O LONGO CAMINHO PARA O "TÃO BOM QUANTO
O NOVO": INSPECIONADO, GARANTIDO
E PRONTO PARA O TRABALHO
É necessário realizar muito trabalho e manutenção para que uma máquina
usada seja transformada em uma máquina Usada Certificada Cat®. Para
começar, uma máquina ideal é selecionada para o processo, a qual deve
estar bem mantida com poucas horas de serviço. Para levar a máquina
aos nossos altos padrões, os revendedores Cat e os técnicos de serviço
certificado executam uma inspeção rigorosa e detalhada de cada
máquina qualificada.
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É feito um investimento significativo de tempo e recursos, à medida que
a máquina é examinada interna e externamente, da cabine ao material
rodante, do motor à transmissão, da hidráulica às ferramentas de trabalho,
e muito mais. Com informações precisas sobre o histórico de manutenção
completo da máquina, cada unidade é inspecionada para garantir que
nossos clientes recebam o equipamento com a mais alta qualidade. Além
disso, essas máquinas são submetidas à manutenção usando somente
peças genuínas da Cat e com o suporte de uma garantia da Caterpillar para
fornecer aos clientes a tranquilidade necessária para ter sucesso no setor.
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