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UN NOU COMPRESOR DE AER REMANUFACTURAT PENTRU
PIAŢA DE PIESE DE SCHIMB
WABCO Reman Solutions oferă un compresor de aer
remanufacturat 412 704 008 R pentru piaţa de piese de schimb ca o
completare la portofoliul de produse actual.
Compresorul remanufacturat oferă acelaşi nivel ridicat de
performanţă şi calitate ca şi un compressor nou.

BENEFICII PENTRU CLIENT
Produsele remanufacturate WABCO respectă cele mai înalte
standarde pentru că sunt produse şi testate în conformitate cu
aceleaşi specificaţii tehnice ca şi produsele noi. De aceea, noi oferim
aceeaşi garanţie ca şi pentru produsele noi.
Prin WABCO Reman Solutions, clienţii obţin acces la componente
de înaltă calitate la un preţ redus. Acest lucru este posibil datorită
faptului că piesa remanufacturată utilizează o piesă existentă (piesă
uzată), deci putem oferi produse remanufacturate la un preţ mai mic
decât preţul produselor noi.

REMAN compresor 412 704 008 R

NUMERE DE PRODUS ŞI ECHIVALENŢE
Lista vehiculelor şi numerele de produs care pot fi înlocuite de noul compressor WABCO REMAN
412 704 008 R:
Compresor WABCO REMAN
Număr de produs

412 704 008 R
EUR 1296.00
GBP 1076.00
 Garanţie:
EUR 175.00
GBP 150.00
 Disponibil de la:01/01/2015

© 2014 WABCO All rights reserved.

 Preţ listă:

Echivalenţe
Număr de produs WABCO

Număr de produs OE
DAF

1505917
1516708

Renault

5021209007
7420569224
7420701801

Volvo

20382347
20547525
20569224
20701801

412 704 008 7*

Volvo

85000396

412 704 009 0

Renault

7420713886

412 704 001 0
412 704 004 0
412 704 005 0
412 704 008 0

* Compresorul 412 704 008 7 va fi retras de pe piaţă începând cu: 1 Ianuarie 2015.
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RETURUL PIESELOR UZATE
Compresoarele de aer sunt facturate cu o suprataxă care va fi rambursată odată cu returul piesei uzate.
Informaţii suplimentare şi ghidul de returnare al pieselor uzate (disponibil pentru descărcare în format PDF)
poate fi găsit pe portalul MyWabco (https://www.am.wabco-auto.com).
Procesul de returnare al pieselor uzate se realizează prin intermediul reţelei de parteneri autorizaţi WABCO.
Vă rugăm să contactaţi partenerul Dvs. WABCO (www.wabco-auto.com/findwabco) pentru a afla dacă trebuie
să returnaţi piese vechi sau să solicitaţi informaţii suplimentare.

AVANTAJELE REFABRICĂRII PRODUSELOR




Reducerea cantităţilor de materie primă utilizate, conservarea resurselor naturale
Reducerea cantităţii de deşeuri
Prelungirea duratei de viaţă a produselor

ÎN CONFORMITATE CU VALORILE WABCO
Prin lansarea de noi produse remanufacturate, WABCO ajută in mod
continuu la reducerea poluării mediului. Prin achiziţionarea produselor
noastre identificate cu etichetă verde Reman, care sunt similare
produselor noi WABCO în termeni de funcţionalitate şi performanţe,
sprijiniţi efortul depus de WABCO pentru dezvoltare durabilă.
Siguranţa este una dintre valorile cheie la WABCO, motiv pentru care, noile compresoare remanufacturate
oferă acelaşi nivel ridicat de performanţe şi calitate asemnenea compresoarelor noi.
Procesul de fabricaţie respectă cu rigurozitate standardele şi procedurile Six Sigma cu asigurarea suplimentară
oferită prin certificarea ISO TS 16949:2009.

DESPRE SOLUŢIILE OFERITE DE WABCO REMAN
Înfiinţată de WABCO în 2010, WABCO Reman Solutions, este specializată în refabricarea componentelor
electronice, mecatronice cât şi a produselor tradiţional mecanice fabricate de WABCO precum şi de altă
provenienţă. Produsele remanufacturate de către WABCO servesc producătorilor de echipamente de origine,
precum şi furnizorilor de nivel 1 şi nivel 2, la nivel global.
WABCO Reman Solutions deţine uzine proprii în Rochester Hills, Michigan, SUA; Stanowice, Polonia; Jinan,
China; şi o uzină în co-proprietate în San Luis Potosi, Mexico.
Certificarea ISO/TS 16949:2009 demonstrează că WABCO Reman Solutions este recunoscută ca un prim
furnizor de piese auto remanufacturate, oferind clienţilor săi produse şi servicii de înaltă calitate şi eficiente din
punct de vedere al costurilor. În 2014, WABCO Reman Solutions a primit de două ori titlul de “Refabricantul
anului” şi “Cel mai popular refabricant în China“.

© 2014 WABCO All rights reserved.

WABCO Reman Solutions este membră a mai multor asociaţii globale de profil, cum sunt APRA, MERA,
Remanufacturing Industries Council, Inc.
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