VÝMENNÝ SYSTÉM REMAN

NÁVRAT DO BUDÚCNOSTI
NIČ SA NEVYTVÁRA. NIČ SA NENIČÍ. VŠETKO JE RENOVOVANÉ.

SPÄŤ K VYSOKEJ KVALITE. LEN PRE VAŠE VOZIDLO.
IVECO DIELY VÝMENNÉHO SYSTÉMU REMAN JE NEUSTÁLE SA ROZRASTAJÚCA A VYVÍJAJÚCA LÍNIA RENOVOVANÝCH
DIELOV, KTORÉ SÚ URČENÉ PRE VOZIDLÁ S UKONČENOU ZÁRUKOU, A KTORÁ VÁM PRINÁŠA VEĽKÉ VÝHODY
Z HĽADISKA KVALITY, CENY A VÝBERU.
Keď si vyberiete zo sortimentu výmenného systému Reman, môžete sa spoľahnúť, že komponenty namontované do vášho vozidla budú rovnako výkonné, a budú fungovať rovnako ako úplne nové diely.
NAJDÔLEŽITEJŠIE VLASTNOSTI
-- Renovované komponenty ponúkajú vysokú kvalitu, ktorá zodpovedá originálnym dielom
-- Dôsledný proces demontáže, čistenia a rekonštrukcie
-- Špičková technológia, na mieru prispôsobené náradie a vybavenie a prísne testovanie kvality
-- Široký a rozširujúci sa výber
VAŠE VÝHODY
-- Cenovo výhodné riešenie pre starnúce vozidlá
-- Zaručená spoľahlivosť originálneho komponentu pre rovnaký model ako je ten váš
-- Menej času stráveného v servise, vďaka rýchlej dostupnosti a jednoduchosti montáže
-- 2-ročná záruka na motory a prevodovky a rovnako nová záruka na ďalšie komponenty

PREČO VÝMENNÝ SYSTÉM REMAN?
ŠETRÍ PENIAZE!
S výmenným systémom Reman môžete ušetriť peniaze v porovnaní s novými náhradnými dielmi a znížiť čas
strávený v servise, pretože renovované diely môžu byť rýchlo namontované ako alternatíva k údržbe alebo oprave.
JE ZARUČENÝ!
Každý diel výmenného systému Reman má po obnovení svoje originálne výkonové parametre vďaka starostlivo
monitorovanému procesu, ktorý je v súlade s prísnymi technickými normami. Preto sa môžete tešiť z najlepšej
2-ročnej záruky na motory a prevodovky vo svojej triede.
JE ŠETRNÝ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU!
Sortiment výmenného systému Reman je výsledkom trvalo udržateľného procesu renovácie:
-- Zber a identifikácia starej jednotky vrátane demontáže a presnej analýzy jednotlivých komponentov
-- Renovácia čo najväčšieho počtu komponentov, aby sa predišlo zavádzaniu nových materiálov do procesu
-- Výmena a náležitá likvidácia komponentov, ktoré nevyhovujú prísnym testom kvality spoločnosti IVECO
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RÝCHLO SA ROZRASTAJÚCA PONUKA
Keď si vyberiete zo sortimentu výmenného systému Reman, môžete sa spoľahnúť, že komponenty namontované
do vášho vozidla budú mať rovnaké parametre ako úplne nové diely. S cieľom uspokojiť rastúci dopyt a ponúknuť
naším zákazníkom nové možnosti úspory, sa sortiment výmenného systému Reman neustále vyvíja.
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PRIEBEH UDRŽATEĽNOSTI
RENOVOVANIE A KRUHOVÝ CYKLUS ŽIVOTNOSTI
Dodržiavaním ideálneho kruhového cyklu pri procese renovácie pomáha výmenný systém Reman od spoločnosti IVECO udržať
použité komponenty mimo skládok a ponúka nákladovo efektívne diely, ktoré sú udržateľné vzhľadom na životné prostredie.

ZÁKLADNÉ KROKY NÁŠHO PROCESU RENOVÁCIE
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1. DEMONTÁŽ

2. ČISTENIE

3. PRIEMYSELNÁ RENOVÁCIA

Všetky základné časti kompletne rozoberieme
a skontrolujeme.

Každý komponent dôkladne vyčistíme a overíme
podľa najnovších špeciﬁkácií originálnych náhradných dielov.

