ADVERTORIAL

ERA BENELUX PRESENTEERT
PRODUCTGAMMA
HOOGSTE KWALITEIT MET RESPECT VOOR HET MILIEU
ERA Benelux is specialist op vlak van airco
compressoren, stuurhuizen, stuurbekrachtigingspompen, aandrijfassen en homokineten, starters en

 Electric Power
Steering (EPS)
stuurkolom

WAAROM
REMANUFACTURING?

De oprichters van ERA Benelux
wisten dat remanufacturing niet
alleen de sleutel tot succes
vormde voor het nieuwe bedrijf,
maar ook een manier is om bij te
dragen aan het behoud van ons
milieu. Telkens de consument een
remanufactured product
aankoopt, verkleint hij zijn eigen
ecologische voetafdruk, of het
product nu afkomstig is van de
IAM of de OE-fabrikanten.

Superieure kwaliteit

ERA Benelux verwacht van de
onderaannemers dat ze voldoen
aan de hoogste eisen rond
remanufacturing, dat ze audits
uitvoeren op een regelmatige
basis en dat ze specifieke
productie- en testprocedures
implementeren om een superieure
kwaliteit te verkrijgen.

Geen papieren catalogus

ERA Benelux is altijd voorstander
geweest van elektronisch
catalogiseren omdat dit
een milieuvriendelijke
methode is. Daarom
besloot de firma om haar
catalogusgegevens te
publiceren op platforms

zoals TecDoc en Aldoc. Dezelfde
info kan ook geraadpleegd
worden op de website. Zo
kunnen klanten zien welke
producten beschikbaar zijn en
elektronisch hun bestelling
doorgeven.

DEELNAME ReMaTec

In 2001 nam Era Benelux reeds
deel aan de eerste editie van de
vakbeurs rond remanufacturing:
ReMaTec. Ook dit jaar is het
bedrijf van 19 tot 21 juni weer
van de partij. Tijdens de beurs
komen volgende productgroepen
aan bod: stuurhuizen,
stuurbekrachtigingspompen, airco
compressoren, aandrijfassen en
remklauwen. Ook de nieuwe EPSstuurkolommen zullen voorgesteld
worden. Stefaan Vandenbussche,
managing director van de firma:
“Onze beursstand heeft een
centrale zuil met zes armen,
waarin telkens een verschillende
productgroep wordt gepresenteerd. Wij kijken er alvast naar uit
om ons gamma te presenteren
aan ReMaTec bezoekers”.

PRODUCT PORTFOLIO
Remklauwen

Het remklauwassortiment
bestaat uit 3500

alternatoren, remklauwen en EPS stuurkolommen. Alle
producten worden uitvoerig getest zodat ze voldoen
aan de hoogste normen. Samen met een constante
productontwikkeling zorgt dit ervoor dat het ERA
gamma compleet en up-to-date is. In een tijd waarin
men moet proberen het milieu te sparen en natuurlijke
grondstoffen steeds schaarser worden, biedt ERA
Benelux een kans om zonder toegevingen een goed
product te verkopen en een bijdrage te leveren aan een
beter milieu.
artikelnummers afgestemd op het
Europese wagenpark. Alle
remklauwen zijn voorzien van
nieuwe pistons en geleiders.
Chroom6-vrije afwerking zorgt
ervoor dat het milieu niet wordt
belast, terwijl de duurzaamheid
van de remklauw toch
gegarandeerd blijft. Ten slotte zijn
de eenheden onderworpen aan
druktesten vergelijkbaar met die
van OE-leveranciers.

Aandrijfassen

Er zijn 3600 artikelnummers
voorzien voor het Europese
wagenpark. Bovendien is levering
van gloednieuwe homokineten
mogelijk.

Stuurbekrachtigingspompen

Het gamma kende een
significante groei onder meer
door leveringen voor Europese,
Japanse en Koreaanse
toepassingen. De cataloog is
gebaseerd op O.E. Informatie en
grondige kernidentificatie maakte
deze groep heel succesvol.

Stuurhuizen

De databases van ERA Benelux
voorzien alle nodige informatie
gedurende het hele proces van
remanufacturing. 90% van de
stuurhuizen zijn uitgerust met
O.E. dichtingen om
topkwaliteit te
waarborgen.
Elk stuurhuis
dat de fabriek
verlaat,
is uitvoerig
getest en
voorzien van
een
testrapport.

Airco compressoren
Omdat auto's steeds vaker zijn
uitgerust met airco, stijgt ook de
vraag hiernaar. Remanufacturing
is hier de oplossing omdat vrijwel
elke compressor gereviseerd kan
worden. De compressoren
worden geleverd met de juiste
hoeveelheid olie en onderworpen
aan functie- en lekkagetests.

EPS-stuurkolommen

Sedert februari 2011 biedt ERA
Benelux gereviseerde EPS
stuurkolommen aan (EPS = Electric
Power Steering). Bekrachtigde
stuursystemen van vooral kleinere
wagens evolueren meer en meer
naar de elektrische variant. In het
programma werden 50
referenties opgenomen die
representatief zijn voor het
huidige wagenpark uitgerust met
EPS. Alle referenties zijn
opgenomen in TecDoc, Aldoc en
de eigen elektronische
onderdelencatalogus. ERA
Benelux houdt zich aan de
Europese regelgeving en geeft
ook op stuurkolommen 2 jaar
garantie met kilometerbeperking.
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