Efter tilbagekaldelse kampangen, så fremstår ABS endnu
stærkere, og er klar til den nye 2015/16 vintersæson.
Varde, den 26. oktober 2015
München/Varde, september 2015 - Med
vinteren lige om hjørnet, så er spørgsmålene
om sikkerhed og lavinerisiko igen meget
aktuelle bekymringer for mange skiløbere.
For ABS, der er baseret i Gräfelfing ved
München, er man overbevist om at den nye
sæson vil blive med endnu mere fokus på
sikkerhed og lavinesikkerhedsudstyr.
Den omfattende stålpatron tilbagekaldelse og
de afledte problemer hermed, er nu blevet
overvundet.
Peter Aschauer (Direktør og ejer af ABS) ser positiv på fremtiden og undskylder til alle
kunder og involverede for ulejligheden med at håndtere tilbagekaldelsen.
Resumé: ABS besluttede midt i sidste sæson, at tilbagekalde alle ABS TwinBag systemer med stål
patroner, efter at det blev opdaget, at enkelte stål patroner var blevet forurenet med metal spåner,
som et resultat af forarbejdningen under påfyldning ved underleverandør Voestalpine Rotec i
Østrig. Dette kunne potentielt ”låse” ABS-systemet under aktivering og forhindre en ”genaktivering” af systemet.
Status er p.t. at leverandøren nu har gennemført et kontrolsystem, som sikre at alle flasker er
100% i orden, og der er tilstrækkeligt antal stålpatroner tilgængelig til at dække behovet i markedet.
I alt er omkring 40.000 ABS systemer blevet kontrolleret, og der er fundet 90 berørte produkter,
som er blevet repareret. Der er checket 72.000 stål patroner, som er rengjort og visuelt kontrolleret
som en sikkerhedsforanstaltning.
Selvom kun 0,2% af alle returnerede systemer har været ramt af defekten, så er vi overbevist om,
at en fuldstændig tilbagekaldelse var den rigtige beslutning.
Det faktum, at vi satte tilbagekaldelsen i værk lige midt i 2014/15 sæsonen gav jo et kæmpe pres
på vores organisation og samarbejdspartnere. Vi vil derfor gerne takke alle for indsatsen og
værdsætter den støtte I har givet ABS i denne vanskelige situation.
Hvis der findes kunder, som endnu ikke har fået checket deres ABS-systemer og stål patroner, så
opfordret viI til at få det gjort så hurtigt som muligt, for at sikre hurtig ekspedition inden sæsonen
starter for alvor.
For alle detaljer om tilbagekaldelsen, besøg den internationale side www.abs-airbag.com/recall
Eller følg vores danske vejledning på http://www.intersurf.dk/abs-recall
Med venlig hilsen
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