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WABCO deklaroi TEBS D REMAN
Pas 13 vjetsh suksese të gjeneratës së parë, Trailer EBS
(TEBS D) WABCO ka ndalur prodhimin e modulatorëve të
duhur pasi komponentët e teknologjisë së vjetër nuk do të
jenë më në dispozicion pas datës 1. korrik 2012.
Funksionimi i sistemit është mbajtur plotësisht me
zëvëndësuesin TEBS E që prej viti 2007. Megjithatë, për
shkak të ndryshimit në kabllot dhe lidhësat, TEBS D është
ende i nevojshëm për zëvëndësimet post - shitjes.
Në mënyrë që të plotësojmë kërkesat e blerësve tanë dhe për të siguruar pjesë rezervë në
dispozicion, WABCO do të fillojë të porosisë versionin REMAN TEBS D të modulatorëve prej
datës 1 gusht 2012 e më tej.
Etiketë e veçantë për gamën e re të produktit.
Në mënyrë që të sigurohet produkt i qëndrueshëm, përveç mangësisë së produktit një rëndësi
e veçantë do ti jepet vendosjes së një sistemi efikas për kthimin e bërthamave/pjesëve të
vjetra.
Duhet të dini që produktet WABCO Reman proizvodi ndryshojnë sipas pllakës/teserës së
gjelbër. Shenja e fundit shifrës së pjesës është gërma 'R'.
Për shembull : 480 102 014 R
Njësia është e paketuar në kutinë e WABCO-s e shënuar me etiketë të gjelbër.
Si rezultat i krijimit të këtyre pjesëve , etiketat e kuqe TEBS D nuk do të jenë më të
përdorëshme.
Në përputhje me vlerat e WABCO-s
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Me krijimin e produkteve të reja WABCO elektronike të prodhuara, reduktohet vazhdimisht
ndotja e mjedisit. Me blerjen e produkteve tona Green Label Reman me etiketë të gjelbër, të
cilat janë të ngjashme me produktet e reja WABCO në drejtim të funksionimit dhe të
performancës, mbështesni WABCO-n në përpjekjet për të arritur qëndrueshmëri më të madhe.
Siguria është një nga vlerat kyçe për WABCO, kështu që sipas kësaj TEBS D REMAN ofron
të njëjtin kualitet dhe nivel të lartë performanse si dhe njësi të reja të prodhuara. Kjo mund
të arrihet vetëm me kryerjen e testeve të gjera/thella të cilësisë/kualitetit me rastin e prodhimit
të produktit të ri OE (për shembull testet në kushte të ndryshme klimaterike, teste të
rezistencës në kontakt etj.). Për këtë arsye afati i garancisë prej 24 muajsh qëndron/vlen edhe
për produktet Green Label.
Futja e TEBS D REMAN është në përputhje me strategjinë e korporatës së WABCO-s:

Është vlerësuar se
riciklimit gjeneron
80% më pak
emetime CO2 se sa
prodhimi i produktit
të ri.
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TEBS D është njësia
modulatore në sistemin
elektronik të frenimit për
rimorkiot. Kjo njësi
teknologjisë së lartë tani
mund të riciklohet, dhe
ofron një nivel të
ngjashëm me
performancën si njësi e
re.
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Proces i ri kthimin e pjesëve Reman.
1. Kthimi i bërthamës/pjesës në një paketë
Në mënyrë që të shmangen dëmtimet gjatë transportit, shpërndarësi
duhet ta kthejë pjesën e përdorur por të padëmtuar mekanikisht, (shih
foton djathtas poshtë) në kutinë origjinale WABCO (382 x 240 x 150
mm; e cila dorëzohet gjatë porosisë originale). Në bashkëpunim me
UPS-në është zhvilluar një proces i veçantë për kthimin. Në mënyrë
që pajisja e kthyer të ndahet në mënyrë të drejtë, është e nevojshme
të plotësohen pikat përkatëse në etiketën e gjelbër ngjitur në
kuti.(shih foton djathtas). Procesi i kthimit të bërthamës/pjesës
realizohet nëpërmjet furnitorëve të autorizuar të WABCO-s. Pjesa e
vjetër duhet kthyer brenda afatit prej një viti (maksimumi) nga data e
blerjes së njësisë Reman.
2. Kompensimi automatik per pjesën/bërthamën
Distribuori WABCO faturon kompensimin në shumën prej 100 €
(plus TVSH) për çdo njësi të blerë TEBS D REMAN. Vlera e këtij
kompensimi paguhet vetëm pas marrjes së pjesës së vjetër.
Kompensimi miratohet vetëm pasi pjesa e vjetër kthehet në kuti
origjinale pajisur me etiketën e gjelbër në të. Etiketa e plotësuar
në mënyrë të drejtë ësthë parakusht për një proces të shpejt dhe
të lehtë kompensimi.
Informacione të detajuara rreth procesit të kthimit të pjesës së
vjetër mund të gjendjet në informacionet e serviseve përkatëse
që do mund të merrnit prej kontakteve tuaja lokale të WABCO-s.
Rishikimi i njësive TEBS D REMAN në dispozicion.

Nuk do të pranojmë pjesë të cilat
janë të dëmtuara për shkak të
mënyrës jo korrekte të përdorimit
ose gjatë ç'montimit (dëmtime
mekanike të lindura në mbulesë,
në hapjet apo lidhjet.

TEBS D REMAN (etiketa e gjelbër) është zëvëndësimi për
versionet e përkohëshme standard dhe Premium. Kur është futur
TEBS D REMAN, me etiketën e kuqe nuk janë më në dispozicion.
Për shembull: 480 102 014 R është zëvendësimi për 480 102 010 7 dhe 480 102 014 7.
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Ju lutemi shihni tabelën e mëposhtëme me më shumë detaje:
Varijanti

Origjinali

Njësia
zëvendësuese

REMAN

Etiketa
me tipin

Shifra e pjesës

Versioni

480 102 010 0

Standart

480 102 014 0

Premium

Ende në dispozicion

480 102 010 7

Standart

E anulluar – zëvëndësuar me
REMAN

E zezë

E kuqe
480 102 014 7

Premium

480 102 014 R

Premium
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E gjelbër

Komenti
E anulluar – zëvëndësuar me
480 102 014 0

E anulluar – zëvëndësuar me
REMAN
Mund të përdoret për
480 102 010 X dhe
480 102 014 X
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Ju lutem kontaktoni partnerin tuaj WABCO për të marrë informacion në lidhje me portofolin
tonë të plotë të produkteve. Më shumë informata mund të gjenden në internet, përmes
katalogut tonë on-line të produkteve INFORM (http://inform.wabco-auto.com).
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