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Onderdelen en service
Electric Power
REMAN
VEELGESTELDE VRAGEN
REMAN-MOTOREN
Welke dekking is beschikbaar voor Cat® Reman-motoren?
Reman-dekking voor (complete) motoren in Electric Powertoepassingen vormt een aanvulling op de dekking van lange
en korte blokken die wij momenteel bieden. Deze dekking
biedt u extra reparatieopties en kortere revisietijden,
zodat uw generatorsets snel weer inzetbaar zijn.
Welke Reman-motoren worden aangeboden?
De leverbare Cat Reman-motorenserie vanaf de C18 t/m de
3516B HD voor Electric Power-generatorsettoepassingen
op 50 of 60 Hz.

50 Hz-toepassingen
Type

Frequentie

Motor AR

Nieuwe ref.

Ref.
vermogen

3516B HD

50

20R3662

2560760

2500 kVA

3516B

50/60

20R3660

2692013

2250 kVA

3512B

50

20R3658

1955875

1600 kVA

3512B HD

50

20R3661

2050344

1800 kVA

C32

50

20R3735

2739682

1100 kVA

C18

50

20R3655

2412422

700 kVA

60 Hz-toepassingen
Type

Frequentie

Motor AR

Nieuwe ref.

Ref.
vermogen

3516B

50/60

20R3660

2692013

2000 kW

3512B

60

20R3659

1955875

1500 kW

C32

60

20R3657

2739682

910 kW

C18

60

20R3656

2412422

600 kW

Welke losse Reman-generatoren zijn leverbaar?
De leverbare generatoropties staan vermeld in de onderstaande
tabel. Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met
uw dealer.
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Generatoren kunnen niet worden gerepareerd; zijn er daarom
losse Reman-generatoren uit voorraad leverbaar via de dealer?
Ja, er is een kant-en-klare oplossing voor levering van losse
Reman-generatoren, zodat u niet hoeft te wachten op een
tijdrovende reparatie in een wikkelwerkplaats.
Waarom zou ik losse Reman-generatoren aanschaffen?
Losse Reman-generatoren zijn in een fabrieksomgeving
gereviseerd conform door Caterpillar geregelde procedures
en zijn net zo streng getest als nieuwe Cat generatoren. Losse
Reman-generatoren worden geleverd met dezelfde garantie
als nieuwe onderdelen en kosten slechts een fractie van de
prijs van nieuwe generatoren. Deze worden allemaal geleverd
zonder omhulsel, zodat meer flexibiliteit wordt geboden voor
uw toepassing.
Wat moet ik doen als ik een generatorset heb met een
motoronderdeelnummer dat niet in de lijst staat?
Reman-motoren zijn voor diverse vermogens leverbaar. Neem
contact op met uw Cat dealer met vermelding van uw huidige
serienummer om te weten te komen of een van de Remanmotoren geschikt is voor uw toepassing.
Zie volgende pagina >
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REMAN LANGE EN KORTE BLOKKEN
Waaruit bestaan Reman lange en korte blokken?
Cat Reman korte blokken bestaan uit een motorblok, krukas,
zuigers en drijfstangen. Lange blokken zijn korte blokken met
een cilinderkop, nokkenas, distributietandwielen, klepstoters
en oliekoeler.
Cat Reman lange en korte blokken worden gedemonteerd,
grondig gespoeld om te voldoen aan strenge reinheidsnormen
en 100% gecontroleerd op scheurtjes, erosie en andere
schade. De pasvlakken van het blok en de cilinderkop worden
herbewerkt conform de fabrieksspecificaties. Krukassen worden
geslepen, gepolijst en gecontroleerd op eindspeling. Alle lagers,
afdichtingen, pakkingen en zuigerveren worden vervangen door
nieuwe Cat onderdelen. Blokken worden elektronisch getest om
een constante kwaliteit en lange levensduur te waarborgen.

Welke motortypen zijn gedekt door het Reman-assortiment
lange en korte blokken?
Neem contact op met uw plaatselijke Cat dealer voor een
overzicht van verkrijgbare Reman lange en korte blokken.
Hebben Reman lange en korte blokken gevolgen voor de
uitstoot van mijn motor?
Nee, Reman lange en korte blokken hebben geen gevolgen voor
het emissieniveau van uw motor. Lange en korte blokken zijn
volledig gemonteerd en klaar om te worden ingebouwd in uw
motor. De blokken worden gereviseerd in de fabriek met originele
Cat onderdelen en zijn bijgewerkt met alle cruciale technische
updates. Daarom zijn de prestaties en de levensduur van de
blokken gelijk aan die van nieuwe blokken.

MEER INFORMATIE
Met wie kan ik contact opnemen voor Reman producten?
U kunt contact opnemen met de Cat dealer bij u in de buurt.
Hoe kan ik een Reman-product bestellen?
Reman-motoren, generatoren, lange blokken en korte blokken
zijn verkrijgbaar via de Cat dealer bij u in de buurt.
Welke garantie is van toepassing op Reman-producten?
Omdat alle interne componenten in onze fabriek zijn geïnstalleerd
en afgesteld, geldt voor alle Cat Reman-motoren, generatoren,
lange blokken en korte blokken één jaar garantie op onderdelen.
Neem contact op met de Cat dealer in uw regio voor volledige
informatie over de dekking.

© 2015 Caterpillar. Alle rechten voorbehouden. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, hun respectievelijke logo’s,
"Caterpillar Yellow" en de "Power Edge" trade dress, alsmede de bedrijfs- en productidentiteit die hier gebruikt
worden, zijn handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Wat is het acceptatiecriterium voor oude Reman-motoren,
generatoren, lange blokken en korte blokken?
De waarde van uw oude onderdeel kan vlot worden vastgesteld
op basis van onze eenvoudige acceptatiecriteria voor oude
onderdelen. De dealer voert bij ontvangst ter plekke een visuele
inspectie van het onderdeel uit en neemt meteen een beslissing
over de conditie en de waarde ervan. Zo weet u meteen hoe
hoog de reparatiekosten zijn. Bovendien kunt u dankzij ons
tweeledige prijssysteem ook een gedeeltelijke vergoeding
krijgen voor niet-draaiende motoren of niet-functionerende
blokken, die zichtbaar defect, gescheurd of gelast zijn, of
tekenen van inwendige defecten vertonen.

