CZĘŚCI YELLOWMARK™

PRZYSTĘPNA CENOWO OPCJA NAPRAWY SPRZĘTU CAT®

ODPOWIEDNI WYBÓR DLA TWOJEJ MASZYNY I BUDŻETU
Czy szukasz równowagi między niezawodnością i wygodą oraz niższymi kosztami podczas zakupu części zamiennych?
Wybierz Yellowmark™ — markę firmy Caterpillar. Ta pełna oferta zaprojektowanych przez firmę Caterpillar części do sprzętu
budowlanego Cat® małej i średniej wielkości zapewnia idealną równowagę, stanowiąc odpowiedni wybór dla Twojej maszyny i budżetu.
Części Yellowmark oznaczają:
■■

Niezawodność: Dzięki naszej gruntownej znajomości
maszyn Cat części Yellowmark odpowiadają Twoim
potrzebom i gwarantują bezproblemowe działanie sprzętu.
To sprawność, jakiej oczekujesz od marki Caterpillar.

■■

Wygodę: Części Yellowmark możesz dostać u swojego dealera
Cat. W szybki i łatwy sposób możesz uzyskać potrzebne części
oraz poradę eksperta, aby wrócić do pracy.

■■

Niższe koszty: Części Yellowmark stanowią ekonomiczną
alternatywę, która jest idealna, gdy musisz skoncentrować się
na bieżącej pracy, a nie długotrwałym użytkowaniu. Ceny części
Yellowmark odzwierciedlają ich przeznaczenie do jednorazowego
użytku — i ochronę gwarancyjną specyficzną dla marki
Yellowmark (ograniczony zakres gwarancji).

OBSŁUGA SZEROKIEJ OFERTY
MASZYN

Linia produktów Yellowmark™ obejmuje części zamienne
do pełnej gamy sprzętu budowlanego Cat® małej
i średniej wielkości. Nowe modele maszyn i części
będą regularnie dodawane.

CZĘŚCI YELLOWMARK TO IDEALNY
WYBÓR, JEŚLI SZUKASZ ZAUFANEJ
MARKI W NIŻSZEJ CENIE
Jeżeli potrzebujesz większej trwałości, opcji regeneracji i ponownego
użycia oraz kompleksowej ochrony gwarancyjnej, weź pod uwagę
oryginalne części Cat lub Cat Reman. Skontaktuj się już dziś
z lokalnym dealerem Cat, aby dowiedzieć się, jakie rozwiązanie
będzie najlepsze dla Twojej maszyny, budżetu i celów biznesowych.
Podczas montażu części Yellowmark właściciel powinien sprawdzić
zgodność ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami.

KTÓRE MASZYNY SĄ OBSŁUGIWANE?
■■

Koparko-ładowarki

■■

Ładowarki o sterowaniu burtowym

■■

Równiarki samobieżne

■■

Koparki gąsienicowe

■■

Spycharki gąsienicowe

■■

Ładowarki kołowe

— i wiele innych maszyn budowlanych Cat.
Jest to tanie rozwiązanie w przypadku części zamiennych
potrzebnych w danej chwili, których nie chcesz regenerować
ani użyć ponownie.

Oferta części zamiennych Yellowmark obejmuje:
UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
Części do naprawy i regeneracji przekładni
hydrokinetycznych, skrzyń biegów, mechanizmów
różnicowych i przekładni głównych
CZĘŚCI SILNIKÓW MASZYN CAT®
(Tier 0, 1, 2)
• Alternatory/rozruszniki
• Kolektory wylotowe/tłumiki
• Pompy tankowania paliwa / przewody paliwowe
• Zestawy uszczelek
• Chłodnice oleju
• Pompy wodne
— oraz części serwisowe.
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
• Krawędzie tnące do równiarek samobieżnych
• Łożyska
• Uchwyty
• Osłony
• Sworznie
HYDRAULIKA
• Zespoły i układy siłowników
• Części przekładni głównej
• Pompy zębate
• Zestawy uszczelnień
• Pompy łopatkowe
PODWOZIE
• Belki stabilizujące
• Osłony/prowadnice
• Mechanizmy amortyzacji
• Układy rolek/kół pasowych/piast/kół napędowych
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