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WABCO wprowadza nowy układ TEBS D REMAN
Po 13 latach sukcesów pierwszej generacji elektronicznie
sterowanego układu hamulcowego do pojazdów z przyczepami
(TEBS D) WABCO zakończy produkcję OE modulatora, gdyż od
1 stycznia 2012 podzespoły wykonane w starszej technologii nie
będą dostępne. Od 2007 roku funkcjonalność układu całkowicie
zastępuje nowszy system TEBS E, jednakże ze względu na różnice
w okablowaniu i przyłączach TEBS D jest nadal potrzebny na rynku
części zamiennych i serwisu.

W celu zadowolenia naszych klientów i zapewnienia dostępności części zamiennych od 1 sierpnia 2012
WABCO rozpocznie dostawy modulatorów TEBS D w wersji REMAN.
Specjalna etykieta dla nowego asortymentu wyrobów
Istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości produkcji w sytuacji niedostatku podzespołów ma efektywny
system zwrotów kluczowych podzespołów układu.
Dla ułatwienia orientacji użytkowników wyroby WABCO REMAN odróżniają się tabliczką znamionową w kolorze
zielonym.
Ostatnim znakiem numeru części jest “R”.
Przykład: 480 102 014 R
Moduł jest pakowany w pudełko WABCO oznakowane zieloną nalepką.
Wskutek pojawienia się wspomnianych części TEBS D z czerwonymi nalepkami nie będą już dłużej dostępne.
Wartości WABCO są dla nas najważniejsze
Od kiedy firma WABCO oferuje regenerowane podzespoły elektroniczne, stale redukuje zanieczyszczenie
środowiska. Kupując nasze wyroby Green Label Reman z zieloną nalepką, identyczne z nowymi wyrobami
WABCO pod względem funkcjonalności i osiągów, wspierają Państwo firmę WABCO w jej dążeniu do
zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne.
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Dla firmy WABCO jedną z najważniejszych wartości jest bezpieczeństwo, dlatego układy TEBS D REMAN pod
względem wysokiej jakości i osiągów nie różnią się od wyrobów fabrycznie nowych. Można to zagwarantować
tylko poprzez przeprowadzanie identycznych, szeroko zakrojonych testów jakościowych, jakie przeprowadza
się w trakcie produkcji nowych układów OE – na przykład prób klimatycznych, prób rezystancji styków itp.,
dlatego na wyroby Green Label (z zieloną nalepką) dajemy również 24-miesięczną gwarancję.
Wprowadzenie układów TEBS D w wersji REMAN wpisuje się w strategię firmową WABCO:
Szacuje się, że przy
produkcji wyrobów
regenerowanych
z wykorzystaniem
recyklingu emisja CO2 jest
o 80% mniejsza niż przy
produkcji wyrobów
nowych.
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TEBS D to moduł modulatora do
elektronicznie sterowanego układu
hamulcowego do pojazdów z
przyczepami. Ten zaawansowany
technicznie i technologicznie moduł
można
teraz
poddawać
regeneracji, po której nie odbiega
od wyrobu nowego.
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Nowy system zwrotów modułów na potrzeby regeneracji i produkcji części Reman
1. Zwrot modułu w pojedynczym opakowaniu
W celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu dealer musi odesłać do firmy
WABCO zużyty, ale mechanicznie nieuszkodzony, używany moduł (patrz ilustracja
po prawej u dołu) w oryginalnym pudełku (382 x 240 x 150mm; dostarczanym przy
dostawie). Specjalną procedurę zwrotów opracowano przy współudziale firmy UPS.
Dla właściwej alokacji zwróconych urządzeń trzeba wypełnić odpowiednie pola na
zielonej nalepce na pudełku (ilustracja po prawej). Procedurę zwrotu zużytego
modułu realizuje się za pośrednictwem autoryzowanego dostawcy firmy WABCO.
Zużyty moduł należy odesłać w ciągu maksymalnie jednego roku od zakupu modułu
regenerowanego (Reman).
2. Automatyczny zwrot pieniędzy z tytułu zwrotu zużytego modułu
WABCO wystawia fakturę na dystrybutora na kwotę 87 funtów (plus VAT) zwracaną
przy zakupie każdego modułu TEBS D REMAN. Warunkiem zwrotu tej kwoty jest
otrzymanie modułu zużytego w oryginalnym opakowaniu z zieloną nalepką.
Prawidłowe wypełnienie nalepki jest warunkiem wstępnym uruchomienia łatwej i
szybkiej procedury zwrotu pieniędzy.
Szczegółowe informacje o procedurze zwrotu zużytych modułów można znaleźć w
informacji serwisowej, którą otrzymają Państwo u miejscowego dystrybutora lub
przedstawiciela firmy WABCO.
Przegląd oferowanych modułów TEBS D REMAN
Moduł TEBS D REMAN (Zielona nalepka) zastępuje aktualnie produkowane wersje
Standard i Premium. Z chwilą wprowadzenia modułów TEBS D REMAN odpowiednie
moduły z czerwonymi nalepkami (Red Label) zostają wycofane z oferty.
Przykład: 480 102 014 R zastępuje 480 102 010 7 i 480 102 014 7.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy skorzystać z
poniższej tabeli:
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Wariant

Część
oryginalna

Numer części

Wersja

480 102 010 0

Standard

480 102 014 0

Premium

Część
na wymianę

480 102 010 7

Standard

480 102 014 7

Premium

REMAN

480 102 014 R

Premium

Nalepka
firmowa
Czarna

Nie przyjmujemy części uszkodzonych
z powodu niewłaściwego użytkowania
lub podczas demontażu (trwałe
uszkodzenia mechaniczne pokrywy,
przyłączy lub konektorów).

Uwagi
Wycofana – zastąpiona przez
480 102 014 0
Wciąż dostępna

Czerwona

Zielona

Wycofana – zastąpiona przez
część REMAN
Wycofana – zastąpiona przez
część REMAN
Można stosować do
480 102 010 X i
480 102 014 X

Informacje o asortymencie wyrobów WABCO można uzyskać u najbliższego dystrybutora lub
przedstawiciela firmy WABCO. Za pośrednictwem Internetu można także skorzystać z naszego katalogu
online INFORM (http://inform.wabco-auto.com).
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