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WABCO објавил TEBS D REMAN
После 13 успешни години на првата генерација Trailer EBS
(TEBS D) WABCO престанува да произведува соодветни
модулатори бидејќи компонентите од старата технологија
повеќе нема да бидаат доступни по 1. јули 2012.
Функционирање на системот е потполно задржана со
заменскиот TEBS E уште од 2007. Меѓутоа, поради разликата
во кабелите и приклучоците TEBS D е уште потребен поради
пост-продажните замени.
Како би им удоволили на нашите купувачи и осигурали расположивост со резервни делови
WABCO ќе почне да испорачува REMAN верзија TEBS D модулатор од 1. август 2012 па
понатаму.
Посебна етикета за нова палета на производи
За да се обезбеди одржливо производство, и покрај отсуството на компоненти, од клучен значај
ќе биде да се воспостави ефикасен систем за враќање на јадрото.
Требате да знаете дека WABCO Reman производите се разликуваат по зелената типска имена
плочка. Задниот знак од шифрата на делот е буквата 'R'.
На пример: 480 102 014 R
Единката е пакирана во WABCOва кутија означена со зелена лепенка.
Како резултат на креацијата на овие делови, црвените TEBS D етикети веќе не ќе бидат на
располагање.
Во складот со WABCOвите вредности
Со објавата на поново произведените електронски производи WABCO континуирано го намалува
загадувањето на околината. Со купување на нашите Green Label Reman производи со зелена
етикета, кои се слични со новите WABCO производи по функционалноста и по карактеристиките
му помагате на WABCO во неговото настојување да постигне поголема одржливост.
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Сигурност е еден од клучните вредности за WABCO, па према тоа TEBS D REMAN дава ист
квалитет со висок ниво на перформанси како и ново прозведените единки. Оваа може да се
постигне само со проведување на истите опширни тестови на квалитет при произведувањето на
новиот OE производ (нпр. тестови во разни климатски услови, тестови со контактен отпор, итд.).
Од таа причина се одобрува гарантниот рок од 24 месеци и за Green Label производите.
Воведување на TEBS D REMAN е во склад со корпорацијската стратегија на WABCO:
Се проценува дека
рециклажата
генерира 80 %
помалку CO2
емисии него
производството на
нов производ.
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TEBS D е модулаторска
единка во електронскиот
кочен систем за
приколки. Оваа единка
од висока технологија
сега може да се
рециклира, а има исти
карактеристики како и
новата единка.
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Нов процес за враќање на Reman деловите
1. Враќање на јадрото во еден пакет
Да се спречи оштетување во транспортот, дилерот мора до го врати
користеното, механички неоштетено јадро (види слика доле десно) во
WABCO оригинална кутија (382 x 240 x 150 mm; која се испорачува со
оригиналната испорака). Во соработка со UPS е развиен посебен
процес за враќање. Да би се правилно доделили вратените производи,
потребно е да се пополнаат соодветни полиња на зелената лепенка на
кутијата (види слика десно). Процесот за враќање на јадрите работи
преку WABCO овластените добавувачи. Старото јадро треба да се
врати во рок од една година (максимално) од купувањето на Reman
единката.
2. Автоматска накнада за јадрото
WABCO на дистрибутерот му фактурира надокнада во износ од €100
(плус ДДВ) за секоја купена TEBS D REMAN единка. Вредноста на
оваа накнада се исплаќа само по примитокот на старото јадро.
Накнадата се одобрува само кога се старото јадро врати во
оригинална кутија со зелена лепенка. На исправен начин пополнета
лепенка е предуслов за лесно и брзо одвивање на процесот на
накнада.
Детални информации за процесот на враќање на јадрите можаат да
се најдат во соодветните сервисни информации који ќе ги добиете
кај овластениот ваш локален WABCOов контакт.
Преглед на TEBS D REMAN единки који се на располагање
TEBS D REMAN (Зелена етикета) е замена за моменталниот
стандард и Premium верзија. Кога е воведен TEBS D REMAN,
соодветната единка со црвена етикета веќе не е достапна.
На пример: 480 102 014 R е замена за 480 102 010 7 и
480 102 014 7.

Нема да ѓи примиме деловите
кои се оштетени поради
кривиот начин на употреба или
во тек на демонтирањето
(механичка оштетувања
настаната на покривката,
отворите или приклучоците

Молам погледнете ја следната табела со повеќе детали:
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Варијанта

Оригинал

Заменска
единка
REMAN

Шифра на
делот

Верзија

480 102 010 0

Standard

480 102 014 0

Premium

480 102 010 7

Standard

480 102 014 7

Premium

480 102 014 R

Premium

Етикета со
типот

црна

Коментар
откажано – заменето е со
480 102 014 0
се уште достапно

црвена

откажано – заменето е со REMAN
откажано – заменето е со REMAN

зелена

може да де користи за
480 102 010 X i 480 102 014 X

Ве молиме да го контактирате вашиот WABCO партнер да добиете информации за нашиот
сеообфатен портфељ на производи. Повеќе информации ќе можете да најдете преку Интернет,
по нашиот on-line каталог на производи INFORM (http://inform.wabco-auto.com).
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