Новият асортимент на Austausch части

Защо Volkswagen Оригинални Austausch части?
Когато след дълга експлоатация оригиналните резервни части се износят, в тях
продължава да се крие ценен ресурс от възобновяеми материали, енергия и вложен труд.
Струва си да ги оползотворим. Ето защо Volkswagen приема обратно използвани части,
подлага ги на промишлена преработка и отново ги връща в експлоатация под формата на
Оригинални Austausch части.

Какво означава за нас промишлена преработка
Промишлената преработка на нашите Оригинални Austausch части се извършва съобразно
приложимите в цял свят строги стандарти на концерна Volkswagen. В действията си се
стремим да осигуряваме високо серийно качество, икономическа рентабилност и опазване
на природата и ресурсите. Познанията ни осигуряват на нашите клиенти реални ползи.
Клиентите могат да се възползват от ценово предимство с до 40% спрямо цената на новите
резервни части, а оттам и от изгоден ремонт, който при това е извършен с грижа за
природата. А за търговците на Volkswagen Оригинални Austausch части те са мощен фактор
за рентабилност в бизнеса с резервни части. Вие, нашите клиенти, получавате разработени
и надеждни продукти, които дори и в случай на ремонт и подмяна на резервни части могат
без проблем да се сглобят отново във функциониращ и високоефективен елемент.
Основателни причини
Volkswagen Austausch частите притежават същото високо качество като това на
Оригиналните резервни части. Austausch частите трябва да носят икономическа
рентабилност, да опазват природата и ресурсите, за да бъдат включени в нашата програма.
Тези фактори са от решаващо значение най-вече за промишлената им преработка.
Ако преработката не си заслужава, спираме да я прилагаме по-нататък. Въпреки това
приемаме някои от тези части, които след време се оказват подходящи за промишлена
преработка. За такива части, които не подлежат на преработка в момента, клиентът
получава съответната оригинална част при по-изгодни условия. Така вече процедираме с
резервните части за водни помпи и съединители.
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Новият асортимент на Austausch части. Нови потребности, нови части
Програмата, която през 1947 г. стартира с пет групи от компоненти, днес вече е цяло семейство, което обхваща части с няколко
хиляди позиции. А техническото усъвършенстване на всяка следваща генерация автомобили ще допринесе за разрастването на
нашия асортимент от Оригинални Austausch части.
Новият асортимент на Austausch части е разработен заедно с доставчиците и развойната дейност, по време на семинари свързани с развитието на марката и пазарите и с помощта на проучване за удовлетвореност, като се взеха под внимание потребностите
на нашите партньори и техните клиенти. Промишлената преработка също не винаги е рентабилна предвид техническите промени. Това ще ни накара да рационализираме асортимента и да се борим срещу двойното му нарастване в полза на чистата природа
и доволните, лоялни клиенти.
От 2018 г. поетапно ще отпаднат до 29 групи части (521 артикулни номера), а ще се прибавят 3 съвсем нови групи части,
сред които и такива, които се използват в по-нови модели автомобили, като напр. инфотеймънт системи и съответните управляващи устройства, или такива за електрически автомобили. Ще се разширят четири сега съществуващи групи резервни части.

Нови групи части (вече в наличност)
Хомогенни резервни части
Група

Брой нови
Възобновяеми части – номера

Турбокомпресор

58

м. юли 2018 г.

Инфотейнмънт системи

24

м. юли 2018 г.

Управляващи устройства за
инфотеймънт системи

74

м. юли 2018 г.

4-цилиндрови двигатели:
EA211, EA288, EA888

Групи резервни
части, които
вероятно ще
отпаднат до 2020 г.
–– Оси/колянни валове (FDR)
–– Карданни валове (FDF)
–– Кормилни колони/кормилни
прътове (FBB)
–– Водни помпи (RAE)
–– Съединители (RKS)
–– Феродови дискове (RKA)
–– Притискателни дискове (RKB)
–– Спирачни челюсти (BAC)
––
––
––
––
––
––
––
––

Дебитомери (EAL)
Маховици (RAG)
Сензори (EFB)
Делко (EAK)
Маслени охладители (RAR)
Виско съединители (RBV)
Хидротрансформатори (GPF)
Управляващи блокове (ENI)

–– Хидравлични помпи (RPG)
–– Комплекти за ремонт на
двигател (RTS)
–– Полуоска/кардан (GPW)
–– Регулатори на напрежението
(EEB)
–– Отделни електрически
елементи (ETA)
–– Автом. съединители (GPK)
–– Отделни части за ремонт на
двигателя (RTA)
–– Отделни части за предавателни
кутии (GTA)
–– (Други) управляващи
устройства (ENC)
–– Отделни части за скоростни
кутии (GTA)
–– Зъбни предавки (GPS)

Преглед на новите към момента групи резервни части и номера на части
HTG

Продуктова група

ABC

Турбокомпресор

Съпоставка с
оригинална част

Нова Austausch част

06K-145-654-K
04C-145-703
06K-145-713-K
04E-145-721-F
04E-145-721-G
04E-145-721-R
04E-145-721-S
06K-145-721-G
04E-145-722-E
04E-145-722-G
04E-145-722-M
04E-145-722-R
06J-145-722-B
06L-145-722-T
06K-145-874-F
06K-145-874-G
06K-145-874-L
04L-253-010-B
04L-253-010-K
04L-253-010-T
04B-253-014-E
04L-253-016-F
04B-253-019-R
04L-253-019-P
03N-253-020-H
04B-253-020
04L-253-020-S
04L-253-056-M
04L-253-056-N
04L-253-056-P
04L-253-056-Q

