YELLOWMARK™ PARÇALAR

CAT® EKİPMANLARI İÇİN UYGUN FİYATLI ONARIM SEÇENEĞİ

MAKİNENİZ VE BÜTÇENİZ İÇİN DOĞRU ÇÖZÜM
Onarım parçası ve yedek parça satın alırken güvenilirlik ve uygunluk arasındaki dengeyi avantajlı maliyetlerle yakalamak mı istiyorsunuz?
Bir Caterpillar Markası olan Yellowmark™'ı seçin. Küçük ve orta büyüklükteki Cat® inşaat ekipmanları için Caterpillar tarafından geliştirilen
bu tam kapsamlı parça serisi, mükemmel dengeyi yakalar ve hem makineniz hem de bütçeniz için doğru çözümü sunar.
Yellowmark parçalar ile elde edecekleriniz:
■■

Güvenilirlik: Cat makineleri konusundaki engin bilgi birikimimiz,
Yellowmark parçaların ihtiyaçlarınıza uymasını ve işleyişinizi
sorunsuz şekilde devam ettirmenizi sağlar. Bir Caterpillar
markasından beklediğiniz performansı sunar.

■■

Uygunluk: Yellowmark parçaların Cat temsilcinizden temin edilebilir
olması sayesinde, ihtiyacınız olan ve işe geri dönmenizi sağlayacak
parçalara ve uzman tavsiyesine erişmek hızlı ve kolaydır.

■■

Avantajlı maliyet: Yellowmark parçalar, gelecek yıllardan
ziyade elinizdeki işe odaklanmanız gereken zamanlar için ideal,
uygun fiyatlı bir alternatiftir. Fiyatlama, Yellowmark parçaların tek
kullanımlık olarak tasarlandığının göstergesidir ve garanti kapsamı
Yellowmark markasına (daraltılmış garanti kapsamı) özeldir.

KAPSAMLI
MAKİNE
SİGORTASI

Yellowmark™ parça serisi, küçük ve orta büyüklükteki Cat® inşaat
ekipmanları serisinin tamamını destekleyen onarım parçası ve yedek
parça seçeneklerini içerir. Düzenli olarak yeni makine modelleri ve
parçalar eklenecektir.

AVANTAJLI FİYATIYLA GÜVENEBİLECEĞİNİZ
BİR MARKA ARIYORSANIZ, YELLOWMARK
PARÇALAR İDEALDİR.
Daha fazla dayanıklılığa, rektifiye/yeniden kullanım seçeneklerine
ve geniş garanti kapsamına ihtiyacınız varsa, Cat Genuine veya
Cat Reman parçaları tercih etmelisiniz. Makineniz, bütçeniz ve iş
hedeflerinize yönelik en iyi çözüm konusunda tavsiye için hemen size
en yakın Cat temsilcisiyle iletişime geçin.
Yellowmark parçaların montajında, makine sahibi yürürlükteki tüm yasa
ve yönetmeliklere uygunluğu doğrulamalıdır.

Yellowmark onarım parçaları ve yedek parçalar
şunları içerir:
GÜÇ AKTARMA ORGANI
Tork Konvertörleri, Şanzımanlar, Diferansiyeller ve
Ayna Mahruti Grupları için onarım ve rektifiye parçaları
CAT® MAKİNE MOTOR PARÇALARI
(Tier 0, 1, 2)
• Alternatörler/Marş Motorları
• Egzoz Manifoldları/Susturucular
• Yakıt Transfer Pompaları/Yakıt Hatları
• Conta Setleri
• Yağ Soğutucular
• Su Pompaları

— Ve revizyon parçaları.

HANGİ MAKİNELER KAPSAMA DAHİL?
■■

Bekolu Yükleyiciler

■■

Mikro Yükleyiciler

■■

Motorlu Greyderler

■■

Paletli Ekskavatörler

■■

Paletli Dozerler

■■

Tekerlekli Yükleyiciler

— Ve diğer pek çok Cat inşaat makinesi.
Hemen ihtiyacınız olan ama ileriki revizyonlarda yeniden
kullanmanız gerekmeyen onarım parçaları ve yedek parçalar için
uygun fiyatlı bir seçenektir.

GENEL KULLANIM
• Motorlu Greyder Kesici Kenarları
• Yataklar
• Mesnetler
• Kapaklar
• Pimler
HİDROLİK BİLEŞENLER
• Silindir Grupları ve Takımları
• Ayna Mahruti Parçaları
• Dişli Pompalar
• Keçe Setleri
• Kanatlı Pompalar
ALT TAKIM
• Denge Çubukları
• Korumalar/Kılavuzlar
• Baskı Mekanizmaları
• Kasnaklar/Avara Dişliler/Göbekler/Dişli
Segmanı Grupları
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