NÁHRADNÍ DÍLY YELLOWMARK™
MOŽNOST OPRAVY STROJŮ CAT® ZA VÝHODNOU CENU

ALTERNATIVNÍ VOLBA PRO VÁŠ STROJ I ROZPOČET
Chtěli byste spojit spolehlivost s pohodlím a nižšími cenami, když kupujete náhradní díly pro svůj stroj? Vyberte si Yellowmark™,
značku společnosti Caterpillar. Celá tato řada náhradních dílů vyvinutých společností Caterpillar pro malé a středně velké
stavební stroje Cat ® poslouží velmi dobře vašim strojům i vašemu rozpočtu.

S DÍLY YELLOWMARK ZÍSKÁTE:
• S
 polehlivost: Naše důkladná znalost strojů Cat zajišťuje,
že součástky Yellowmark splňují vaše potřeby a vše díky
nim bez problémů funguje. Podávají výkon, který od značky
Caterpillar čekáte.
• P
 ohodlí: Součástky Yellowmark jsou dostupné u vašeho
prodejce Cat, takže je rychlé a snadné získat jak díly, tak i radu
od experta, kterou potřebujete, a vrátit se zpět do práce.
• N
 ižší náklady: Součástky Yellowmark přinášejí cenově
výhodnou alternativu, což je ideální, pokud se potřebujete
zaměřit spíše na aktuální práci než na budoucnost. Cenová
nabídka odráží fakt, že součástky Yellowmark jsou navrženy
pro jednorázové použití – Yellowmark tak nabízejí sníženou
záruku pouze na díl. Detailní záruky Yellowmark si můžete
stáhnout na www.zeppelin.cz.

ROZSÁHLÉ
POKRYTÍ
STROJŮ

Řada náhradních dílů Yellowmark™ zahrnuje náhradní díly
určené pro malé a středně velké stavební stroje Cat ®.
Pravidelně budeme přidávat nové modely strojů a součástek.

NÁHRADNÍ DÍLY YELLOWMARK JSOU
TO PRAVÉ, POKUD POŽADUJETE NIŽŠÍ
CENU ZA ZNAČKU, KTERÉ MŮŽETE VĚŘIT
Pokud potřebujete, aby vám náhradní díly vydržely déle a mohli
jste je opětovně využít,, měli byste zvážit použití originálních
náhradních dílů nebo Cat Reman. Kontaktujte svého místního
prodejce Cat, abyste s ním probrali nejlepší řešení pro svůj
stroj, rozpočet a obchodní cíle.
Při montování součástek Yellowmark by měl vlastník ověřit
dodržování všech platných norem a předpisů.

KTERÝCH STROJŮ SE TATO NABÍDKA TÝKÁ?
•
•
•
•
•
•
•

■ Rýpadlo-nakladače
■ Smykem řízené nakladače
■ Grejdry
■ Rýpadla
■ Dozery
■ Kolové nakladače
A mnoha dalších stavebních strojů Cat.

DOSTUPNÉ DÍLY YELLOWMARK ZAHRNUJÍ:

HNACÍ ÚSTROJÍ
Náhradní díly pro hydrodynamické měniče,
automatické převodovky, diferenciály a převodovky

SOUČÁSTKY PRO MOTORY CAT®  
•
•
•
•
•
•

Alternátory / Startéry
Sběrné výfukové potrubí / Tlumiče
Podávací čerpadla paliva / Palivová potrubí
Soupravy těsnění
Chladiče oleje
Vodní čerpadla a opotřebovávané díly.

OBECNÉ VYUŽITÍ
•
•
•
•
•

Břity na radlicích
Ložiska
Pouzdra
Kryty
Čepy

HYDRAULIKA
•
•
•
•
•

Hydraulické písty a příslušenství
Hnací část převodovky
Zubová čerpadla
Sady těsnění
Lamelová čerpadla

PODVOZKY
•
•
•
•
•

Vyvažovací ramena
Kryty / vodicí prvky
Napínací mechanismus
Kladky / kola / náboje
Sady hnacích segmentů

Pro bližší informace kontaktujte svého nejbližšího prodejce Zeppelin.

www.zeppelin.cz
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