06K-145-654-KX
04C-145-703- X
06K-145-713-KX
04E-145-721-FX
04E-145-721-GX
04E-145-721-RX
04E-145-721-SX
06K-145-721-GX
04E-145-722-EX
04E-145-722-GX
04E-145-722-MX
04E-145-722-RX
06J-145-722-BX
06L-145-722-TX
06K-145-874-FX
06K-145-874-GX
06K-145-874-LX
04L-253-010-BX
04L-253-010-KX
04L-253-010-TX
04B-253-014-EX
04L-253-016-FX
04B-253-019-RX
04L-253-019-PX
03N-253-020-HX
04B-253-020- X
04L-253-020-SX
04L-253-056-MX
04L-253-056-NX
04L-253-056-PX
04L-253-056-QX

Каталожен номер

Каталожен номер

HTG

Продуктова група

Съпоставка с оригинална част
Каталожен номер

Нова Austausch част
Каталожен номер

RAD

Горивни помпи

03L-130-755-AL

03L-130-851-MX

04B-130-755-H

04B-130-755-HX

HTG

Продуктова група

Съпоставка с оригинална част
Каталожен номер

Нова Austausch част
Каталожен номер

RBI

Дюзи

03L-130-277-S

03L-130-277-SX

04L-130-277-BC

04L-130-277-BX

Съпоставка с оригинална част
Каталожен номер

Нова Austausch част
Каталожен номер

03P-131-512-E

03P-131-512-EX

HTG

Продуктова група

RBM

Охладител на
отработили газове

Преглед на новите към момента групи резервни части и номера на части
HTG

Продуктова група

Съпоставка с
оригинална част

Каталожен номер

ENU

Управляващи устройства за
инфотейнмънт

3Q0-035-819
3Q0-035-819-A
3Q0-035-819-B
3Q0-035-819-C
3Q0-035-820-B
3Q0-035-820-C
3Q0-035-824
3Q0-035-824-B
3Q0-035-824-C
3Q0-035-840-B
3Q0-035-840-C
3Q0-035-842-C
3Q0-035-846-A
3Q0-035-846-B
3Q0-035-864-B
3Q0-035-864-C
3Q0-035-874-A
3Q0-035-874-B
3Q0-035-874-C
3Q0-035-877-B
3Q0-035-877-C
3G0-035-020-E
3G0-035-022-A
3G0-035-042-A
3G0-035-043-E
3G0-035-044-B
3G0-035-045-D
3G0-035-046-D

Нова Austausch
част

Каталожен номер

3Q0-035-819- X
3Q0-035-819-AX
3Q0-035-819-BX
3Q0-035-819-CX
3Q0-035-820-BX
3Q0-035-820-CX
3Q0-035-824- X
3Q0-035-824-BX
3Q0-035-824-CX
3Q0-035-840-BX
3Q0-035-840-CX
3Q0-035-842-CX
3Q0-035-846-AX
3Q0-035-846-BX
3Q0-035-864-BX
3Q0-035-864-CX
3Q0-035-874-AX
3Q0-035-874-BX
3Q0-035-874-CX
3Q0-035-877-BX
3Q0-035-877-CX
3G0-035-020-EX
3G0-035-022-AX
3G0-035-042-AX
3G0-035-043-EX
3G0-035-044-BX
3G0-035-045-DX
3G0-035-046-DX

HTG

Продуктова група

Съпоставка с
оригинална част

Нова Austausch част

5C0-035-680-D
5C0-035-680-E
5C0-035-680-F
5C0-035-680-G
5K7-035-200-F
5K7-035-200-G
5K7-035-200-H
5K7-035-200-K
5K7-035-200-L

5C0-035-680-DX
5C0-035-680-EX
5C0-035-680-FX
5C0-035-680-GX
5K7-035-200-FX
5K7-035-200-GX
5K7-035-200-HX
5K7-035-200-KX
5K7-035-200-LX

Каталожен номер

EKN

Инфотейнмънт системи

Каталожен номер

Указание:
През определен период от време ще преработваме брошурата и ще обновяваме
съдържанието й, така че да Ви държим в течение с последните новости.

Бърз преглед на всички предимства.

Запознайте се с нашия асортимент от Volkswagen Оригинални Austausch части и се
възползвайте от предимствата, които те Ви дават. И всичко това на атрактивни цени, както
за лоялни клиенти на сервиза, така и за NORA® клиенти.

Високо качество:
Оригиналните Austausch части се подлагат на
същите строги изисквания за качество
на Volkswagen като Оригиналните части, а в
техническо отношение са като нови.

Изгодна цена:
Оригиналните Austausch части са на доста поизгодна цена от съответните Оригинални части.
Това удовлетворява не само клиентите, но и
търговците. Защото Оригиналните Austausch части
повишават конкурентоспособността им.

Бърз ремонт:
Не е необходимо да се извършва продължителен
ремонт, а вместо това просто подменяме частта.
Клиентът получава по-бързо автомобила си. А
сервизите могат да отремонтират повече
автомобили.

Грижа към природата:
Нашата програма Оригинални Austausch части
допринася за опазването на ценни ресурси и за
икономията на енергия при добива на суровини
и производството на нови резервни части.

Запазване на стойността:
Оригиналните Austausch части удължават експлоатационния
живот на автомобила и запазват стойността му при
евентуална препродажба.
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