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WABCO lanserar TEBS-D REMAN
Efter 13 år med succe för den första generationen av Trailer
EBS så kommer WABCO stoppa OE produktionen av
nämnda modulator då gamla komponenter inte kommer vara
tillgängliga efter 1/7 2012 för tillverkningen. Funktionaliteten
av systemet kan helt ersättas av EBS-E. Men eftersom
kablar och portar skiljer så kommer EBS-D fortfarande
finnas som eftermarknadsdel.
För att tillfredställa våra kunder med tillgängliga reservdelar så kommer WABCO börja sälja en
REMAN variant av TEBS-D med start 1/8 2012.
En dedikerad skylt för vår nya produkt serie
För att kunna tillhandahålla produktion även med brist på komponenter, så är det nödvändigt
att ha ett effektivt återvinningssystem.
För er information så märks WABCO Reman produkter med en grön WABCO skylt. Sista
tecknet på artikelnumret är ett ‘R’. Tex. 480 102 014 R.
Enheterna packas i en WABCO box märkt med en grön lapp.
Som ett resultat av denna nya serie så kommer TEBS-D med röd typskylt försvinna.
I linje med WABCO värderingar
I och med lanseringen av renoverade elektroniska produkter så reducerar WABCO utsläppen i
miljön. Genom att köpa våra Grön märkta Reman produkter, vilka är jämnförbara med nya
WABCO produkter både i funktion och prestanda.
Säkerhet är ett av WABCOs kärnvärden, därför erhåller TEBS-D Reman samma kvalitet och
prestanda som en nytillverkad enhet. Detta kan bara uppnås genom att utföra samma
kvalitetstester som för en nytillverkad enhet.(tex klimat test) Därför gäller garantitiden 24
Månader också på Grön märkta produkter.
Introduktionen av TEBS-D Reman görs i linje med vår WABCO företags strategi:

TEBS D är styrenheten i
ett elektroniskt
bromssystem. Denna
högteknologiska enhet
kan nu renoveras till
samma prestandanivå
som en ny enhet.
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Man släpper ut ca
80% mindre CO2
emissioner än att
tillverka en ny.
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Ny stomreturprocess för Reman delar
1. Stomretur i singleförpackning
För att förhindra transport skador så måste distributören returnera
mekaniskt oskadade delar (se bild nedan till höger) till WABCO i
orginallåda (382 x 240 x 150mm; erhållen vid leverans) En dedikerad
returprocess har utvecklats tillsammans med UPS. För att korrekt
lokalisera returnerade enheter så är det nödvändigt att fylla i fälten
korrekt på den gröna etiketten på lådan (se till höger).
Stomreturprocessen hanteras av auktoriserade WABCO distributörer.
En gammal enhet måste returneras inom 1 år (max) efter inköp av en
Reman enhet.
2. Automatisk stomåterbetalning
WABCO fakturerar distributören 100€ (+ moms) för varje TEBS-D
Reman enhet som köpts. Detta värde krediteras endast när den
gamla stommen är returnerad i orginal låda med grön etikett. Den
korrekt ifyllda etiketten är grundläggande för en snabb och enkel
återbetalningsprocess.
Detaljerad information om stomretur är tillgänglig i respektive
serviceinformation som du kommer få från din lokala WABCO
kontakt.
Översikt på tillgängliga TEBS D REMAN enheter
TEBS D REMAN (Grön etikett) standard och premium version. I
och med introduktionen av TEBS-D Reman kommer Röd Märkta
enheter inte längre vara tillgängliga. Tex: 480 102 014 R ersätter
480 102 010 7 och 480 102 014 7

Vi accepterar inte skadade
delar pga felanvändning vid
avmontering dvs skador på
portar,huset eller kontakter.

Använd nedanstående tabell för mer info:
Variant
Original
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Ersättnings
enhet
REMAN

Artikelnummer

Version

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

Skylt typ
Svart

Kommentar
Stängd ersatt av 480 102 014 0
Tillgänglig

Röd

Stängd: ersatt av REMAN
Stängd: ersatt av REMAN

Grön

Kan användas till: 480 102 010 X
och 480 102 014 X

Kontakta din WABCO partner för mer information om våra produkter. Du kan också hitta mera
information på internet via vår online produkt katalog INFORM (http://inform.wabco-auto.com).
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