قطع غيار ™YELLOWMARK

خيار مسعَّر القيمة إلصالح معدات ®CAT

الحل المناسب لماكينتك وميزانيتك
هل تفكر في موازنة الموثوقية والراحة مع التكاليف األقل عند شراء قطع غيار بديلة وقطع غيار لإلصالح؟ اختر ™ ،Yellowmarkإحدى ماركات
 .Caterpillarفهذا الخط المتكامل لقطع الغيار الذي طورته  Caterpillarلمعدات التشييد الصغيرة والمتوسطة الحجم من ® Catيحقق لك الموازنة
المطلوبة بالشكل التام — إنه الحل األنسب لماكينتك وميزانيتك.
استمتع بالمزايا التالية مع قطع غيار :Yellowmark
■ ■الموثوقية :خبرتنا الطويلة في ماكينات  Catتعني أن قطع غيار
 Yellowmarkتلبي احتياجاتك وتحافظ على تشغيل معداتك بكل سالسة.
وبذلك تحصل على األداء الفائق الذي تتوقعه من ماركة .Caterpillar
■ ■الراحة :تتوفر قطع غيار  Yellowmarkلدى وكيل  Catالذي تتعامل
معه ،ولذلك يمكنك الحصول على قطع الغيار التي تحتاجها للعودة إلى العمل
مصحوبة بمشورة الخبراء بكل سرعة وسهولة.
■ ■تكاليف أقل :توفر قطع غيار  Yellowmarkبديالً مُسعَّر القيمة،وهو الحل
األمثل عندما تحتاج إلى التركيز على العمل الحاليوليس على السنوات
القادمة .ويتضح من التسعير تصميم قطع غيار  Yellowmarkلالستخدام
لمرة واحدة — وأن تغطية الضمان مخصصة لماركة Yellowmark
(تغطية ضمان مخفضة).

تغطية
الماكينات
الشاملة

يشمل خط قطع غيار ™ Yellowmarkخيارات إصالح وتبديل تدعم الخط الكامل لمعدات التشييد
متوسطة الحجم وصغيرة الحجم من ® .Catوسوف تضاف طرازات ماكينات جديدة وقطع غيار
جديدة من وقت آلخر.

قطع غيار  YELLOWMARKمثالية إذا كنت تبحث
عن ماركة يمكنك الوثوق فيها بتكلفة أقل.
إذا كنت تحتاج إلى متانة إضافية ،وخيارات التجديد/إعادة االستخدام،
وتغطية ضمان شاملة ،فيجب عليك التفكير في قطع غيار Cat Genuine
أو  .Cat Remanاتصل بوكيل  Catالمحلي لديك للحصول على المشورة
بشأن الحل األفضل لماكينتك ،وميزانيتك ،وأهداف أعمالك.
عند تركيب قطع غيار  ،Yellowmarkيجب على المالك التحقق من االلتزام
بكافة القوانين واللوائح المعمول بها.

ما الماكينات التي يتم تغطيتها؟

تشمل قطع الغيار البديلة وقطع غيار اإلصالح من
 Yellowmarkما يلي:
مجموعة نقل الحركة
إجراء اإلصالح والتجديد لمحوالت العزم ،ونواقل الحركة،
والمجموعات التفاضلية ،ومجموعات اإلدارة النهائية
قطع غيار محركات ماكيناتCAT®
(المستوى )2 ،1 ،0
	•مولدات التيار المتناوب  /أجهزة بدء التشغيل
	•مجمعات العادم  /كواتم الصوت
	•مضخات نقل الوقود  /خطوط الوقود
	•أطقم الحشيات
	•مبردات الزيت
	•مضخات المياه

	■اللوادر ذات المحراث الخلفي

— وقطع الغيار الالزمة للترميم.

	■اللوادر المزودة بسيور انزالقية

االستخدام العام
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— والكثير من ماكينات التشييد األخرى من .Cat
إنها خيار معتدل السعر لقطع الغيار البديلة وقطع غيار اإلصالح التي تحتاجها
اآلن — ولكنك ال تريد تجديدها أو إعادة استخدامها.

المكونات الهيدروليكية
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إن  ،CATو ،CATERPILLARو ،BUILT FOR ITو ،YELLOWMARKوالشعارات الخاصة بها ،وعالمة " "Caterpillar Yellowوكذلك عالمة "،"Power Edge
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