
VDECHNĚTE NOVÝ ŽIVOT VAŠEMU VOZIDLU

VÝMĚNNÝ SYSTÉM REMAN



VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE U SVÉHO
AUTORIZOVANÉHO OBCHODNÍHO

ZÁSTUPCE IVECO BUS. 

*REMAN MOTORY OD LEDNA 2016
A REMAN PŘEVODOVKY OD ČERVENCE 2017.

BEZ OBAV NA
CESTÁCH

ZÁRUKA VYLOUČENÍ
NEOČEKÁVANÝCH NÁKLADŮ

NEJLEPŠÍ ZÁRUKA
NA TRHU

BEZPEČNÉ PRODLOUŽENÍ
ŽIVOTNOSTI VOZIDEL

DVOULETÁ ZÁRUKA
NA REMAN 

MOTORY A PŘEVODOVKY!*
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KOMPLETNÍ MOTORY
LONG-BLOCK
HLAVY VÁLCŮ
PŘEVODOVKY
TURBODMYCHADLA
ALTERNÁTORY
STARTÉRY
VSTŘIKOVACÍ SYSTÉMY
ELEKTRONICKÉ DÍLY
FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC PRO 
VZNĚTOVÉ MOTORY (DPF)
SETRVAČNÍKY
KOMPONENTY ŘÍZENÍ
TŘMENY KOTOUČOVÝCH BRZD
…MNOHO DALŠÍHO.

ŘADA REMAN
Řada Reman se nepřetržitě vyvíjí. Zahrnuje repasi těchto produktů:

      Špičkové technologie, na míru přizpůsobené nástroje a vybavení a striktní testování kvality 
umožňují společnosti IVECO BUS pro repasi základní části vašeho autobusu podle nejvyšších 
standardů a pro zajištění stejně vysoké kvality jako u nových originálních dílů.

      Pokud si vyberete řadu Reman, budete mít naprostou jistotu, že díly instalované  
do vašeho autobusu budou stejně výkonné jako ty zbrusu nové. Díky svým jedinečným 
znalostem a zkušenostem získaným v průběhu několika posledních desetiletí je společnost 
IVECO BUS je tím ideálním partnerem pro tak složitý a sofistikovaný proces.

VÝMĚNNÝ SYSTÉM REMAN 
VDECHNĚTE NOVÝ ŽIVOT VAŠEMU VOZIDLU!
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VÍC NEŽ REKONSTRUKCE NEBO RECYKLACE
VYSOKÝ STANDARD KVALITY NÁS ODLIŠUJE OD KONKURENCE. 
Reman díly IVECO BUS jsou navrženy speciálně pro vozidla IVECO BUS a po celou dobu své 
montáže nabízejí stejně dobrou funkčnost jako nové originální díly. 
Neprovádíme jen pouhou demontáž a opravu!

RECYKLOVANÉ
Recyklované produkty jsou často 
demontovány z vraku vozidla 
a znovu prodány s minimálními 
nebo žádnými úpravami dílů.  
Některé recyklované díly jsou 
zběžně očištěny, poté zabaleny 
a prodány.
Recyklace není totéž jako repase a 
spolehlivost je diskutabilní.

RESTAUROVANÉ
Obecně se to týká starožitností, kde 
se provádí pouze kosmetické práce 
za účelem jejich vystavení. 
Reman se zaměřuje na výkonnost 
a díl musí splňovat aktuální 
specifikace.

OPRAVENÉ
Znamená to, že produkt byl opraven 
právě natolik, aby byl opět funkční. 
Oprava není tak důkladná jako 
repase, takže produkt nemusí 
fungovat jako nový nebo vydržet 
tak dlouho jako produkt Reman. 

POUŽITÉ
Znamená to, že produkt byl již dříve 
používán a není nový. 
Nebyl opravován a není odstraněn 
žádný z problémů, které se mohou 
vyskytovat.  Z tohoto důvodu nelze  
zjistit další životnost dílu.

CO REMAN NENÍ!
EXISTUJE NĚKOLIK TERMÍNŮ, KTERÉ SE ZAMĚŇUJÍ S REPASÍ.
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5 KLÍčOVÝCH KROKŮ NAŠEHO PROCESU REMAN

1- DEMONTáŽ
Všechny výměnné díly jsou kompletně rozmontovány 
kvůli kontrole.

2 - ČIšTĚNí
Každý díl je důkladně vyčištěn a zkontrolován 
podle nejnovějších specifikací originálních dílů.

3 - PRůMYSLOVá RENOVACE 
Všechny díly jsou buď opraveny tak, aby splňovaly 
nejnovější specifikace originálních dílů nebo jsou 
vyměněny za nové.

4 - OPĚTOVNá KOMPLETACE
 Dokončený repasovaný díl je znovu zkompletován.

5 -TESTOVáNí
Výsledný produkt je testován, aby byla zajištěna 
nejvyšší možná kvalita.
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VÝHODY REMAN
UŠETŘETE ENERGII, UŠETŘETE PENÍZE!

