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WABCO začel s TEBS D REMAN
Po 13 letih uspeha prve generacije Trailer EBS (TEBS D) je
WABCO bo prenehal z izdelovanjem ustreznih
modulatorjev, ker komponente starejše tehnologije po 1.
juliju 2012 ne bodo več dostopne. Funkcionalnost sistema
je že od leta 2007 v celoti ohranjena z nadomestnim TEBS
E. Vendar je TEBS D zaradi razlik v kablih in priključkih še
vedno potreben za post-prodajne zamenjave.
Da bi zadovoljili naše kupce in zagotovili razpoložljivost rezervnih delov, bo WABCO začel
dobavljati REMAN verzijo TEBS D modulatorja od 1. avgusta 2012 dalje.
Posebna etiketa za nov razpon izdelkov
Da se zagotovi trajnostna proizvodnja kljub pomanjkanju komponent, je od ključnega pomena,
da se vzpostavi učinkovit sistem za vrnitev jeder.
Vedeti morate, da se WABCO Reman izdelki razlikujejo po zeleni tipski nazivni ploščici. Zadnji
znak šifre dela je črka 'R'.
Na primer: 480 102 014 R
Enota je pakirana v WABCOvo škatlo, označeno z zeleno nalepko.
Kot rezultat kreiranja teh delov, rdeče TEBS D etikete ne bodo več na voljo.
V skladu z WABCOvimi vrednostmi
Z začetkom proizvodnje novih elektronskih izdelkov WABCO kontinuirano zmanjšuje
onesnaževanje okolja. Z nakupom naših Green Label Reman izdelkov z zeleno etiketo, ki so
podobni novim WABCO izdelkom glede funkcionalnosti in izvedbe, podpirate WABCO v
prizadevanjih, da se doseže večja trajnostnost.
Varnost je ena izmed ključnih vrednosti za WABCO, in zato TEBS D REMAN ponuja enako
kakovost in visoke ravni izvedb kot tudi novo proizvedene enote. To se lahko doseže samo z
izvajanjem enakih obširnih testov kakovosti pri proizvodnji novega OE izdelka (npr. testi v
različnih klimatskih pogojih, testi kontaktne odpornosti, itd.). Iz tega razloga se jamstveno
obdobje 24 mesecev odobrava tudi za Green Label izdelke.
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Uvajanje TEBS D REMANa je v skladu s korporacijsko strategijo WABCOa:

Ocenjuje se, da
reciklaža ustvarja
80 % manj emisij
CO2 kot proizvodnja
novega izdelka.
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TEBS D je modulatorska
enota v elektronskem
zavornem sistemu za
prikolice. Ta enota visoke
tehnologije se sedaj lahko
reciklira, ponuja pa tudi
podobno raven izvedb kot
nova enota.
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Novi postopek za vrnitev Reman delov
1. Vrnitev jedra v enem paketu
Da se preprečijo poškodbe v transportu, mora distributer vrniti
rabljeno, mehansko nepoškodovano jedro (glej sliko spodaj desno) v
WABCO v originalni škatli (382 x 240 x 150 mm; ki se dobavlja z
originalno dobavo). V sodelovanju z UPS-om je razvit poseben
postopek za vrnitev. Da bi se vrnjene naprave pravilno dodelile, je
treba izpolniti ustrezna polja na zeleni nalepki na škatli (glej sliko
desno). Proces vrnitve jeder poteka po pooblaščenih WABCO
dobaviteljev. Staro jedro je treba vrniti v roku enega leta (maksimum)
po nakupu Reman enote.
2. Avtomatsko nadomestilo za jedro
WABCO distributerju fakturira nadomestilo v znesku €100 (plus DDV)
za vsako kupljeno TEBS D REMAN enoto. Vrednost tega nadomestila
se plačuje samo po prejemu starega jedra. Nadomestilo se odobri
samo, ko se staro jedro vrne v originalni škatli z zeleno nalepko.
Pravilno izpolnjena nalepka je predpogoj za enostaven in hiter
potek procesa nadomestila.
Podrobne informacije o procesu vrnitve jeder so na voljo v
ustreznih servisnih informacijah, ki jih boste dobili od vašega
lokalnega WABCOvega distributerja.
Pregled razpoložljivih TEBS D REMAN enot
TEBS D REMAN (Zelena etiketa) je zamenjava za trenutne
standard in Premium verzije. Po tem, ko je uveden TEBS D
REMAN, ustrezne enote z rdečo etiketo niso več dostopne.
Na primer: 480 102 014 R je zamenjava za 480 102 010 7 in
480 102 014 7.

Ne bomo sprejeli dele, ki so
poškodovani zaradi napačnega
načina uporabe ali med
demontažo (mehanske poškodbe,
ki so nastale na pokrovu,
odprtinah ali priključkih)

Prosim poglejte naslednjo tabelo z več podrobnosti:
Varianta

© 2012 WABCO Vse pravice zadržane

Original

Nadomestna
enota
REMAN

Šifra dela

Verzija

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

Etiketa s
tipom
črna

Komentar
ukinjeno – zamenjano s
480 102 014 0
še vedno na voljo

rdeča

ukinjeno – zamenjano z REMAN
ukinjeno – zamenjano z REMAN

zelena

lahko se uporablja za
480 102 010 X in 480 102 014 X

Prosimo kontaktirajte vašega WABCO partnerja, da bi dobili informacije o našem celotnem
portfelju izdelkov. Več informacij lahko najdete tudi na spletu, v našem naš on-line katalogu
izdelkov INFORM (http://inform.wabco-auto.com).
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