Visas tehniskās pārbaudes un
apkopes – saskaņā ar stingriem
Caterpillar kvalitātes standartiem
Katrai tehnikas vienībai tiek veiktas pārbaudes un tehniskās
apkopes saskaņā ar stingriem Caterpillar kvalitātes standartiem.
Tas nozīmē – līdz pat 140 dažādu tehnisko mezglu pārbaudes - sākot
ar dzinēja, hidrauliskās sistēmas, riepu/kāpurķēžu atlikuma, transmisijas un elektronsistēmas stāvokļa pārbaudēm, līdz pat kabīnes
un tehnikas kopējā, ārējā izskata pārbaudēm. Tehniskās apkopes
šīm tehnikas vienībām veiktas, izmantojot oriģinālās Cat rezerves
daļas, Cat filtrus, eļļas un citus Cat tehniskos šķidrumus.
Saskaņā ar Cat Servisa Atbalsta Līguma (CSA) prasībām visus
servisa, tehniskās apkopes un remonta darbus veic Cat reģionālā
dīlera kvalificēti servisa mehāniķi – lai Jums par servisu nebūtu
jāuztraucas.

Darbam gatava tehnika
Katra tehnikas vienība, kas apzīmēta kā CCU (Cat
Sertificēta Lietotā tehnika), atbilst sekojošiem kvalitātes
standartiem:
• Tai ir veikta pēdējā tehniskā apkope
• Tai ir pieejamas tehnikas Ekspluatācijas un apkopes
rokasgrāmatas
• Vismaz 50% ritošās daļas un riepu atlikums
• ‘Praktiski jaunas’ tehnikas vienības izskats
• Tai ir veiktas pēdējās S.O.S. eļļas analīzes
• Zemes rakšanas aprīkojums ir ‘praktiski jauna’
aprīkojuma stāvoklī

Pārdots ar garantiju –
sirdsmieram!
Lai Jūs justos droši, iegādājoties Cat
Sertificētu lietoto tehniku, Caterpillar katru
šādu tehnikas vienību atbalsta ar vismaz 6
mēnešu garantiju.

360º Risinājumi.
Vispusīgs piedāvājums.
360º Risinājumi ir veidots kā
vispusīgs piedāvājums – lai
nodrošinātu Jums kompleksu
risinājumu, atbilstoši
Jūsu uzņēmējdarbības
vajadzībām. Jūsu ērtībai un
sirdsmieram!

Cat Sertificēta Lietotā (CCU)
tehnika Latvijā ir pieejama
tikai pie SIA Witraktor.
Ieskatieties mūsu lietotās tehnikas mājas lapā:

www.balticused.com

Piemērotākā tehnika Jūsu uzņēmējdarbībai
Cat Sertificēta Lietotā tehnika ir laba alternatīva jaunai
tehnikai. Šīs tehnikas vienības jau reiz ir sevi pierādījušas
darbā un nu ir gatavas uzticami kalpot arī Jums. Jūsu
Cat dīleris palīdzēs Jums izvēlēties piemērotāko tehniku
tieši Jūsu uzņēmējdarbības vajadzībām un izvēlētajam
pielietojumam.

Pievilcīgi finansējuma risinājumi
ar Cat Financial
Cat Financial specializējas tehnikas finansēšanā, un tam
ir uzticama darījumu partnera reputācija. Jūsu Cat dīleris
un Cat Financial pārstāvis Jūsu reģionā var piedāvāt Jums
virkni elastīgu, konkurētspējīgu finanšu risinājumu gan
jaunas, gan lietotas tehnikas iegādei.

Servisa Atbalsta Līgumi –
tehnikas uzturēšanas izmaksu samazināšanai
Cat Servisa Atbalsta Līgumi – tas ir efektīvākais veids, kā
regulāri rūpēties par sava tehnikas parka uzturēšanu izcilā
tehniskā gatavībā ar minimālām izmaksām. Ar Cat reģionālo
dīleri noslēgts Servisa Atbalsta Līgums palīdzēs Jums
savlaicīgi plānot lielākas apkopes vai remonta darbus, kā arī
– novērst sīkus bojājumus vēl pirms tie pārvēršas nopietnās
tehniskās problēmās. Tā Jūs izvairīsieties no nepatīkamiem
pārsteigumiem, neplānotām dīkstāvēm un to izraisītiem
zaudējumiem.

Caterpillar garantija
Katra Cat Sertificēta Lietotā (CCU) tehnikas vienība tiek
pārdota ar vismaz 6 mēnešu garantiju - lai pēc iespējas
samazinātu Jūsu riskus. Arī tas – Jūsu sirdsmieram!
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Kvalitatīva lietotā tehnika –
ar garantiju!

