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SYSTEM ZARZĄDZANIA ZUŻYTYMI CZĘŚCIAMI  
FIRMY HELLA: PROFESJONALNY I KOMPETENTNY

HELLA oferuje wszechstronny asortyment rozruszników i alternatorów o wysokim pokryciu rynku dla 
pojazdów w praktycznie każdym wieku. Jednoznacznym dowodem jest tu ponad 15 000 aplikacji  
w grupie samochodów osobowych i ponad 10 000 aplikacji w grupie samochodów użytkowych.

W obrębie asortymentu szczególne znaczenie mają części regenerowane – ze względu na fakt, że wśród 
użytkowników wciąż rośnie zapotrzebowanie na fachową naprawę. Dzięki przemyślanemu systemowi 
zarządzania wyeksploatowanymi częściami firmy HELLA hurtownie i warsztaty mogą profesjonalnie stawiać 
czoła takim wymaganiom.

KNOW-HOW I JAKOŚĆ

W przypadku regenerowanych rozruszników i alternatorów stosuje 
się takie same, wysokie wymagania jakościowe jak  
w przypadku nowego oprzyrządowania fabrycznego (OE). 
Międzynarodowe centrum kompetencyjne rozruszników
i alternatorów HELLA zapewnia stałą optymalizację jakości  
i procesów, a tym samym najlepszą ofertę produktów
regenerowanych. 

Oznacza to w szczególności:
 ➔ kwalifikację produktów na podstawie dokładnej analizy części
 ➔ stosowanie wysokogatunkowych części spełniających 

specyfikacje OE
 ➔ Kontrolę jakości zgodną ze specyfikacjami OE 
 ➔ Uproszczenie systemu zarządzania wyeksploatowanymi 

częściami (patrz str 4/5)

Oprócz nieskomplikowanych procedur i wysokiej dostępności 
części hurtownie i warsztaty zyskują też dzięki ponownie 
ulepszonemu systemowi kontroli jakości.

HELLA, handel hurtowy i warsztaty współpracują więc ze sobą  
w ramach kompletnego procesu regeneracji zużytych części.

PAMIĘTAJ

Na skutecznym systemie zarządzania wyeksploatowanymi 
częściami korzystają nie tylko wszystcy uczestnicy procesu. To 
także skuteczny recykling surowców oraz oszczędne korzystanie 
z zasobów, to wartościowy przyczynek do ochrony naszego 
środowiska.

REGENERACJA ZUŻYTYCH CZĘŚCI

Łatwa identyfikacja: regenerowane rozruszniki i alternatory firmy  
HELLA są jednoznacznie oznakowane logo Remanufactured.



 Internetowa baza danych do identyfikacji wyeksploatowanych części

 Informacje dotyczące asortymentu

 Informacje techniczne

 Katalog rozruszników i alternatorów

PRZEGLĄD –
ROZRUSZNIKI I ALTERNATORY ONLINE:
Szczegółowe informacje o asortymencie rozruszników i alternatorów  
są dostępne na stronie www.hella.com/startersalternators – przez 24 
godziny na dobę i 7 dni w tygodniu:
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 ➔ Handel hurtowy płaci oprócz  
ceny towaru zastaw w wysokości 
od 25  € do 100  €.

 ➔ Wysokość zastawu zależy 
od wartości rynkowej 
wyeksploatowanej części.

 ➔ Klient uzyskuje opcję zwrotu 
wyeksploatowanej części.

 ➔ Identyfikacja wyeksploatowanej 
części ma miejsce na podstawie 
numeru OE producenta, który 
pozwala określić numer artykułu 
HELLA (przekodowanie).

 ➔ Wyeksploatowana część musi 
się znajdować na aktualnej liście 
akceptowanych części firmy 
HELLA, dostępnej w internetowej 
bazie danych na stronie www.
hella.com/startersalternators.

 ➔ Wyeksploatowana część jest 
kontrolowana na podstawie 
obowiązujących technicznych 
kryteriów zwrotu (str. 6/7).

 ➔ Wyeksploatowana część musi 
zostać zwrócona w oryginalnym 
opakowaniu firmy HELLA w celu 
wykluczenia uszkodzeń.

 ➔ Wypełniony formularz zwrotu  
(do pobrania ze strony www.
hella.com/startersalternators) 
należy umieść w opakowaniu 
razem z częścią.

 ➔ Opcja zwrotu części jest ważna 
przez 21 miesięcy.

Zakup 
refabrakowanego 
rozrusznika albo 
alternatora

Zwrot 
wyeksploatowanej 
części

Identyfikacja i kontrola 
techniczna

SYSTEM ZARZĄDZANIA ZUZYTYMI CZĘŚCIAMI

PROCEDURA ZARZĄDZANIA WYEKSPLOATOWANYMI 
CZĘŚCIAMI FIRMY HELLA
Prosty system zwrotu wyeksploatowanych części i szybka wypłata zastawu to elementy przyjaznej dla klienta 
procedury zarządzaniaia wyeksploatowanymi częściami firmy HELLA. Zaleta dla hurtowni i warsztatów: 
oprócz opcji przedłużonego terminu zwrotu odrzucone podzespoły są teraz szczegółowo dokumentowane.
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Podzespół  
zaakceptowany

Istnieje opcja zwrotu dla 
hurtowni

Odrzucenie ze względów 
technicznych

Wyeksploatowana część jest 
odrzucana, jeżeli występuje 
co najmniej jeden z powodów 
technicznych (patrz str. 6/7).

Powód odrzucenia części jest 
protokołowany na dowodzie 
zwrotu.

Wyeksploatowana część może 
zostać przyjęta na życzenie 
klienta za opłatą 5,00  € albo 
odpłatnie odesłana.

Klient zachowuje opcję zwrotu 
części.

Zwrot kwoty 
5  € za każdą 
nadmiarową część 
wyeksploatowaną*

Zwrot 100% 
zastawu

Odrzucenie z powodu  
braku numeru OE

Określenie numeru OE części jest 
niemożliwe.

Nadmiar do 20 %

Nadmiar powyżej 20 %

* do ilości nadmiarowej wynoszącej 100 % na każdy artykuł.

Brak opcji zwrotu dla 
hurtowni

Podzespół  
odrzucony
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 Na rozruszniku znajduje 
się etykieta OE producenta 
względnie wygrawerowany 
na rozruszniku numer OE 
jest czytelny/widoczny. 

 Możliwa jest weryfikacja 
numeru OE przy użyciu 
internetowej bazy danych 
(www.hella.com/
startersalternators).

 W przypadku 
nierozpoznanych 
rozruszników zwrot nie jest 
możliwy.

 Rozrusznik nie był 
wymontowany przez 
dłuższy czas i nie wykazuje 
uszkodzeń korozyjnych.

 Silnie skorodowane 
rozruszniki.

 Rozrusznik jest kompletny  
i zmontowany.

 Rozebrany lub niekompletny 
rozrusznik.

 Obrzeże obudowy 
przekaźnika nie jest 
uszkodzone.

 Uszkodzenia części  
plastikowej przekaźnika 
aktywującego. 

 Rozrusznik jest 
zdeformowany/uszkodzony, 
np. przez wgniecenie lub 
pęknięcie obudowy albo ma 
spiłowany zębnik.

 Silne odbarwienie wału w 
wyniku przeciążenia (np. 
niebieskie zabarwienie).

Korozja Kompletność  
rozrusznika

Stopień  
uszkodzeniaMożliwość identyfikacji

KRYTERIA AKCEPTACJI

KRYTERIA AKCEPTACJI ZUŻYTYCH CZĘŚCI
 
Warunkiem regeneracji artykułu jest spełnienie określonych kryteriów. W związku z tym akceptacja  
i regeneracja wyeksploatowanej części przez firmę HELLA będzie możliwa tylko pod warunkiem spełniania 
podanych niżej kryteriów technicznych.

ROZRUSZNIKI
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 Na alternatorze znajduje 
się etykieta OE producenta 
względnie wygrawerowany 
na alternatorze numer OE 
jest czytelny/widoczny. 

 Możliwa jest weryfikacja 
numeru OE przy użyciu 
internetowej bazy danych 
(www.hella.com/
startersalternators).

 W przypadku 
nierozpoznanych 
alternatorów zwrot nie jest 
możliwy.

 Alternator nie był 
wymontowany przez 
długi czas i nie wykazuje 
uszkodzeń koła pasowego 
przez korozję.

 Silnie skorodowane  
alternatory.

 Alternator jest kompletny 
(wł. z nasadką)  
i zmontowany.

 Rozebrane albo  
niekompletne alternatory.

 Uszkodzenia plastikowej 
nasadki.

 Brak żeberka na przedniej  
i/lub tylnej pokrywie 
łożyska.

 Wtyczka odłamana do  
wysokości uszczelki.

 Brak dwóch żeberek na 
przedniej i/lub tylnej 
pokrywie łożyska.

 Wtyczka odłamana pod 
uszczelką.

Korozja Kompletność  
alternatora

Stopień  
uszkodzeniaMożliwość identyfikacji

ALTERNATORY
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