SUKU CADANG YELLOWMARK™
OPSI PERBAIKAN EKONOMIS UNTUK PERALATAN CAT®

PILIHAN TEPAT UNTUK ALAT BERAT DAN ANGGARAN ANDA
Apakah Anda mencari keseimbangan antara keandalan dan kemudahan serta biaya yang lebih rendah saat membeli suku cadang
pengganti dan perbaikan? Pilih Yellowmark™, sebuah Merek dari Caterpillar. Rangkaian suku cadang lengkap yang dikembangkan oleh
Caterpillar untuk peralatan konstruksi Cat® berukuran kecil dan sedang ini berhasil menciptakan solusi yang sempurna, menyediakan
pilihan tepat untuk alat berat dan anggaran Anda.
Dengan suku cadang Yellowmark, Anda mendapatkan:
■■

Keandalan: Pengetahuan kami yang mendalam tentang alat berat
Cat mengindikasikan bahwa suku cadang Yellowmark tepat untuk
kebutuhan Anda dan menjaga kelancaran pengoperasian Anda.
Ini adalah kinerja yang Anda harapkan dari merek Caterpillar.

■■

Kemudahan: Suku cadang Yellowmark tersedia dari dealer Cat Anda,
sehingga mempercepat dan mempermudah dalam memperoleh suku
cadang dan saran pakar yang Anda butuhkan untuk kembali beroperasi.

■■

Biaya lebih rendah: Suku cadang Yellowmark menawarkan
alternatif hemat biaya yang ideal saat Anda harus berfokus pada
pekerjaan yang dihadapi saat ini bukan di masa depan. Penetapan
harga merefleksikan suku cadang Yellowmark yang didesain untuk
satu kali penggunaan, serta cakupan garansi yang spesifik untuk
merek Yellowmark (cakupan garansi yang berkurang).

CAKUPAN ALAT
BERAT YANG
LENGKAP

Rangkaian suku cadang Yellowmark™ mencakup opsi
pengganti dan perbaikan yang mendukung seluruh peralatan
konstruksi Cat® berukuran kecil dan sedang. Model dan suku
cadang alat berat yang baru akan ditambahkan secara berkala.

SUKU CADANG YELLOWMARK IDEAL JIKA ANDA
MENGINGINKAN MEREK TEPERCAYA DENGAN
HARGA LEBIH RENDAH.
Jika Anda membutuhkan ketahanan ekstra, opsi rekonstruksi/
penggunaan kembali, dan cakupan garansi yang menyeluruh, Anda harus
mempertimbangkan suku cadang Asli Cat atau Cat Reman. Hubungi
dealer Cat di lokasi Anda sekarang juga untuk mendapatkan saran
tentang solusi terbaik untuk alat berat, anggaran, dan target bisnis Anda.
Saat memasang suku cadang Yellowmark, pemilik harus memastikan
kepatuhannya terhadap semua peraturan dan undang-undang
yang berlaku.

ALAT BERAT MANA SAJA YANG DICAKUP?
■■

Backhoe Loader

■■

Skid Steer Loader

■■

Motor Grader

■■

Excavator Track

■■

Traktor Tipe Track

■■

Wheel Loader

— Dan banyak lagi alat berat konstruksi Cat lainnya.
Ini adalah opsi yang terjangkau untuk suku cadang pengganti
dan perbaikan yang Anda butuhkan saat ini, namun tidak ingin
direkonstruksi atau digunakan kembali.

Suku cadang pengganti dan perbaikan
Yellowmark mencakup:
DRIVE TRAIN
Suku cadang perbaikan dan rekonstruksi untuk Konverter
Torsi, Transmisi, Diferensial, dan Final Drive
SUKU CADANG ENGINE ALAT BERAT CAT®
(Tier 0, 1, 2)
• Alternator/Starter
• Manifold Buang/Muffler
• Pompa Pemindahan Bahan Bakar/Saluran Bahan Bakar
• Kit Gasket
• Oil Cooler
• Pompa Air
— Dan suku cadang overhaul.
PENGGUNAAN UMUM
• Pinggiran Tajam Motor Grader
• Bearing
• Bracket
• Penutup
• Pin
HIDRAULIK
• Grup dan Rakitan Silinder
• Suku Cadang Final Drive
• Pompa Roda Gigi
• Kit Seal
• Pompa Bilah
UNDERCARRIAGE
• Batang Penyeimbang
• Pelindung/Pemandu
• Mekanisme Rekoil
• Roller/Idler/Hub/Grup Segmen Sprocket
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