Všetky komponenty uvedieme do takého stavu,
aby zodpovedali špeciﬁkáciám najnovších originálnych dielov,
alebo ich nahradíme nových dielom.

4. SPÄTNÁ MONTÁŽ

5. SKÚŠKY

6. DOKONČENÝ
RENOVOVANÝ VÝROBOK

Dokončený zrenovovaný diel
sa znovu zmontuje.

Konečný výrobok otestujeme
aby sme zabezpečili najvyššiu možnú kvalitu.

Pripravený na cestu,
akoby išlo o prvé použitie!

Všetky obrázky v tejto brožúre pochádzajú z našej továrne na renovované diely v meste Garchizy vo Francúzsku so skutočnými pracovníkmi.
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NAŠE POSLANIE, VAŠE VÝHODY
PRE VAŠE PODNIKANIE, PRE NAŠE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Renovované diely prispievajú k vaším ziskom, ako aj k životnému prostrediu. Výmenný systém Reman od spoločnosti IVECO sa prispôsobí vaším meniacim sa nákupným zvykom a želaniam.
ŠETRÍ ENERGIU. ŠETRÍ PENIAZE.
Renovovaný motor:
- Vyžaduje o 80 % menej energie na prestavbu ako nový motor
- Náklady sú až o 50 % nižšie ako na nový motor
ŠETRÍ PENIAZE. ŠETRÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.
Recyklovanie použitých dielov vo veľkom množstve a ich prestavba:
- Šetrí peniaze v procese renovácie
- Pomáha životnému prostrediu tým, že využíva menej energie a opätovne
využíva vzácne prírodné zdroje
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ŠETRÍ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. ŠETRÍ ENERGIU.
Renovácia ušetrí každý rok ekvivalent 400 biliónov BTU (britských tepelných jednotiek) energie.
To je to isté ako:
- 350 cisterien ropy
- Množstvo benzínu na prevádzku šiestich miliónov áut za rok
- Množstvo elektriny vyrobenej v ôsmich jadrových
elektrárňach za jeden rok

HODNOTY TVORENÉ PRE VÁS
DLHŠÍ ČAS PREVÁDZKY
Získajte stroje, ktoré sa sprevádzkujú rýchlejšie vďaka rýchlej montáži. Nestrácajte čas alebo
hodiny v práci komplikovanými prestavbami kvôli neočakávaným problémom.

ROVNAKO DOBRÝ AKO NOVÝ
Vždy keď je to možné, starý diel je opracovaný a zmodernizovaný podľa najnovších špecifikácií,
aby sa zabezpečilo, že výrobok je rovnako dobrý ako nový – a teda taký istý.

SPOĽAHLIVOSŤ, NIE POVINNOSŤ
Keď máte prácu dokončiť v určitom termíne, náhle prekážky sa nesmú vyskytnúť.
Diely výmenného systému Reman od spoločnosti IVECO sú špeciálne vyvinuté pre vozidlá
IVECO, čím minimalizujú riziká a zlepšujú ich mechanickú spoľahlivosť.

ZNÍŽENIE CELKOVÝCH NÁKLADOV NA VLASTNÍCTVO
Vo všetkých fázach životnosti dielu sú znížené celkové náklady na vlastníctvo.

ZÁRUČNÁ OCHRANA
Diely výmenného systému Reman od spoločnosti IVECO majú
rovnakú alebo lepšiu záruku ako nové diely, takže majitelia
majú rovnakú – ak nie lepšiu – ochranu, ktorú by mali aj pri
výmene náhradného OEM dielu.

VYNIKAJÚCI POMER KVALITY A CENY
Vyrobené vyškolenými technikmi, ktorí každý rok vyrobia stovky rovnakých výrobkov, komponenty
výmenného systému Reman od spoločnosti IVECO stoja až o 30 % menej ako nové, ale ponúkajú
rovnakú kvalitu ako úplne nové výrobky.

DVOJNÁSOBNÁ SPOKOJNOSŤ!

2-ROČNÁ
ZÁRUKA

PRÍTOMNOSŤ UDRŽATEĽNOSTI
Renovácia šetrí viac ako 80 percent energie, ktorá by sa použila na výrobu nového dielu,
čím sa zníži približne 28 miliónov ton oxidu uhličitého.
To je rovnaké množstvo oxidu uhličitého, aké uvoľní desať 500 megawattových elektrární
spaľujúcich uhlie každý rok.
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Nezahadzujte staré diely!

Vráťte ich.
My ich zrenovujeme.

