- PERSBERICHT -

Pon Power: hergebruik onderdelen bij motorrevisie
Nieuwe service Repair Options maakt revisie voordeliger en duurzamer

Pon Power heeft special voor klanten in de binnenvaart een nieuwe, extra revisieservice
ontwikkeld: Repair Options. Deze nieuwe dienst, die per direct beschikbaar is, biedt reders en
kapiteins de mogelijkheid bij een revisie van hun Cat motor originele componenten die nog in
goede staat zijn, te hergebruiken. Met deze optie haalt de klant dus het maximale uit de motor
en de daarin werkzame componenten, tegen lagere kosten dan wanneer de onderdelen
vervangen zouden worden. Bovendien voorkomt deze optie kosten door stilstand, omdat een
revisie die anders wellicht uitgesteld zou worden nu toch gedaan kan worden.
Onzekerheid
Peter Middelkoop en Dirk Verboom, beide Accountmanager Service Binnenvaart bij Pon Power,
leggen uit: ´In de Nederlandse binnenvaart heerst onzekerheid over de naderende strengere milieueisen. Deze onzekerheid heeft schippers in een vervelende houdgreep. Het is lastig om kostbaar
onderhoud zoals een revisie te plannen als je niet weet of het de investering wel waard gaat zijn. Je
weet nu immers nog niet of de motor straks aan de aangescherpte milieu-eisen zal gaan voldoen.
Juist voor deze klanten is Repair Options een mooie oplossing. Het is een voordelig alternatief voor
een revisie met nieuwe onderdelen. En omdat Pon Power instaat voor de kwaliteit van de hergebruikte
onderdelen, verlenen we daar ook garantie op.´
Duurzaam, voordelig, efficient
Door het hergebruiken van nog goed functionerende componenten en de garantie daarop is Repair
Options duurzaam, voordelig en efficiënt. Deze optie is beschikbaar voor waterpompen,
cilinderkoppen, turbo´s, oliepompen, brandstofpompen en regulateurs. Kijk voor meer informatie over
Repair Options op de website www.pon-cat.com/repairoptions of neem contact op met uw Pon Power
service vertegenwoordiger.
Over Pon Power
Pon Power B.V. is een werkmaatschappij van familiebedrijf Pon en is sinds 1926 de officiële dealer
van Caterpillar motoren en power systems voor Nederland. Pon Power is marktleider voor
energieoplossingen en door haar uitgebreide kennis per markt levert het bedrijf meer dan een motor of
generator alleen. Zoals advies op maat van toegewijde adviseurs die weten wat er bij de klant speelt,
snelle service door het wereldwijde servicenetwerk van Caterpillar en een uitgebreid servicedienstenaanbod. Caterpillar is wereldwijd marktleider op het gebied van zwaar bouw- en mijnbouwmaterieel,
diesel- en gasmotoren, industriële turbines, generatorsets en warmtekrachtinstallaties. Meer
informatie over Pon Power: pon-cat.com/scheepvaart.
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