VYUŽIJTE VÝHOD KVALITNí A EKONOMICKÉ ALTERNATIVY
Díky Reman můžeme využít výhod vysoce kvalitních repasovaných dílů, které 
splňují stejné technické požadavky jako díly nové a současně ušetřit až 30 % oproti 
ekvivalentním novým dílů.

OPTIMALIZUJTE ODSTáVKY SVÉHO VOZIDLA 
Zkraťte dobu potřebnou na opravy svého vozidla v období častého využití.
IVECO BUS Reman umožňuje vašemu prodejci zvýšit produktivitu a současně 
garantovat stejnou úroveň mechanické spolehlivosti díky předmontovaným  
dílům připraveným k instalaci a konstruovaným přímo pro vaše vozidla IVECO BUS.

MINIMALIZACE RIZIKA
Reman nabízí nejlepší podporu s nejlepší zárukou ve své třídě. 
Na repasované motory nebo převodovky poskytuje IVECO BUS Reman mezinárodní 
záruku na díly až na dva roky, zatímco záruka průměrného prodejce na generální 
opravu trvá maximálně180 dní. 

VYUŽIJTE VÝHOD TECHNICKY šPIČKOVÝCH PRODUKTů
Repasování dílů Reman provádí technici, kteří se na tuto činnost specializují  
a mají výborné znalosti a zkušenosti se všemi stupni procesu.  
Protože je výměnný díl každé komponenty obroben a kompletně renovován 
s použitím nejnovějších modifikací a technických specifikací používaných pro 
originální díly, produkty Reman zlepší výkon vašeho starého autobusu.
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CHRAŇTE ŽIVOTNí PROSTŘEDí
Protože stále více zákazníků si uvědomuje, že lepší životní prostředí znamená také 
lepší živobytí, IVECO BUS Reman je příkladem, jak se díly a služby CNH Industrial 
přizpůsobují měnícím se nákupním zvyklostem a přáním zákazníků. Hromadná 
recyklace použitých dílů a jejich rekonstrukce vytvářejí finanční úspory v procesu 
repase a současně spotřebovává méně energie a znovu využívá vzácné přírodní 
zdroje.

ZHODNOŤTE STARá VOZIDLA
Stáří vašeho vozidla je nedůležité, pokud pro jeho údržbu používáte kvalitní díly. 
Koupí dílů IVECO BUS Reman můžete svůj autobus modernizovat podle  
nejnovějších specifikací uplatňovaných pro originální díly, avšak mnohem levněji.
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CYKLUS REMAN 
REMAN A KRUHOVÝ ŽIVOTNÍ CYKLUS 
Níže uvedené obrázky reprezentují ideální kruhový cyklus procesu repase.  
Plyne z nich, že nejsou potřebné žádné další zdroje a použité díly se neukládají na skládky.  
Pokud je tento proces dodržován, IVECO BUS Reman dokáže nabídnout cenové příznivé díly, 
které jsou ekologicky dlouhodobě udržitelné.

ŽIVOTNí CYKLUS ZDROJů

Vyměněn 
před selháním

Repasován Zachráněn VyčištěnTestovánZnovu vstupuje do 
dodavatelského 

řetězce

Funguje Udržován StárneProdukt zahajuje 
životní cyklus

Výměnný díl vrácen do 
IVECO BUS Reman

Původní výrobce ŽIVOTNí CYKLUS PRODUKTU

REMAN ŽIVOTNí CYKLUS

ZDROJE SUROVINY VÝROBA

RECYKLACE REPASE

POUŽITÍSKLÁDKA ODPADŮ

Zdroj: Centrum pro výrobní systémy efektivně pracující se zdroji.

ŽIVOTNí CYKLUS PRODUKTU / ŽIVOTNí CYKLUS REMAN
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V posledních desetiletích jsme investovali do nejsofistikovanějších přesných nástrojů, strojních 
zařízení a přísných procesů sledování kvality, které jsou klíčové pro naši stávající řadu produktů.  
Proto produkty IVECO BUS Reman vycházejí ze standardů kvality, které jsou stejně vysoké jako 
v případě nových originálních dílů, ale jsou mnohem levnější!

Ušetřete čas s motory Reman: montážní doba v porovnání s generální opravou mimo rám 
podvozku je o 70 % kratší!

PŘEHLED ŘADY IVECO BUS REMAN

KOMPLETNÍ MOTORY

LONG-BLOCK
Long-block je srdcem motoru a rozsahově pokrývá100 % rozsahu použití.

VĚDĚLI JSTE?
Long-block IVECO BUS vám přináší hodnotu: montážní 
doba v porovnání s generální opravou mimo rám 
podvozku je o 40–50 % kratší.

Naše kompletní motory Reman jsou nyní nabízeny pro řady: 
 
      Tector 
      Cursor 
Jsou také k dispozici pro autobusy až po Euro 6!

