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WABCO lanceert TEBS D REMAN
Na 13 jaar succes van de eerste Trailer EBS Generatie
(TEBS D) zal WABCO de OE (eerste montage) productie
van de bijbehorende modulatoren stoppen aangezien de
componenten vanaf 1 juli 2012 niet meer beschikbaar zijn.
De functionaliteit van het systeem wordt sinds 2007
compleet vervangen door TEBS E. Wegens verschillen in
kabels en poorten wordt TEBS D nog steeds gevraagd voor
Aftermarket vervangingsdoeleinden.
Om tegemoet te komen aan onze klanten en de verkrijgbaarheid van vervangingsdelen te
garanderen start WABCO met ingang van 1 augustus 2012 met de levering van een REMAN
versie van TEBS D modulatoren.

Een uitstekend label voor een productlijn
Om betrouwbare productie te verzekeren, ondanks het tekort aan componenten, is een efficiënt
“core return” retourname systeem onmisbaar.
Voor de duidelijkheid zijn de WABCO Reman producten herkenbaar aan een groen typeplaatje.
Het laatste teken van het bestelnummer is een “R”. Bijvoorbeeld: 480 102 014 R.
Het artikel is verpakt in een WABCO doos voorzien van een groene sticker.
Door de productie van deze delen is TEBS D met een rood label niet meer verkrijgbaar.
In lijn met de WABCO waarden
Met de lancering van hergebruikte electronische producten draagt WABCO bij aan het
verminderen van milieuvervuiling. Door de aankoop van onze Green Label Reman producten,
die gelijk zijn aan nieuwe WABCO producten wat betreft functionaliteit en uitvoering, steunt u
WABCO in het streven naar steeds meer duurzaamheid.

Veiligheid is één van de belangrijkste waarden van WABCO, daarom biedt TEBS D REMAN
dezelfde kwaliteit en het hoge bedrijfsniveau als een nieuw gefabriceerd deel. Dit kan slechts
worden bereikt door tijdens de productie dezelfde uitgebreide kwaliteitstesten uit te voeren als
bij de productie van een nieuw OE (eerste montage) product. (bijv. klimaattest, contact
weerstand test, enz.). Daarom is de garantieperiode van 24 maanden ook geldig voor “Green
Label producten”.
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De introductie van TEBS D REMAN is in lijn met de WABCO bedrijfsstrategie:
Er wordt geschat
dat recycling 80%
minder CO2 uitstoot
geeft dan fabricage
van nieuwe
producten.
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TEBS D is de modulator
in het trailer electronische
remsysteem. Dit “hi-tech”
deel kan nu worden
gerecycled met dezelfde
werking als een nieuw
deel. .
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Nieuw “core return” inleverproces voor “Reman” delen
1. “Core return” delen per stuk verpakt
Om transportschade te voorkomen, moet de dealer het gebruikte,
mechanisch onbeschadigde “core part” (zie tekening rechtsonder)
terugsturen naar WABCO in de originele doos (382 x 240 x 150mm;
bij levering ontvangen). Een uitstekend retourproces is ontwikkeld in
samenwerking met UPS. Om de geretourneerde delen op de juiste
wijze toe te wijzen, is het noodzakelijk de vakken op de groene
sticker op de doos in te vullen (zie rechts). Het “core return” proces
loopt via de geautoriseerde WABCO leverancier. Een oud deel moet
maximaal binnen één jaar na aankoop van het Reman deel worden
teruggestuurd.
2. Automatische “inruil” vergoeding
WABCO berekent de distributeur een vergoeding van €100 (plus
BTW) voor elk gekocht TEBS D REMAN deel. Deze vergoeding wordt
betaald nadat het oude deel is ontvangen. De vergoeding wordt
alleen gecrediteerd als het deel is geretourneerd in de originele
doos met de groene sticker. Een juist ingevulde sticker is een
eerste vereiste voor een eenvoudig en snel vergoedingsproces.
Gedetailleerde informatie over het “core return” inleverproces is
beschikbaar als service informatie die u zult ontvangen van uw
lokale WABCO contactpersoon.
Overzicht van de beschikbare TEBS D REMAN delen
TEBS D REMAN (Groen label) vervangt de huidige standaard en
premium uitvoering. Met de introductie van TEBS D REMAN, is
hetzelfde deel met een rood label niet meer verkrijgbaar.
Bijvoorbeeld: 480 102 014 R vervangt 480 102 010 7 en
480 102 014 7.

Wij accepteren geen
beschadigde delen door
misbruik of verkeerde montage
(opgeslagen mechanische
beschadigingen in het deksel,
poorten of verbindingen).

Gebruik de volgende tabel voor meer details:
Variant
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Origineel

Bestelnummer

Uitvoering

480 102 010 0

Standaard

480 102 014 0

Premium

480 102 010 7

Standaard

Ruil deel

REMAN

Type label

zwart

Premium

480 102 014 R

Premium

niet meer leverbaar – vervangen
door 480 102 014 0
nog leverbaar

rood
480 102 014 7

Opmerking

niet meer leverbaar – vervangen
door REMAN
niet meer leverbaar – vervangen
door REMAN

groen

Kan worden toegepast voor
480 102 010 X en 480 102 014 X

Neem aub contact op met uw WABCO partner voor meer informatie over onze uitgebreide
productrange. U kunt ook meer informatie vinden via onze online prodcut catalogus INFORM
(http://inform.wabco-auto.com).
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