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IVECO REMAN

Suntem încântaţi să anunţăm lansarea a două turbosuflante Reman pentru utilizarea cu motoare GNC.

 Cea mai bună soluţie pentru autovehiculul 
dumneavoastră uzat!

 Standarde de înaltă calitate datorită 
procesului nostru specific de recondiţionare!

PRINCIPALELE 
AVANTAJE Economii

Economie de până la 30% comparativ cu 
piesele de schimb noi

Garanţie
12 luni*

Proces de recondiţionare
Testat şi inspectat în conformitate cu aceiaşi 
parametri şi aceleaşi standarde ca produsul 
OE

*Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de 
garanţie al corporaţiei CNH Industrial.

DISPONIBILE ACUM: DOUĂ TURBOSUFLANTE REMAN pentru MOTOARELE 
GNC CURSOR 8 şi CURSOR 9

MODEL MODEL YEAR TIP MOTOR Cod piesă nouă Cod piesă 
Reman

Cod piesă 
uzată

STRALIS

2007-2013 Cursor 8 (6L - 7,8lt) GAZ 5801525938 500060582 500060581

2013-2016 Cursor 8 (6L - 7,8lt) GAZ E VI 5801525938 500060582 500060581

2016-2018 Cursor 9 (GNC Euro 6) 400 cv 5802417974 500061226 500061225

2008-2010 Cursor 8 (6L - 7,8lt) GAZ 5801525938 500060582 500060581
S-WAY GAZ 

METAN 2019 Cursor 9 (GNC Euro 6) 5802417974 500061226 500061225



DESCOPERIŢI PROCESUL OPTIM DE RECONDIŢIONATE A TURBOSUFLANTELOR: 

1. RETURNAREA 
UNITĂŢII UZATE
 Sortare vizuală
 Identificare

2. TRATAREA UNITĂŢII 
UZATE
 Inspecţie
 Dezasamblare

3. SPĂLARE
 Curăţare 
 Sablare cu nisip, ultrasonică şi de alte tipuri

4. VERIFICAREA CALITĂŢII
 Examinarea magnetoscopică în proporţie de 100% a corpului 

turbosuflantei
 Verificarea în proporţie de 100% a corpului supapei sau a 

supapei wastegate 
 Înlocuirea în proporţie de 100% a pieselor de uzură, turbinei, 

inelelor rotative, rulmenţilor, garniturilor etc.
 Echilibrarea rotorului turbinei, verificarea actuatorului

Sunt montate componente noi atunci când piesele existente nu trec 
verificările preliminare de calitate

5. RECONDIŢIONARE - ASAMBLARE
 Produs asamblat pe linia de producţie cu 

verificarea funcţională în timpul desfăşurării 
procesului 

 Inspecţie 100% la terminarea producţiei pieselor 
originale pe bancuri de testare 

 Toate produsele sunt supuse aceluiaşi proces de 
producţie şi aceloraşi specificaţii de proiectare ca 
unităţile noi

 Produsele sunt testate pentru a furniza niveluri 
de performanţă egale cu cele oferite de 
produsele noi,