VĚDĚLI JSTE?
Mezinárodní záruka na naše motory Reman je nyní 
2 roky!
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Naše produktová řada hnacích systémů zahrnuje 
převodovky, náprav, zadní nápravy, řízení a spojky.

Všechny IVECO BUS Reman hnací systémy byly 100% 
rozmontovány, pečlivě vyčištěny a zkontrolovány 
nebo obrobeny v souladu s nejnovějšími úpravami, 
aby splňovaly požadavky IVECO BUS. Díky dodržování 
těchto postupů je spolehlivost implementována do 
každého dílu!

VĚDĚLI JSTE?
      Abychom lépe splňovali vaše potřeby, rozšířili jsme naši 
nabídku převodovek o automatické převodovky Z.F a Voith!

      Od července 2017 je mezinárodní záruka na převodovky 2 roky! 

HNACÍ SYSTÉMY

VSTŘIKOVACÍ SYSTÉMY 

ROTAčNÍ ELEKTRICKÉ SOUčÁSTI 

Snažíme se vám dodávat nejlepší palivová čerpadla a vstřikovače paliva, které jsou na trhu 
dostupné. Masivně jsme investovali do technologie, školení a personálu, takže každý palivový 
produkt, který vychází z našich dílen provádějících repase, je dokonalý v každém směru!

Naše repasované startéry a alternátory představují levnou možnost opravy, která splňuje nebo 
překračuje specifikace originálních dílů. 

VĚDĚLI JSTE?
      Nyní nabízíme více než 600 naftových produktů, včetně produktů  
pro elektronické a vysokotlaké systémy common rail.

      Všechny naše vstřikovací systémy mají výhodu v 12měsíční záruce  
na díly a práci.

VĚDĚLI JSTE?
Naše startéry a alternátory Reman jsou 
podpořeny zárukou na1rok / bez omezení 
hodin (při montáži autorizovaným prodejcem 
IVECO BUS).
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Turbodmychadlo je zařízení, které zvyšuje množství vzduchu 
vstupujícího do motoru, pomocí turbíny poháněné proudem 
výfukových plynů.  
Turbodíly Reman jsou navrženy speciálně pro vozidla 
IVECO a po celou dobu své montáže nabízejí stejně dobrou 
funkčnost jako nové originální díly.

Diesel Particulate Filter (DPF), tedy filtr pevných částic 
pro vznětové motory, je zařízení, které fyzicky zachycuje 
emise částic ve výfukových plynech, aby se zamezilo 
jejich úniku do ovzduší.

VĚDĚLI JSTE?
Turbodmychadlo nebo turbodmychadlo s proměnlivou geometrií lopatek zajišťuje vysoké 
hodnoty točivého momentu při nízkých otáčkách; na silnici,  
první zřejmé výhody tohoto řešení jsou:
      Reakční vlastnosti motoru a vysoký výkon turbo brzdy IVECO BUS.
      Skvělý jízdní komfort zajištěn.
      Optimalizace spalování a díky tomu snížení spotřeby paliva.

S naším filtrem DPF IVECO BUS Reman není nic ponecháno náhodě: Proveďte rychlou výměnu 
filtru, vraťte svůj autobus zpět do práce a výrazně ušetříte!

VĚDĚLI JSTE?

TURBODMYCHADLA

FILTRY PEVNÝCH čÁSTIC PRO VZNĚTOVÉ MOTORY (DPF)

      Při normální jízdě výfukové plyny a částice 
sazí procházejí přes pórovité stěny DPF a vrstvu 
popela.

      V nízkých rychlostech v městském provozu 
probíhá proces regenerace filtru méně často než 
při meziměstských rychlostech.

Zvyšuje se tlak na filtr a spotřeba 
paliva.

Je nutné častější čištění DPF, pokud 
jezdíte v ulicích měst.
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IVECO BUS Reman aktuálně nabízí elektronické řídicí 
jednotky (ECU) a neustále se snaží nabídku rozšiřovat.

ELEKTRONIKA

VĚDĚLI JSTE?
Jakmile je proces repase dokončen, elektronické řídicí jednotky (ECU) procházejí pečlivými 
zkušebními požadavky na životnost. Díky tomu si můžete být jisti, že tyto repasované díly 
poskytnou stejný výkon a spolehlivost jako originální díly, včetně podmínek namáhavých aplikací, 
jako jsou velké vibrace, extrémní teplotní provozní rozsahy, vlhkost, koroze a nadměrná prašnost.
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IVECO BUS REMAN: VYKOUŠEJTE A PŘIJMĚTE ZA VLASTNÍ! 
4 DOBRÉ DŮVODY PRO VOLBU IVECO BUS REMAN:

ZHODNOCENí PENĚZ

KVALITA A VÝKON

ZáRUKA NEJLEPší VE SVÉ TŘíDĚ

OCHRANA ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí








