CO JE REPASOVANÝ DÍL ?
BĚŽNÁ DEFINICE

VAŠE KONTAKTNÍ OSOBY V RÁMCI APRA EVROPA
PŘEDSEDA A MÍSTOPŘEDSEDA

Repasovaný díl plní funkci, která je minimálně rovnocenná v porovnání
s novým dílem
Je získán z existujícího použitého dílu (KÓR) , za pomocí standardizovaných průmyslových procesů v souladu se specifickými technickými
požadavky

Dr.-Ing. Daniel C. F. Koehler
Předseda
APRA Europe

KoehlerD@bpw.de

Na repasovaný díl se vztahuje stejná záruka jako na nový a je jasně
označen jako repasovaný s identifikací organizace , která díl
Peter Bartel
(Společná definice asociací ACEA,APRA EUROPE, CLEPA a FIRM)
Citace p. Steinhilper – Nejvyšší forma recyklace a p. Koehler –
Nejudržitelnější obchodní model

PROČ REPASOVAT ?
POZITIVNÍ DOPADY

Místopředseda
APRA Europe
peter.bartel@c-eco.com

OBECNÉ POŽADAVKY A ČLENSTVÍ

PODPORA
REPASNÍHO
PRŮMYSLU OD
ROKU 1941

Dr.-Ing. Michael Haumann

Životní prostředí
Repase šetří miliony tun emisí CO2, 85% vstupních surovin a 55% energie
ve srovnání s novou výrobou.

Bezpečnost
Na repasované díly je poskytována plná záruka a splňují právní
požadavky na obecnou bezpečnost výrobku, jelikož plní rovnocennou
funkci jako nové díly.

Zaměstnanost

Členské služby
APRA Europe

info@apraeurope.org

APRA Europe AISBL
Silversquare Central
coworking community
Kantersteen 47
1000 Brussels
Belgie

APRA JE JEDINÁ GLOBÁLNÍ ASOCIACE REPREZENTUJÍCÍ CELÝ REPASNÍ
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Repase nabízí mnohem více pracovních míst než výroba nových dílů,
protože je mnohem náročnější z pohledu pracnosti.

Ekomonika
Repasované díly nabízejí nejlepší poměr cena / výkon , v kvalitě srovnatelné s novým dílem a ekvivalentní funkcí jakou nabízejí nové díly.

www.apraeurope.org

APRA AUTOMOTIVE PARTS
REMANUFACTURERS ASSOCIATION

PODPORA REPASNÍHO PRŮMYSLU OD ROKU 1941

APRA HODNOTY

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ APRA SÍTĚ

ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH ASOCIACE APRA

UNIKÁTNÍ ROZSAH ČINNOSTI PRO APRA ČLENY

POJĎTE S NÁMI PODPOŘIT REPASNÍ PRŮMYSL

APRA PROPAGUJE A CHRÁNÍ
REPASNÍ PRŮMYSL
Vysvětluje výhody repasovaných produktů
( např. kvalita ,spolehlivost, ekologie, ekonomický přínos atd. )

Veřejně propaguje repasní průmysl
( např. podpora organizací zabývající se repasí , výzkumné projekty , publikace,
veřejné projevy )

1941

založení APRA asociace v Kalifornii, USA

1947

1. národní shromáždění APRA asociace v Chicagu, USA

( např. vydáváním stanovisek , lobbováním a vznášením protinávrhů )

1949

150 člen asociace APRA

Aktivně ovliňuje zákonodárné instituce a ostatní politiké uskupení

1960

1. APRA video vysvětlující odvětví repasí a jeho benefity

1970

1.200 účastníků na výročním shromáždění

1975

600. člen asociace APRA

1989

Založení Evropské divize APRA (APRA Europe)

1990

První sympozium APRA Europe ve Frankfurtu, Německo

1991

50. výročí APRA asociace

2001

1. ReMaTec veletrh v Amsterdamu, Holandsko

( např. ochranné známky, právní odpovědnost, duševní vlastnictví, patenty, import/export )

2011

Založení APRA divize - Asie a Tichomoří

Poskytuje přístup k síti repasních odborníků

2015

Summit G7, Repase se stala součástí programu efektivního využívání zdrojů

2015

Big R Show , 1350 účastníků z 55 zemí světa

2016

75.výročí založení APRA asociace , 1000 člen

2017

3.600 návštěvníků na veletruhu ReMaTec

2018

Založení evropské právnické osoby APRA

2019

30. výročí založení APRA Europe

Chrání repasní průmysl a veřejnost před zavádějícími informacemi

( např. Evropská hospodářská komise OSN , definice a standardy pro repasování a
použité díly, iniciatChrání repasní průmysl a veřejnost před zavádějícími
informacemiivy volného obchodu )

Vytváří předvídatelné obchodné prostředí pro repasování

VÝHODY PRO ČLENY
Slevy na akce ( Evropské sympozium APRA, ReMaTec, BIG R )
Časopis Reman Connection
ReMaTec novinky
Evropské APRA sympozium – každé 2 roky
ReMaTec veletrh – každé 2 roky
Každoroční BIG R Show
Podrobné vyhledávání členů
Každoroční katalog firem zabývající se repasí – kontakty, portfolio, kompetence

( např. právní jistota, kritéria kvality pro použité díly a hotové výrobky , zákaznická
podpora )

APRA POSKYTUJE
VEDENÍ A PODPORU
Vysvětluje a komplexně informuje o právních aspektech repasování

( např. prodejci použitých dílů, dodavatelé, sklady, právníci, konzultant )

Poskytuje poradenství firmám a jednotlivcům zabývající se repasí
( např. expertní síť, technická videa, příručky a manuály )

Informuje o trendech a obchodních příležitostech
( např. e-mobilita, konektivita, elektrifikace, rozvíjející se trhy, telematika )

STAŇTE SE ČLENEM: INFO@APRAEUROPE.ORG

Vyhodnocuje a komunikuje nejnovější technologie
( např. 3D tisk/aditivní výroba, automatizace, roboty, průmysl 4.0 )

APRA SPOJUJE FIRMY A JEDNOTLIVCE ZABÝVAJÍCÍ
SE REPASÍ
Organizuje a podporuje specifické akce
( např. Evropské sympozium APRA, BIG R Show, ReMaTec )

Poskytuje komunikační platformu
( např. Reman Connection, ReMaTec news, pracovní skupiny , akce )

Spojuje odborníky na repasování po celém světě
( napr. globální organizace, sdílení technologií, know-how a nejlepších praxí )

www.apra.org/europe

www.apraeurope.org

