CVAs DA CAT®

Plano de proteção de equipamentos I Entrega de peças I Insights conectados I Prestação mensal única

Os CVAs da Cat® são contratos para garantir que a sua máquina tenha fácil manutenção e esteja sempre pronta para o trabalho. Eles
dão máximo valor à sua tranquilidade como proprietário do equipamento. Todo CVA começa com manutenção descomplicada, com
Peças Originais Cat® entregues na hora certa, direto onde você estiver. A segurança de contar com revendedores especializados
vem com planos de proteção de equipamentos para a eventualidade de problemas com materiais da Caterpillar e mão de obra do
fabricante. A tranquilidade na gestão do desempenho de máquinas é assegurada por alertas e informações sobre o equipamento, além
de inspeções e acompanhamento opcional dos níveis de fluidos. Ter uma propriedade descomplicada significa que todos os elementos
do seu CVA fazem parte de um único acordo e estão incluídos na prestação mensal que você paga pela nova máquina.Os CVAs contam
com itens que elevam em até 50% a vida útil dos componentes e diminuem em até 80% o custo por hora dos injetores de combustível.*
Nem todos os itens estão disponíveis em todas as regiões. Consulte o seu revendedor Cat para obter mais informações, termos e
condições.

Flexibilidade com uma série de opções de CVA
• Com um CVA, ser proprietário de uma máquina fica mais fácil, pois
há menos interrupções não planejadas e mais tempo de atividade
para ganhar dinheiro com a produção.
E a maneira como ele ajuda essas metas a serem atingidas
depende do que é mais adequado ao seu negócio.
• Os CVAs vêm com várias opções, e o seu revendedor está pronto
para encontrar o melhor contrato para a sua máquina e sua
operação.
• Por exemplo, você pode optar por fazer a própria manutenção ou
por contratá-la do revendedor.
• Há CVAs para máquinas novas, para Usados Certificados Cat ou
para equipamentos que você já possui.
• A cobertura do plano de operação tem as mesmas durações do
contrato, as quais podem ser flexíveis com base nas horas de
funcionamento ou nos anos de utilização da máquina.
• Na cobertura do plano de proteção de equipamento, estão
incluídos problemas com materiais da Caterpillar e a mão de
obra do fabricante, geralmente para trem de força, sistema
hidráulico e tecnologia (no Brasil: Powertrain, trem de força). O
CVA para Usado Certificado Cat conta com plano de proteção de
equipamento para trem de força e sistema hidráulico.

• Um pagamento fixo mantém os seus custos de manutenção
planejada previsíveis e sem estresse.

Manutenção sem complicações com as peças
certas entregues no momento certo
• Peças de manutenção planejada entregues dentro do prazo,
diretamente onde você estiver.
• A sua máquina recebe manutenção na hora certa para um
desempenho excelente.
• A entrega de peças elimina a necessidade de encontrar
peças de última hora para aquela máquina.
• Os CVAs com a manutenção por conta do cliente contam com
instruções de serviço impressas ou enviadas por e-mail.
• Os CVAs com manutenção por conta do revendedor oferecem
um serviço capacitado e profissional, diminuindo a quantidade
de técnicos de que você pode precisar.
• Os CVAs com manutenção por conta do revendedor
proporcionam uma programação flexível para maximizar o
tempo de funcionamento da sua operação.

• Todos os CVAs vêm com Peças Originais Cat, que podem prolongar
a vida útil dos componentes e os intervalos de manutenção.

• Os filtros Cat podem prolongar a vida útil dos componentes
em até 50%, estender a vida útil dos injetores de combustível
em até 45% e reduzir o custo por hora dos injetores de
combustível em até 80%*.

Manutenção sem complicações incluída na
prestação mensal de compra

• Uma vida útil mais longa do motor com de filtros de ar de
eficiência ultra-alta pode levar a uma economia de custos de
até 50%**.

• Os CVAs podem ser incluídos em prestações mensais com opções
flexíveis, como pagamento por serviço ou planos de financiamento
convenientes.

