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WABCO lansează TEBS D REMAN
După 13 ani de succes a primei generaţii de Trailer EBS
(TEBS D), WABCO va opri producţia pe OE a acestui
modulator întrucât componentele acestei tehnologii vechi nu
vor mai fi disponibile începând cu 1 Iulie 2012.
Funcţionalitatea sistemului poate fi complet înlocuită de TEBS
E produs din 2007. Totuşi, din cauza diferenţelor de cabluri si
porturi, TEBS D este încă necesar pentru înlocuire pe piaţa
Aftermarket.
Pentru a satisface clienţii noştri şi de a asigura disponibilitatea pieselor de schimb, WABCO va
începe să furnizeze o versiune REMAN a modulatoarelor TEBS D începând cu 1 August 2012.
O etichetă dedicată pentru o gamă de produse noi
În scopul de a asigura o producţie durabilă, în ciuda lipsei de componente, va fi esenţial de a avea
un sistem de returnare eficient.
Pentru înţelegere, produsele WABCO Reman se disting printr-o placuţă tip de culoare verde.
Ultimul caracter din numărul piesei este un "R".
De exemplu: 480 102 014 R
Unitatea este ambalată într-o cutie WABCO marcată cu un autocolant verde.
Ca urmare a creării acestor piese, TEBS D cu etichete roşii nu vor mai fi disponibile.
În conformitate cu valorile WABCO
Odată cu lansarea produselor electronice recondiţionate, WABCO reduce continuu poluarea
mediului. Prin achiziţionarea produselor noastre Eticheta Verde Reman, care sunt similare cu
produsele noi WABCO în termeni de funcţionalitate şi performanţă, dvs. sprijiniţi tendinţa WABCO
spre o mai mare durabilitate.
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Siguranţa este una dintre valorile importante ale WABCO, prin urmare TEBS D REMAN oferă
aceeaşi calitate şi nivel ridicat de performanţă ca o unitate fabricată nouă. Acest lucru poate fi
realizat doar prin efectuarea testelor extensive de calitate ca şi în timpul producţiei unui nou
produs OE (de exemplu, testele de schimbările climatice, teste de rezistenţă la contact etc). Din
acest motiv perioada de garanţie de 24 luni este, de asemenea, oferită pentru produsele Eticheta
Verde.
Introducerea TEBS D REMAN este aliniată cu strategia companiei WABCO:
Se estimează că
reciclarea generează
emisii cu 80% mai
puţin CO2 decât un
proces de fabricaţie
nou.
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TEBS D este unitatea de
modulator în sistemul
electronic de frânare al
remorcii. Această unitate
de înaltă tehnologie poate fi
reciclată acum şi oferită cu
nivel de performanţă similar
cu o unitate nouă.
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Noul proces de bază pentru returnarea pieselor Reman
1. Retur de bază în ambalaje singulare
Pentru a preveni deteriorarea transportului, dealerul trebuie să returneze
piesa utilizată, ansamblu intact mecanic (a se vedea imaginea de mai jos
din dreapta) către WABCO, în ambalajul original (382 x 240 x 150mm;
furnizat la livrare). Un proces de returnare dedicat a fost dezvoltat în
colaborare cu UPS. Pentru a aloca în mod corespunzător dispozitivele
returnate, este necesar să completaţi câmpurile corespunzătoare de pe
eticheta verde de pe cutie (vezi dreapta). Procesul de bază pentru
returnare este operat prin intermediul furnizorului autorizat WABCO. O
piesa utilizată veche trebuie să fie returnată în termen de un an (maxim)
de la cumpărarea unităţii Reman.
2. Rambursare de bază automată
WABCO facturează distribuitorului o rambursare de 100 € (plus TVA)
pentru fiecare unitate TEBS D REMAN achiziţionată. Valoarea acestui
ramburs este platită numai după ce piesa veche este recepţionată.
O rambursare este creditată doar atunci când piesa veche este
returnată în ambalajul original cu eticheta verde. Autocolantul corect
completat este condiţia prealabilă pentru un proces de rambursare
simplu şi rapid.
Informaţii detaliate a procesului de bază de returnare sunt
disponibile prin serviciul de informaţii respectiv pe care îl veţi primi
de la reprezentantul dvs.local WABCO.
Prezentarea unităţilor disponibile TEBS D REMAN
TEBS D REMAN (etichetă verde) înlocuieşte versiunea curentă
standard si premium. Odată cu introducerea TEBS D REMAN,
unităţile respective cu etichetă Roşie nu mai sunt disponibile.
De exemplu: 480 102 014 R înlocuieşte 480 102 010 7 şi
480 102 014 7.

Nu acceptăm piese deteriorate
prin abuz sau în timpul
demontării (daune mecanice
ale suprafeţelor, porturi sau
conectori).

Vă rugăm să folosiţi următorul tabel pentru mai multe detalii:
Variantă
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Original

Unitate la
schimb

REMAN

Tip
etichetă

Număr piesă

Versiune

480 102 010 0

Standard

480 102 014 0

Premium

încă disponibil

480 102 010 7

Standard

nu se mai produce - înlocuit cu
REMAN

neagră

roşie
480 102 014 7

Premium

480 102 014 R

Premium
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Comentariu
nu se mai produce - înlocuit cu
480 102 014 0

nu se mai produce - înlocuit cu
REMAN
verde

pot fi folosite pentru 480 102 010 X
şi 480 102 014 X
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Vă rugăm să contactaţi partenerul dumneavoastră WABCO pentru a obţine informaţii cu privire la
gama portofoliul nostru de produse. Puteţi găsi, de asemenea, mai multe informaţii pe Internet prin
intermediul catalogului nostru de produse online INFORM (http://inform.wabco-auto.com).
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