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A WABCO bemutatja TEBS D REMAN
Az első Trailer EBS Generáció (TEBS D) 13 éves
sikertörténete után a WABCO meg fogja szüntetni a
vonatkozó modulátorok OE gyártását 2012 Július 1.-én,
mivel a modulátort felépítő alkatrészek technológiailag
elavultak és a továbbiakban már nem elérhetőek. 2007 óta a
rendszer funkciókat a TEBS E teljesen kiváltja. Viszont
mivel a két rendszer elektromos és levegős csatlakozói nem
azonosak, a TEBS D –t az utólagos alkatrészpiac továbbra is folyamatosan igényli.
Hogy a vevőink igényeit továbbra is kielégítsük és az utólagos alkatrész elérhetőséget is
biztosítsuk a WABCO 2012 Augusztus 1.-től megkezdi a TEBS D REMAN (Gyárilag Felújított)
verziójának forgalmazását.
Külön azonosító tábla az új termékcsoportnak
Annak érdekében hogy a kieső alkatrész ellátás mellett is fenntartható legyen a gyártás, döntő
fontosságú hogy a használt alkatrészek begyűjtése és visszaküldése a lehető leghatékonyabb
legyen.
A WABCO Reman termékek az egyszerű beazonosítás érdekében egy külön zöld színű típus
táblát kapnak. A cikkszám utolsó karaktere pedig 'R'.lesz.
Például: 480 102 014 R
Az egységek zöld matricával jelölt WABCO dobozba lesznek csomagolva.
A zöld táblával jelölt egységek bevezetésével, a TEBS D piros táblás egységek megszűnnek.
Összhangban a WABCO értékekkel
A felújított elektronikai termékek bevezetésével a WABCO folyamatosan csökkenti a
környezet szennyezését. A Zöld Táblás Reman termék megvásárlásával, ami funkcióiban és
teljesítményében teljesen megegyezik egy új WABCO termékkel, ön hozzájárul ahhoz hogy a
WABCO jobb fentarthatóságot érjen el.
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A Biztonság a legfontosabb WABCO tényező amit szem előtt tartunk, ezért a TEBS D
REMAN ugyanazt a minőséget és magas szintű megbízhatóságot garantálja mint egy új
egység. Ezt csak úgy tudjuk elérni, hogy a felújított alkatrészeket folyamatosan az OE
gyártósori teszteknek vetjük alá (pl.:hőmérséklet teszt, érintkezési ellenállás teszt stb.) Ebből
a tényből kifolyólag a Zöld Táblás termékek garanciális ideje szintén 24 hónap.
A TEBS D REMAN bemutatása a WABCO vállalati stratégiájával egybeesik:
Becslések szerint
az újrahasznosítás
80%-al kevesebb
CO2 kibocsájtást
eredményez mint az
új gyártás.
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A TEBS D a vezérlő
egysége a pótkocsi
elektronikus fék
rendszerének. Ez a hitech egység most
újrafelhasználható és
ugyanolyan megbízható
mint egy új egység.
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Új, használt alkatrész visszaküldési rendszer a Reman alkatrészeknél
1. Elhasznált alkatrész visszaküldés egyedi csomagban
Azért hogy megakadályozzuk a szállítás közbeni sérüléseket a
kereskedőnek az elhasznált, mechanikusan nem sérült (lásd lent jobb
oldalt) alkatrész visszaküldésére a hivatalos (382 x 240 x 150mm;
szállításhoz rendszeresített) WABCO dobozt kell használnia. A
visszaküldés a UPS együttműködésével történik. A pontos
beazonosítás végett, nagyon fontos hogy a doboz oldalán található
zöld matrica üres mezői olvashatóan és megfelelően legyenek
kitöltve (lásd: jobb oldalt). Az alkatrész visszaküldés csak a hivatalos
WABCO kereskedőkön keresztül működik. A Reman egység
beszerzését követően legkésőbb egy év múlva az elhasznált
alkatrészt vissza kell küldeni.
2. Automata betétdíj
A WABCO a kereskedőknek 100€ betétdíjat számláz ki minden egyes
beszerzett TEBS D REMAN után. A betétdíj értéke csak abban
az esetben kerül visszatérítésre ha az elhasznált alkatrész
visszaérkezik. A betétdíj jóváíródik ha az elhasznált alkatrész
visszaérkezik az eredeti zöld matricás dobozban. A hibátlanul és
olvashatóan kitöltött matrica előfeltétele a könnyű és gyors
visszatérítési folyamatnak.
Részletes információkat az elhasznált alkatrészek
visszaküldéséről abban a szerviz információban fog találni
amelyet a helyi WABCO képviselő fog elküldeni.
Áttekintés az elérhető TEBS D REMAN egységekről

Nem fogadunk el
mechanikusan sérült vagy
szétszedett egységeket
(mechanikai sérülést
tartalmazó fedelet, levegős és
elektromos csatlakozást)

TEBS D REMAN (Zöld táblás) felváltja a jelenlegi standard és
prémium verziókat. A TEBS D REMAN bemutatásával
egyidejűleg a Piros táblás egység megszűnik
Például: 480 102 014 R helyettesíti a 480 102 010 7 és 480 102 014 7 egységeket.
Részletesebb információk a táblázatban:
Variáns

Verzió

480 102 010 0

Standard

480 102 014 0

Premium

Újra
felhasznált

480 102 010 7

Standard

480 102 014 7

Premium

REMAN

480 102 014 R

Premium

Eredeti
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Tipus
tábla

Cikkszám

fekete

Megjegyzés
törölve – kiváltója a
480 102 014 0
folyamatosan elérhető

piros
zöld

Törölve – kiváltója a REMAN
törölve – kiváltója a REMAN
Felhasználható helyettük
480 102 010 X és 480 102 014 X

További információk az online katalógusban INFORM (http://inform.wabco-auto.com).
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