Equipment Protection Plan (EPP)

HOE CATERPILLAR VOOR UW GEBRUIKTE MACHINES ZORGT
U rekent dag in dag uit op Cat® machines om het werk gedaan te krijgen. En het is slim om een betrouwbaar
beschermingsplan te hebben dat net zo duurzaam is. Met een Caterpillar garantie wordt elke machine
beschermd die Cat Certified Used is, waardoor u het maximale uit uw machines kunt halen en de kosten van
onverwachte reparaties kunt vermijden.

MEER INFORMATIE OVER WAT ER ONDER DE DEKKING VALT
Cat Certified Used-eenheden komen standaard met aandrijflijn- en hydrauliekdekking.

AANDRIJFLIJN EN HYDRAULIEK (inclusief alle onderstaande componenten)
STUUR- EN WERKTUIGBEDIENING
Hydraulische pompen

Hydraulische leidingen

Servoklep

Hydrauliekoliekoeler

Hydraulische motoren

Hydraulische slangen

Hydraulische tank

Transmissieolieleidingen

Hydraulische cilinders

Elektronische stuurinrichting
en bedieningselementen voor
uitrustingsstukken

Hydrauliekoliefilterbasis

Aandrijflijnolieleidingen

Hydraulische zwenk

Stuurinrichting en stuurklep

Hydraulische ventielen
Hydraulische accumulatoren

Joysticks – Uitrustingsstuken rijrichtingshendel

Sensor voor
hydrauliekolietemperatuur

MOTOR
Ventilator en
ventilatoraandrijving
Ventilatormotor
Waterpomp
Thermostaat
Distributietandwielen/
accessoire tandwielen
Distributieketting/-riem
Oliekoeler
Oliepomp en en oliepan
Basis motoroliefilter

Cilinderblok en cilinderkop
Krukas, hoofd- en stanglagers
Zuigers- en drijfstang
Zuigerpennen en -veren
Nokkenas en nokkenaslagers
Inlaat-/uitlaatkleppen
Stoterstang en balansinrichting
Tuimelaar en asmontage

Kleppendeksel en -basis/
klepveer en -geleider
Vliegwiel
Luchtleidingen en -buizen
Nakoeler
Turbolader
Spruitstukken, inlaat en uitlaat
Brandstofpomp/
regulateuraandrijving
Brandstofinspuitpompen
en -injectoren

Opvoer-/brandstofopvoerpomp
Zenders/solenoïden/sensors
Electronic Control Modules
(ECM)
Caterpillar Clean Emissions
Module (CEM)
Emissiebeheer voor
componenten

Hydraulische en elektronische
bedieningselementen voor de
transmissie
Transmissieoliekoeler

Transmissieoliefilterbasis
Groep koppelomvormers
Groep tussenbakken

Hydrostatische
aandrijvingspompen
en aandrijfmotoren
Joysticks – Rijrichtingshendel

Aslichaam
Assen, steekas en
asafdichtingen
Differentiële oliekoelers en
oliekoelers eindaandrijving

Eindaandrijving buitenlaag/
boring
Eindkettingsaandrijving/tandwielen
Eindaandrijvingen/
planeetwielen
Stuurkoppeling

Stuurkoppeling en
remregelklep
Universele koppeling
Elektrische
eindaandrijvingsmotoren
Zwenktandwiel

TRANSMISSIE, KOPPELOMVORMER EN TUSSENBAK
Versnellingsbak/-behuizing
Transmissieversnelling
Transmissie, assen en lagers

AANDRIJFLIJN
Differentieelhuis/-behuizing
Differentieeltandwielen
Versnellingsassen en lagers
Differentieelbesturing

Equipment Protection Plan (EPP)
VOORDELEN VAN EPP
• Koop en gebruik tweedehandse machines met vertrouwen en de kennis dat defecten in materiaal en vakmanschap worden gedekt.
•	Verleng de levensduur van uw gebruikte machines met deskundige reparaties waardoor machines blijven presteren met de
oorspronkelijke specificaties
•	Zorg ervoor dat reparaties gelijk de eerste keer correct worden uitgevoerd met opgeleide technici die echte Cat onderdelen
gebruiken
• Plan met vertrouwen, terwijl u de service- en onderhoudskosten beter kunt voorspellen.

WAAROM EPP?
•	UITGEBREIDE DEKKING: EPP biedt waardevolle bescherming voor mechanische defecten nadat de oorspronkelijke
fabrieksgarantieperiode is verstreken, waardoor u aanzienlijke reparatiekosten kunt beheren.
•	LOKALE EXPERTISE: Getrainde monteurs op meer dan 2.500 door Caterpillar erkende onderhoudslocaties hebben de ervaring,
training en gereedschap om uw Cat machines snel en accuraat te repareren.
•	GEMOEDSRUST: Ernstige defecten aan uw machines kunnen uw winstgevendheid of zelfs levensvatbaarheid bedreigen. EPP helpt
u om risico's te beheren en uw levensonderhoud te beschermen.

MEER INFORMATIE OVER UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Om te kwalificeren voor een dekking onder een EPP, moet u:
• Uw machines volgens de Cat Operation & Maintenance Manual (OMM) gebruiken (bijv. geen onjuist brandstofgebruik).
• Ervoor zorgen dat het aanbevolen preventief onderhoud wordt uitgevoerd met intervallen die zijn opgegeven in de OMM.
• Zorgen voor bewijs van preventieve onderhoudsovereenkomst (bonnetjes, kopieën van werkorders en facturen) op aanvraag.
• Onmiddellijk zorgen dat uw machines worden gerepareerd in geval van een gedekt defect.
U kunt op Cat dealers rekenen om de nodige inspecties uit te voeren om de te bevestigen dat u in aanmerking komt, onderdelen die
door Caterpillar zijn goedgekeurd te installeren bij gedekte reparaties en uw inschrijving in het programma te valideren.

CONTACT OPNEMEN MET UW LOKALE DEALER

Neem contact op met uw lokale Cat dealer voor onderhoud en ontvang de bescherming en zekerheid die u verdient.

UITSLUITINGEN*

Als een onderdeel niet is vermeld, wordt deze niet in uw plan opgenomen. Andere uitsluitingen zijn onder meer:
• Defecten veroorzaakt door normaal slijtage of onjuist gebruik of misbruik van de machine.
•	Smeerolie, antivriesmiddel, filters, verbruiksartikelen en andere onderhoudsitems worden vervangen tijdens de reparatie van
de gedekte onderdelen, tenzij dergelijke onderdelen onbruikbaar worden gemaakt door een gedekt componentdefect.
• Vrachtkosten voor verzending van onderdelen.
• Reistijd en het gereden aantal kilometers die worden afgelegd onderweg naar een werkplaats.
• Transport, het terughalen en verhuur van machines of arbeidskosten uit overuren.
• Reparatiekosten als gevolg van het falen van niet-gedekte onderdelen.
• Verlies wegens het uitvallen.
• Incidentele of gevolgschade of kosten die zijn veroorzaakt door een gedekt defect aan het onderdeel.
• Aanpassingen tenzij goedgekeurd door Caterpillar.
*Dit zijn voorbeelden van gedekte en uitgesloten onderdelen of items. Het daadwerkelijke dealercontract zal gelden. Ga naar uw Cat dealer voor meer informatie en een volledige lijst van
gedekte onderdelen.

NEEM CONTACT OP MET UW CAT® DEALER VOOR MEER DETAILS.
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