• Os fluidos Cat podem resultar em motores com vida útil 2
vezes mais longa antes da necessidade de uma retífica.*

CVAs e financiamentos estão sujeitos a restrições e disponibilidade. Termos e condições adicionais podem ser aplicáveis. Fale com o seu revendedor Cat para saber mais.
* Dados para testes disponíveis mediante solicitação. ** Fluidos recomendados.
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Segurança com suporte do revendedor e plano de
proteção de equipamento
• Em caso de problemas inesperados sob cobertura, conte com
investigações, diagnósticos e reparos com Peças Originais Cat
por parte de revendedores especializados.
• A cobertura do plano de proteção de equipamento reduz de
forma eficiente o risco de custos não planejados.
• O plano de proteção de equipamento para trem de força, sistema
hidráulico e tecnologia é padrão e está disponível apenas para
máquinas novas (no Brasil: EPP Powertrain; plano para trem de
força).

intervalos específicos.
• Cada CVA vem com a opção de gestão de nível de fluidos
por meio do Cat S•O•SSM, que usa tecnologia de ponta
para analisar amostras de óleo antes de um relatório de
recomendação.
• O S•O•S pode identificar a possibilidade de problemas e
maximizar a proteção, a produtividade e o desempenho da
máquina.

Custos operacionais e de propriedade mais baixos
• Poupe dinheiro e tempo ao ter menos interrupções e mais
tempo para atuar na produção.

Tranquilidade com ferramentas para a gestão do
desempenho das máquinas

• Economize até 15% ao prolongar com segurança os intervalos
de manutenção.

• O seu revendedor pode ajudar com uma configuração completa
do aplicativo da Cat e do My.Cat.Com para acesso a dados e
insights em tempo real.

• Eleve em até 50%* a vida útil dos componentes usando filtros
Cat.

• Obtenha informações sobre a máquina conectada para otimizar
a sua operação.
• Monitore a queima de combustível para manter um registro da
eficiência da máquina.
• Receba alertas quando as máquinas se aproximarem dos
intervalos de manutenção.
• Registre a localização e as horas de funcionamento e obtenha
códigos de erro de qualquer máquina conectada.
• Conte com monitoramento e insights de especialistas 24 horas
por dia, 7 dias por semana.

• Reduza o custo por hora do injetor de combustível em até
80%* em relação aos concorrentes usando filtros Cat.
• Prolongue a vida útil do injetor de combustível em até 45% em
relação aos concorrentes usando filtros Cat.
• Obtenha até 2x* mais horas de trabalho do motor usando
fluidos Cat.**
• Garanta cobertura para reparos motivados por problemas com
materiais da Caterpillar e com a mão de obra do fabricante ao
incluir um plano de proteção de equipamento – se disponível e
dependendo do nível selecionado.

• Utilize o aplicativo Cat Inspect para baixar formulários de
inspeção, fazer inspeções e compartilhar resultados – tudo
facilmente e sem nenhuma papelada.
• Você pode fazer as suas próprias inspeções anuais, ou contar
com manutenção planejada por parte do revendedor em

CVAs e financiamentos estão sujeitos a restrições e disponibilidade. Termos e condições adicionais podem ser aplicáveis. Fale com o seu revendedor Cat para saber mais.
* Dados para testes disponíveis mediante solicitação. ** Fluidos recomendados.
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Recursos padrão e opcionais

Os recursos padrão e opcionais podem variar. Fale com o seu revendedor
Cat para saber mais.
Item do CVA

Padrão

Peças Originais Cat®

x
x

Peças entregues na hora certa, onde você estiver

x

Plano de proteção de equipamento

Opcional

Manutenção feita por revendedor capacitado

x

Fluidos Cat

x

Gestão de nível de fluidos

x

Conectividade/telemática por meio do Product LinkTM

x

Acesso ao My.Cat.Com e ao aplicativo da Cat

x

Cat Inspect

x

Consultoria com especialistas para o seu equipamento e operação

x

Qualificável como parte da prestação mensal da sua máquina

x

CVAs e financiamentos estão sujeitos a restrições e disponibilidade. Termos e condições adicionais podem ser aplicáveis. Fale com o seu revendedor Cat
para saber mais.
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