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Novas embalagens individuais
Futuramente, a Motor Service irá fornecer
embalagens individuais para:
jogos de anéis de segmento KS

NOVO: 4 x 1

• A nova embalagem individual inclui um
jogo de anéis de segmento para 1 cilindro/1 pistão.
• São suprimidos os jogos de anéis de segmento.
• Existem novos códigos de produto para a embalagem
individual de acordo com a sistemática numérica.

Antigo: 1 x 4

Visão geral da sistemática numérica no caso dos jogos de anéis de segmento KS
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80 00006 1 1 000
Deﬁnição
do grupo de
mercadorias
com
2 dígitos

Número de 5 dígitos
por cada família de
jogos de anéis

Unidade de embalagem:
Quantidade de jogos de anéis
por caixa de cartão

Variante de modelo

Indicação da
medida com
3 dígitos

Sempre 80
para jogos de
anéis

É imediatamente
veriﬁcável a pertença
ao mesmo grupo com
a mesma aplicação

1 = Jogo individual de anéis

Esse algarismo identiﬁca
um modelo técnico
diferente com a mesma
aplicação

000 (=STD*)
025
050
075
100
Sobremedidas
em 1/100 mm

2 = Jogo de anéis de segmento
com 2 jogos/caixa de cartão
4 = Jogo de anéis de segmento
com 4 jogos/caixa de cartão
6 = Jogo de anéis de segmento
com 6 jogos/caixa de cartão
8 = Jogo de anéis de segmento
com 8 jogos/caixa de cartão

* Diâmetro padrão
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Exemplo
Seu pedido até à data
1 x 80 00006 4 0 000
Seu pedido no futuro
4 x 80 00006 1 0 000
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Futuramente, a Motor Service irá fornecer embalagens individuais para:
pistões, camisas de cilindro, kits
• Para esses grupos de produtos passa a haver somente embalagens individuais,
suprimindo-se a embalagem múltipla para os jogos de motor.
• Os códigos de produto se mantêm inalterados.

Antigo: 1 x 4

NOVO: 4 x 1

As vantagens das novas embalagens individuais
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• Deixa de ser necessário abrir a embalagem múltipla, até então utilizada,
para retirar os produtos individuais. Não há reembalagem no varejo.
• Mantém-se a máxima proteção dos produtos graças à embalagem
original.
• Junto do cliente ﬁnal ﬁca garantida a identiﬁcação inequívoca do
produto na embalagem individual com a etiqueta original.
• Os elementos de segurança da embalagem original KS se mantêm:
A etiqueta/o Security Seal permanecem intatas, protegendo os produtos
contra falsiﬁcações até chegar ao cliente ﬁnal.
• Todos os clientes podem rastrear o caráter original, veriﬁcando online
o código de matriz 2D na etiqueta.
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KOLBEN
PISTON
1x

65414

• Unidade de embalagem adaptada ao mercado e às necessidades.

A39

93 114 701
96,010 mm

verwendbar für / suitable for

VOLVO

