Market Information
01.08.2012

WABCO пуска на пазара РЕЦИКЛИРАНА версия на
TEBS D
След 13 години на успех от пускането на първото
поколение EBS за ремаркета (TEBS D), WABCO ще
преустанови предлагането му на пазара за първично
вграждане, тъй като компонентите с по-стара технология
няма да бъдат налични от 1 Юли 2012. Функционирането
на системата TEBS D може да бъде изцяло заменено от
по-новото поколение TEBS E от 2007. Обаче, поради
разлики в присъединителните кабели и портове между
TEBS D и TEBS E, TEBS D е все още търсен на пазара за
следпродажбено обслужване.
За да задоволим нуждите на нашите клиенти и да подсигурим наличността на резервни
части, WABCO ще започне да доставя РЕЦИКЛИРАНА версия на TEBS D модулаторите
от 1 Август 2012.
Специален етикет за новата продуктова версия
За да се осигури устойчиво производство, въпреки недостига на компоненти, ще бъде от
съществена важност да има ефективна система за връщане на старите продукти.
За да разпознавате рециклираните продукти на WABCO те ще бъдат обозначавани със
зелена табелка. Последният символ от продуктовия номер ще бъде 'R'.
Например: 480 102 014 R
Изделието ще бъде пакетирано в кутия на WABCO маркирана със зелен стикер.
Като следствие от създаването на тези рециклирани продукти, TEBS D модулатори с
червен етикет няма да бъдат предлагани повече.
В съответствие с ценностите на WABCO
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С пускането на пазара на рециклирани електронни продукти WABCO намалява
постоянно замърсяването на околната среда. Чрез закупуването на нашите
рециклирани продукти със зелен етикет, които са подобни на новите WABCO
продукти по отношение на функционалността им, вие подкрепяте WABCO в усилията й
за по-добро устойчиво развитие.
Безопасността е една от ключовите ценности на WABCO, поради това и рециклираните
TEBS D модулатори предлагат същото качество и високи технически характеристики
като новопроизведените компоненти. Това може да бъде постигнато само чрез
осъществяването на същите обширни тестове за качество, които се прилагат при
производството на нови части за първично вграждане (напр. климатични тестове,
тестове за контактно съпротивление и т.н.). По тази причина гаранционният период,
който се предлага за продуктите със зелен етикет е също 24 месеца.
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Представянето на TEBS D РЕЦИКЛИРАНИ модулатори е съобразено с корпоративната
стратегия на WABCO:
TEBS D е модулаторният
компонент в електронната
спирачна с-ма на
ремаркето. Този високотехнологичен продукт сега
може да бъде рециклиран и
предложен с подобно ниво
на производителност като
новия продукт.

Предполага се, че
рециклирането
генерира 80% помалко емисии на
CO2 при сравнение
с производството
на нови продукти.

Нова процедура за връщане на рециклирани части
1. Единично опаковане на продукта
За да се избегнат повреди по време на транспортирането,
дилърът трябва да върне употребяваните, механично здрави
части (вижте снимката долу в дясно) към WABCO в оригиналната
кутия (382 x 240 x 150mm; получена с доставката на модулатора).
Специална процедура за връщането на частите е разработена
съвместно с UPS. За да разпределите правилно връщаните стоки
е необходимо да попълните съответните полета на зеления
стикер на кутията (вижте в дясно). Процедурата по връщането се
осъществява от оторизирания доставчик на WABCO. Стари
(залежали) рециклирани продукти трябва да бъдат върнати в
рамките на една година (максимум) от датата на покупка.
2. Автоматично възстановяване на пари при връщане на
употребяван модулатор
WABCO ще възстанови на дистрибутора сумата от €100 (плюс ДДС) за всеки закупен
рециклиран TEBS D модулатор. Тази сума се изплаща само след като е получен старият
употребяван модулатор. Тази сума се изплаща, само когато старият модулатор е
получен в оригиналната кутия със зеления стикер. Правилно попълненият стикер е
необходимо условие за лесно и бързо възстановяване на гореспоменатата сума.
Детайлна информация за процедурата по връщане на
употребявани части ще получите от местния представител на
WABCO.
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Преглед на наличните РЕЦИКЛИРАНИ TEBS D модулатори
Рециклирания TEBS D (зелен етикетl) заменя текущите
стандартна и премиум версии. С излизането на пазара на
рециклираните TEBS D модулатори, съответните продукти с
червен етикет няма да бъдат налични повече.
Например: 480 102 014 R заменя 480 102 010 7 and
480 102 014 7.
Моля използвайте таблицата по-долу за повече детайли:
Вариант

Продуктов

Версия
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Тип на

Не приемаме умишлено
повредени или при
демонтаж части (механични
повреди по капака,
пневматичните портове или
присъединителните букси).
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номер
Нов продукт

етикета
спиране от производство –
заменен от 480 102 014 0

480 102 010 0

стандартна

480 102 014 0

премиум

все още наличен

стандартна

спиране от производство заменен от РЕЦИКЛИРАН

Нов продукт 480 102 010 7
предлаган
срещу
връщане на
съответства- 480 102 014 7
щия му стар
РЕЦИКЛИРАН 480 102 014 R

черен

червен
спиране от производство заменен от РЕЦИКЛИРАН

премиум

премиум

зелен

може да замени
480 102 010 X и
480 102 014 X
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Моля свържете се с вашия WABCO партньор за да научите повече за нашата обширна
продуктова гама. Може да откриете още информация в интернет - на нашия онлайн
продуктов каталог INFORM (http://inform.wabco-auto.com).
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