ADVERTORIAL

SNELLE SERVICE EN CHECK REMAN-PRODUCTEN
DANKZIJ EIGEN TESTOPSTELLINGEN ERA BENELUX
ERA BENELUX INVESTEERT IN MACHINERIE VOOR HET TESTEN VAN REMAN-PRODUCTEN
ERA Benelux, het remanufacturing bedrijf uit Gullegem,
heeft een breed assortiment aan gereviseerde
onderdelen voor de automotive industrie. De firma kon
al eerder een aantal van hun onderdelen zelf
controleren, maar heeft nu met de aankoop van een
Amerikaanse machine om stuurhuizen te checken,
volledige testcontrole over de eigen producten. De
testopstellingen bij ERA Benelux dienen om de klanten
een snelle service te bieden bij problemen, maar ook
om steekproefgewijs de binnenkomende producten van
hun onderaannemers op de proef te stellen.

ERA BENELUX

Het Gullegemse bedrijf ERA
Benelux biedt voor de automotive
sector een breed assortiment
gereviseerde auto-onderdelen:
• airco-compressoren
• stuurhuizen (zowel links als
rechts gestuurd)
• stuurbekrachtigingspompen
• stroomverdelers
• aandrijfassen
• homokineten (The New Line:
nieuwe onderdelen)
• starters (The New Line)
• alternatoren (The New Line)
• remklauwen
• EPS-stuurkolommen

Werkwijze

Alle producten worden uitvoerig
getest (zie verder) zodat ze
voldoen aan de normen die de
eerste montage oplegt. Alle ERA
Benelux Remanufactured parts
worden bovendien gereviseerd
met originele reserveonderdelen.
Door dit proces van verbetering

en controle, samen met een
constante productontwikkeling,
zijn de ERA Benelux-catalogi zeer
compleet en up-to-date.

ook mogelijk mét belasting), maar
nog niet om stuurhuizen op de
proef te stellen.

Milieuvriendelijk

Met de aankoop van een
Amerikaanse machine kan ERA
Benelux nu ook stuurhuizen
checken.
• Service
“Wij kozen voor die investering
omdat wij het belangrijk vinden
om een snelle service te bieden
aan onze klanten,” vertelt Stefaan
Vandenbussche, Managing
Director van ERA Benelux.
“Wanneer vroeger de producten
omwille van een probleem
terugkwamen, werden die door
ons naar de onderaannemers
gestuurd. Daardoor kon de
wachttijd voor de klant wel eens
oplopen. Doordat wij nu over alle
testfaciliteiten beschikken, kunnen
wij zelf eerst al eens het product
inspecteren. Dat bespaart de
klant tijd en ons de kosten

ERA Benelux biedt uitstekende
kans om zonder toegevingen een
goed product te verkopen en uw
bijdrage te leveren aan een beter
milieu.

Verdelers

De ERA Benelux Remanufactured
parts worden uitsluitend verdeeld
via erkende automaterialenzaken.

TESTOPSTELLINGEN

Om de producten die via
onderaannemers binnenkomen en
die teruggestuurd worden bij
problemen, te kunnen testen,
beschikt ERA Benelux nu over alle
benodigde apparatuur. Het
bedrijf had al machinerie in huis
om hydraulische pompen en
alternatoren te testen (beide testen

Testmachine voor stuurhuizen

van sommige transporten en
verzendingen.”
• Kwaliteit
“Bovendien willen wij de
gereviseerde producten die we
van onze onderaannemers
krijgen, ook nog eens kunnen
testen op hun kwaliteit. Die testen
van de Remanufactured parts
zullen wij steekproefgewijs
uitvoeren.”
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