YELLOWMARK™-DELAR

PRISVÄRT REPARATIONSALTERNATIV FÖR CAT®-MASKINER

PASSAR BÅDE DIN MASKIN OCH DIN BUDGET
Vill du kombinera pålitlighet och bekvämlighet med lägre kostnader när du köper reparations- och reservdelar? Då kan du välja
Yellowmark™, som är ett Caterpillar-varumärke. Det är en komplett uppsättning delar som är utvecklade av Caterpillar för små och
medelstora Cat® -maskiner. Du får den perfekta balansen – passar både din maskin och din budget.
Med Yellowmark-delar får du:
■■

Tillförlitlighet: Våra ingående kunskaper om Cat-maskinerna
innebär att Yellowmark-delarna uppfyller dina behov och håller
dig igång. De har de prestanda du förväntar dig av ett Caterpillarvarumärke.

■■

Bekvämlighet: Yellowmark-delarna finns hos din Catåterförsäljare, så det går snabbt och enkelt att få de delar och
expertråd du behöver för att komma tillbaka i arbete.

■■

Lägre kostnader: Yellowmark-delarna utgör ett prisvärt
alternativ som är idealiskt när du behöver fokusera på de
arbeten som pågår snarare än de som kan komma i framtiden.
Priset reflekterar att Yellowmark-delarna är konstruerade
för engångsbruk och att garantin är specifik för varumärket
Yellowmark (begränsad garanti).

OMFATTANDE
MASKINTÄCKNING

Yellowmark™-sortimentet innefattar reparationsoch utbytesalternativ för alla små och medelstora
anläggningsmaskiner från Cat®. Nya maskinmodeller
och delar läggs till regelbundet.

YELLOWMARK-DELARNA ÄR IDEALISKA OM
DU VILL HA ETT VARUMÄRKE SOM DU KAN
LITA PÅ TILL ETT LÄGRE PRIS.
Om du behöver maximal hållbarhet, alternativ för renovering/
återanvändning och omfattande garantier bör du överväga Cat
originaldelar eller Cat Reman-delar. Kontakta din lokala Catåterförsäljare idag, så får du hjälp att hitta den bästa lösningen
för din maskin och dina budget- och verksamhetsmål.
När Yellowmark-delar installeras ska ägaren kontrollera att de uppfyller
alla tillämpliga lagar och bestämmelser.

VILKA MASKINER OMFATTAS?
■■

Grävlastare

■■

Slirstyrda lastare

■■

Väghyvlar

■■

Bandgrävmaskiner

■■

Bandschaktare

■■

Hjullastare

— och många andra Cat-anläggningsmaskiner.
Det är ett prisvärt alternativ för reparations- och reservdelar
som du behöver nu direkt, men som du inte tänker renovera eller
återanvända.

Reparations- och reservdelarna i Yellowmarksortimentet innefattar:
DRIVLINA
Reparations- och renoveringsdelar för
momentomvandlare, transmissioner, differentialer
och slutväxlar
MOTORDELAR FÖR CAT® -MASKINER
(Tier 0, 1, 2)
• Generatorer/startmotorer
• Avgasgrenrör/ljuddämpare
• Bränslematarpumpar/bränsleledningar
• Packningssatser
• Oljekylare
• Vattenpumpar
— samt renoveringsdelar.
FÖRSLITNINGSDELAR
• Skärstål till väghyvlar
• Lager
• Fästen
• Skydd
• Pinnar
HYDRAULIK
• Cylindergrupper och -enheter
• Slutväxeldelar
• Kugghjulspumpar
• Tätningssatser
• Vingpumpar
UNDERREDE
• Tvärbalkar
• Skydd/styrningar
• Rekylmekanismer
• Rullar/ledarhjul/nav/drivhjulssegmentgrupper
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