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Avertizare: Piese contrafăcute
Am fost avertizaţi că în piaţa Aftermarket au pătruns un număr de
variante contrafacute ale cartuşului uscător de aer WABCO 423 410
222 7, variante ce au fost distribuite câtorva distribuitori şi serviceuri, cauzând probleme serioase la instalare. Dorim să vă prevenim
asupra riscurilor generate de aceste piese contrafăcute şi să vă
atragem atenţia de a verifica dacă aveţi în stocul dvs.astfel de piese.
Riscurile
Piesele contrafăcute au fost examinate de catre experţi tehnici
WABCO şi generează riscuri majore în siguranţa transportului şi a
performanţei vehiculului. S-au identificat trei riscuri majore:
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•

Performanţă de uscare slabă. Unele mostre de cartuşe
contrafăcute, nici măcar nu absorb umiditatea din aerul care traversează cartuşul.
Aceasta înseamnă că apa va intra înăuntru rezervoarelor şi a sistemului de frânare. În
consecinţă,
o

apa din supapele de frânare va induce riscul de blocare neaşteptată a sistemului
de frânare când va fi îngheţ

o

apa în sistemul de frânare va induce riscul de coroziune care poate cauza defectarea supapelor de frânare şi/ sau cel puţin va fi nevoie de întreţinere şi reparaţii
suplimentare

o

numărul posibil al activării frânarii de urgenţă este redus datorită capacităţii micşorate a rezervorului

•

Particulele uscătoare. În cartuşele contrafăcute conţinutul uscătorului este de slabă calitate şi în timpul funcţionării, se transformă rapid în praf. Apoi acest praf este antrenat din
cartuş şi contaminează alte componente ale sistemului de frânare.Aceasta înseamnă că,
pe langă compromiterea performanţei cartuşului, întregul sistem de frânare poate fi afectat nefavorabil.

•

Garnituri calitate slabă. Finisajul structurii cartuşelor contrafăcute este la un standard
scăzut şi în particular garniturile de etanşare sunt predestinate să curgă şi să se distrugă.
Scurgerile vor conduce la un număr mărit de cicluri de umplere ale compresorului,
rezultând în consum mărit de combustibil şi posibilitatea de defectare a compresorului.
Robusteţea scăzuta a cartuşului poate conduce la explodarea violentă şi contribuind la
ameninţarea oamenilor din apropiere.

Cum să identificaţi cartuşul contrafăcut
Piesele contrafăcute pot fi greu de identificat, pentru a le evita trebuie să achizitionaţi piese de
la furnizori recunoscuţi, autorizaţi. Oricum, în acest caz particular, putem descrie puncte clare
de diferenţă care să vă ajute să identificaţi cartuşul contrafăcut.
Dacă aţi achiziţionat de la o altă sursă decât de la distribuitorul dvs.WABCO autorizat, vă
rugăm verificaţi fiecare cartuş WABCO posesor al numărului de produs 432 410 222 7 din
stocul dvs. şi folosiţi procedurile furnizate pentru a vă asigura dacă sunt piese originale
WABCO sau contrafăcute.
Piesa contrafăcută este în general furnizată întro cutie de carton, marcată ilegal cu logo-ul
WABCO.
Veţi găsi mai multe diferenţe signifiante în tabelul de mai jos.
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Contrafăcut

Vedere de jos

Vedere de jos

1.

Garnitura de cauciuc de pe marginea exterioară a bazei cartuşului se detaşează uşor la cartuşul
contrafăcut. La originalul WABCO garnitura potriveşte perfect.

2.

Atât cartuşul original WABCO cât şi cel contrafăcut, au o serie de opt găuri semi-circulare în interiorul garniturii, la baza cartuşului. La produsul contrafăcut, aceste găuri sunt mai mici şi
neadâncite faţă de originalul WABCO.

3.

Plasticul interior introdus la baza cartuşului contrafăcut este marcat diferit faţă de cartuşul autentic WABCO. Originalul WABCO are două linii de plastic care se intersectează şi formează o
cruce la centrul garniturii de plastic. Această cruce lipseşte la cartuşul contrafăcut şi perforaţiile
de pe suprafaţa garniturii sunt mai mari în diametru şi mai puţine ca număr.

Ce trebuie să faceţi dacă găsiţi un cartuş contrafăcut
Dacă găsiţi un cartuş contrafăcut în stocul dvs.de piese WABCO vă rugăm acţionaţi imediat!
În prima etapă, îndepărtaţi cartuşele suspectabile de pe rafturi şi contactaţi reprezentantul
dvs.local WABCO sau cel mai apropiat distribuitor autorizat.Vom intermedia prin unul dintre
specialiştii de produs, examinarea pieselor şi răspunde la intrebarea dacă originea cartuşului
este alta decât WABCO.
Apoi, puteţi contacta furnizorul acestor piese şi notifica despre faptul descoperit.
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WABCO acţionează în demersul de stopare a pătrunderii de piese contrafăcute prin lanţul de
aprovizionare.Dacă ne oferiţi detalii cine a vândut piese contrafăcute către dvs.şi când,
WABCO poate lansa o acţiune pe cale legală corespunzătoare.
Deasemenea, WABCO recomandă dacă descoperiţi că aţi montat o piesă contrafăcută pe
vreun vehicul, să rechemaţi vehiculul imediat şi să înlocuiţi piesa cu WABCO originală. Suplimentar, acţionaţi supapa de drenare la toate rezervoarele. Acţionând astfel, vă veţi proteja
afacerea şi reputaţia dvs.faţă de riscul obligaţiilor şi posibile pagube survenite datorită pieselor de calitate slabă.
Achiziţionati piese originale WABCO
O piesă WABCO originală este unică ca şi amprenta dvs.digitală. Feriţivă de imitaţii ieftine.
Întotdeauna cumpăraţi de la un distribuitor autorizat.
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