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Waarschuwing: Remvoeringsset en terugdruksysteem van
andere fabrikanten
Bij WABCO worden de remvoeringsreparatiesets voor de vervangingsmarkt voor WABCO
remmen, regelmatig onderzocht op de kwaliteit. Dit gebeurt tevens om te voldoen aan de
Europese wettelijke richtlijnen om produkten te observeren.
Er zijn steeds meer remvoeringsreparatiesets voor de WABCO PAN serie in de
vervangingsmarkt verkrijgbaar, die allemaal een remvoeringsset voor één as bevatten en zes
terugdrukveren.
Deze terugdrukveren hebben een duidelijk ander model dan de originele WABCO veren.
Onderzoek van de in de markt verkrijgbare produkten van een andere fabrikant, heeft
aangetoond dat de reparatiesets niet voldoen aan de WABCO kwaliteitsstandaard.

Originele WABCO terugdrukveren

Andere fabrikanten; verschillende modellen

Terugdrukveren die afwijken van het door WABCO voorgeschreven originele model en aantal
kunnen niet garanderen, dat de WABCO remmen volledig en effectief zullen blijven werken.
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Wij raden u dringend aan dit soort veren niet te gebruiken, omdat deze ongecontroleerde
slijtage (ongelijke slijtage) van de remvoering kunnen veroorzaken.
Als gevolg van deze ongelijke slijtage, kan schade aan de remmen niet worden uitgesloten.
Door het gebruik van veren die niet aan de WABCO specificaties voldoen zullen derhalve alle
garanties of garantieclaims zowel als aansprakelijkheid voor schade aan de remmen worden
afgewezen.
Mogelijke risico’s die samenhangen met het gebruik van veren die niet voldoen aan de
WABCO specificaties zijn onder andere oververhitting van de remmen bij kritische
remsituaties en extreem onregelmatige slijtage.
Dit leidt in het algemeen tot schade aan de remmen en de remschrijven en verminderde
remwerking.
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Wij willen daarom duidelijk maken dat
het gebruik van genoemde
reparatiesets schade aan de remmen
kan veroorzaken hetgeen aanzienlijke
extra kosten met zich meebrengt.
Hier ziet u hoe u originele WABCO
terugdrukveren kunt herkennen.
Alle originele WABCO terugdrukveren
hebben het WABCO logo.
Hierdoor kunt u ze eenvoudig
onderscheiden van (niet goedgekeurde)
terugdrukveren van een andere
fabrikant.
WABCO originele terugdrukveren

Wij benadrukken, dat indien vervangingsdelen worden gebruikt die niet zijn goedgekeurd door
WABCO, geen legale claims kunnen worden ingediend bij WABCO en elke (gevolg)schade zal
worden afgewezen.
WABCO terugdrukveersystemen zijn beschermd door een patent (EP 0 694 707 B1) voor
de complete WABCO PAN serie.
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Alleen WABCO en geautoriseerde WABCO partners zijn bevoegd gepatenteerde onderdelen
te verkopen. In het geval van schending van het patentrecht, behoudt WABCO zich het recht
voor de schender van het patent aan te klagen voor geleden schade en inbreuk op het
patentrecht en de vernietiging van de nagemaakte delen te eisen en behoudt zich tevens het
recht voor een gerechtelijke procedure te starten.
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