YELLOWMARK™-ONDERDELEN
VOORDELIGE REPARATIEOPTIE VOOR CAT® MATERIEEL

HET JUISTE ONDERDEEL VOOR UW MACHINE EN BUDGET
Zoekt u de perfecte balans tussen betrouwbaarheid, gemak en lage kosten bij de inkoop van reparatie- en vervangingsonderdelen?
Kies dan voor Yellowmark™, een merk van Caterpillar. Het uitgebreide aanbod aan onderdelen is speciaal door Caterpillar ontwikkeld
voor klein en middelgroot Cat® bouwmaterieel en biedt de perfecte balans voor zowel uw machine als uw budget.
De onderdelen van Yellowmark zijn:
■■

Betrouwbaar: Dankzij onze uitgebreide kennis van Cat
machines sluiten Yellowmark-onderdelen perfect aan op
uw behoeften en kan uw materieel soepel blijven draaien.
De prestaties die u verwacht van een merk van Caterpillar.

■■

Praktisch: Yellowmark-onderdelen zijn gewoon verkrijgbaar
bij uw Cat dealer, zodat u kunt profiteren van de snelle levering
en het deskundige advies dat u nodig hebt om weer aan de slag
te kunnen.

■■

Lagere kosten: Yellowmark-onderdelen bieden een voordelig
alternatief dat ideaal is wanneer u zich moet concentreren op het
werk dat nu aan de orde is in plaats van in de komende jaren.
De prijzen geven aan dat Yellowmark-onderdelen zijn ontworpen
voor eenmalig gebruik en dat er voor Yellowmark specifieke
garantiedekking van toepassing is (minder garantiedekking).

UITGEBREIDE
DEKKING VOOR
MACHINES

De productlijn van Yellowmark™-onderdelen bevat opties voor
reparatie en vervanging die de volledige lijn van kleine en
middelgrote Cat® bouwmachines ondersteunen. Er worden
regelmatig nieuwe machinemodellen en -onderdelen toegevoegd.

YELLOWMARK-ONDERDELEN ZIJN IDEAAL
ALS U EEN MERK ZOEKT WAAROP U KUNT
VERTROUWEN, MAAR DAN VOOR EEN
LAGERE PRIJS.

De reparatie- en vervangingsonderdelen van
Yellowmark zijn onder meer:

Als u meer duurzaamheid, opties voor revisie/hergebruik en uitgebreide
garantiedekking nodig hebt, moet u eens nadenken over Cat Genuine
of Cat Reman-onderdelen. Neem vandaag nog contact op met uw
plaatselijke Cat dealer voor advies over de beste oplossing voor
uw machine, portemonnee en zakelijke doelstellingen.

MOTORONDERDELEN VOOR CAT® MACHINES
(Categorie 0, 1 en 2)
• Dynamo's / startmotoren
• Uitlaatspruitstukken / uitlaatdempers
• Brandstofopvoerpomp / brandstofleidingen
• Pakkingskits
• Oliekoelers
• Waterpompen
— en revisieonderdelen.

Wanneer u Yellowmark-onderdelen monteert, moet de eigenaar nagaan
of alle toepasselijke wetten en voorschriften worden nageleefd.

VOOR WELKE MACHINES ZIJN YELLOWMARKONDERDELEN BESCHIKBAAR?
■■

Graaf-laadcombinaties

■■

Schrankladers

■■

Motorgraders

■■

Rupsbandgraafmachines

■■

Bulldozers

■■

Wielladers

- en vele andere Cat bouwmachines.
Het is een betaalbare optie voor de reparatie- en vervangingsonderdelen die u nu nodig hebt, maar die u niet wilt reviseren
of hergebruiken.

AANDRIJFLIJN
Repareer en reviseer onderdelen voor koppelomvormers,
transmissies, differentiëlen en eindaandrijvingen

ALGEMEEN GEBRUIK
• Messen voor motorgraders
• Lagers
• Steunen
• Afschermingen
• Pennen
HYDRAULIEK
• Cilindergroepen en -assemblages
• Onderdelen voor eindaandrijving
• Tandwielpompen
• Afdichtingskits
• Schottenpompen
ONDERSTEL
• Balanshefbomen
• Afschermingen / geleiders
• Opspanmechanismen
• Rollen / tussenwielen / naven /
sprocketsegmentgroepen
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