PEÇAS YELLOWMARK™

OPÇÃO DE REPARO A PREÇO CONVENIENTE PARA EQUIPAMENTOS CAT®

A ESCOLHA CERTA PARA A SUA MÁQUINA E PARA O SEU BOLSO
Você está buscando um equilíbrio entre confiabilidade e conveniência a custos menores ao comprar peças de reposição ou reparo?
Escolha Yellowmark™. Uma Marca da Caterpillar. Essa linha completa de peças desenvolvidas pela Caterpillar para equipamentos
de construção Cat® de pequeno e médio porte proporciona o equilíbrio perfeito – oferecendo a opção ideal para a sua máquina
e para o seu bolso.
Com as peças Yellowmark você obtém:
■■

Confiabilidade: nosso profundo conhecimento sobre as
máquinas Cat significa que as peças Yellowmark atendem
às suas necessidades e mantêm o funcionamento perfeito.
É o desempenho que você espera de uma marca da Caterpillar.

■■

Conveniência: as peças Yellowmark estão disponíveis no
revendedor Cat, portanto é rápido e fácil obtê-las junto com
orientações dos especialistas necessárias para voltar ao trabalho.

■■

Custo reduzido: as peças Yellowmark oferecem uma alternativa
econômica ideal quando o seu foco estiver no trabalho imediato
em vez dos próximos anos. O preço reflete o projeto das peças
Yellowmark para um único uso – e cobertura de garantia específica
para a marca Yellowmark (cobertura de garantia reduzida).

AMPLA
COBERTURA
DE MÁQUINAS

A linha de peças Yellowmark™ inclui opções de reposição e
reparo que oferecem suporte a toda a linha de equipamentos
de construção Cat® de pequeno e médio porte. Novos modelos
e peças de máquinas serão adicionados regularmente.

AS PEÇAS YELLOWMARK SÃO IDEAIS SE VOCÊ
DESEJA UMA MARCA QUE POSSA CONFIAR
A UM PREÇO MAIS BAIXO.
Se precisar de mais durabilidade, opções de recondicionamento/
reutilização e cobertura de garantia abrangente, considere as peças
Cat Originais ou Cat Reman. Entre em contato com o revendedor
Cat local hoje mesmo para obter orientação sobre a melhor solução
para a sua máquina, orçamento e metas de negócios.
Ao instalar as peças Yellowmark, o proprietário deve verificar
a conformidade com todas as leis e regulamentações aplicáveis.

QUAIS MÁQUINAS ESTÃO COBERTAS?
■■

Retroescavadeiras

■■

Minicarregadeiras

■■

Motoniveladoras

■■

Escavadeiras de Esteiras

■■

Tratores de Esteiras

■■

Carregadeiras

– E muitas outras máquinas de construção Cat.
É uma opção acessível para as peças de reposição e reparo
que você precisa agora – mas que não quer recondicionar
ou reutilizar.

As peças de reposição e reparo Yellowmark
incluem:
TREM DE FORÇA
Peças de reparo e recondicionamento para
Conversores de Torque, Transmissões,
Diferenciais e Comandos Finais
PEÇAS PARA MOTORES DE MÁQUINAS CAT®
(Tier 0, 1, 2)
• Alternadores/Motores de Partida
• Coletores de Escape/Silenciadores
• Bombas de Transferência do Combustível/
Tubulações de Combustível
• Kits de Juntas
• Arrefecedores de Óleo
• Bombas de Água
– E peças de recondicionamento.
USO GERAL
• Bordas Cortantes para Motoniveladoras
• Rolamentos
• Suportes
• Tampas
• Pinos
HIDRÁULICA
• Conjuntos e Grupos de Cilindro
• Peças do Comando Final
• Bombas de Engrenagem
• Kits de Vedação
• Bombas de Palheta
MATERIAL RODANTE
• Barras Equalizadoras
• Protetores/Guias
• Mecanismos Tensores
• Roletes/Rodas-guia/Cubos/
Grupos do Segmento da Roda Motriz
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