító patront talál?
Ha ön hamisított WABCO alkatrészeket talál a raktárában, kérjük gyorsan cselekedjen!
Először is különítse el a megkérdőjelezhető patronokat, és lépjen kapcsolatba a WABCO
képviselőjével vagy a legközelebbi Hivatalos WABCO kereskedővel. Gondoskodni fogunk egy
termék specialistáról aki megvizsgálja, hogy a kérdéses alkatrészek biztosan nem WABCO
forrásból származnak.
Ezután ön értesítheti a beszállítóját a kérdéses alkatrészeknek, az általunk tett
megállapításokról.
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A WABCO elkötelezett annak érdekében, hogy a hamisított alkatrészek ellátási láncát
megszakítsa. Ha ön rendelkezésünkre bocsájtja a hamisított alkatrészek beszállítóját és a
beszállítás idejét, a WABCO meg fogja tenni a megfelelő jogi lépéseket
A WABCO továbbá azt ajánlja, ha kiderül, hogy hamisított alkatrészt szerelt fel valamelyik
járműre, vissza kell hívnia a járművet azonnal és kicserélni eredeti WABCO alkatrészre. Ezen
kívül le kell ellenőrizni a légtartályokat a víztelenítő szeleppel. Ezzel ön meg tudja védeni a
szervizét a termék nemmegfelelőségből és a gyenge minőségű alkatrészek használatából
eredő presztízsveszteségtől.
Vásároljon eredeti WABCO-t
Az eredeti WABCO ugyanolyan egyedi mint egy ujjlenyomat. Óvakodjon az olcsó utánzatoktól.
Mindig Hivatalos kereskedőtől vásároljon.
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