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Almere

088 - 73 77 500

Beilen
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Duiven

0263 - 79 85 16

Moerdijk

0168 - 32 01 50

Valkenswaard

040 - 20 82 588

CILINDERS ZIJN DE SPIEREN.
HOUD ZE KRACHTIG.
REPARATIE OPTIES - CILINDERS

REPARATIE OPTIES
LEVEL 1
MODEL

V/A BOOM
CILINDER

BOOM
CILINDER

320-330

€

336 - 352
365 - 390

900

STICK
CILINDER
€

BAK
CILINDER

LEVEL 2

OPTIONEEL

+ HONEN

DE- & MONTEREN
INCL. TRANSPORT

950

€

850

+€

400

+€

650

€ 1.000

€ 1.050

€

950

+ € 450

+ € 700

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.250

+ € 500

+ € 800

M313 - M318

€

800

€

750

€

750

€

750

+ € 400

+ € 650

MH3022 - MH3024

€

850

€

850

€

800

€

750

+ € 450

+ € 700

Prijsstelling uitsluitend geldig voor
uitvoering in Nederland.
*Deze prijzen gelden t/m 30 juni 2018

WWW.PON-CAT.COM

LEVEL 2 - HONEN

LOGISTIEKE OPLOSSING

*Dit betreft een meerprijs op Level 1 en
kan optioneel worden uitgevoerd.
Hiervoor hebben wij apparatuur op
de vestiging te Almere, dus kan door intern
transport de doorlooptijd verschuiven.

Optioneel kunnen wij op locatie de cilinder
de- en monteren. Voor deze meerprijs vervoeren
wij de cilinder naar onze service-vestiging.
Op locatie dient deugdelijke en veilige
hijscapaciteit beschikbaar te zijn.

BREED AANBOD

EXPERTISE

SNELLE REPARATIE

REPARATIE OPTIES
VOOR ELKE SITUATIE

LAAT DE SPIEREN VAN DE MACHINE
WEER EFFICIENT WERKEN
Onder invloed van de levensduur, of versneld door schade van buitenaf, slijten cilinderonderdelen.
Door deze slijtage tijdig te verhelpen, blijft de kracht van de machine behouden.

VOORDELEN VAN
REPARATIE OPTIES

LEVEL 1

LEVEL 2

OPTIONEEL

SEAL KIT

HONEN

DE- EN MONTEREN + TRANSPORT

• V
 ervangen van alle afdichtingen

Werkzaamheden zoals in LEVEL 1, plus:
• Honen van de cilinderbuis binnen de door
Caterpillar voorgeschreven toleranties

• Het demonteren van de cilinder op locatie
• Transport naar onze service-vestiging en
retour naar de machine
• Montage van de cilinder op locatie

• Vervangen van het teflon lager
• In- en uitwendige inspectie
De afdichtingen van de cilinder worden
vervangen, zodat materiaal van buitenaf
minder kans krijgt het hydraulisch systeem
te vervuilen en zo potentiële schade aan
te richten.
Bij het de- en monteren wordt de cilinder
rondom en inwendig geïnspecteerd,
zodat eventueel meerwerk gecombineerd
kan worden.

DUURZAAMHEID

BESPARINGEN

EFFICIËNT

Uitsluitend gebruik van originele
Caterpillar onderdelen inclusief 12
maanden garantie. Het preventief
vervangen van cruciale onderdelen
verkleint de kans op ongewenste stilstand
en extra kosten.

Na het ontdekken van een lekkage dient
de cilinder degelijk gerepareerd te worden,
hierdoor wordt de kans op uitval van
duurdere componenten verminderd.

Om u te ontzorgen en stilstand te
minimaliseren, kan de cilinder door ons
worden ge(de)monteerd en vervoerd ten
behoeve van LEVEL 1 en optioneel LEVEL 2
werkzaamheden.

Door slijtage en/of materiaal van buitenaf kan
de cilinderbuis beschadigd raken. Door deze
te honen, kunnen we deze schades repareren
en voorkomt inwendige lekkage.
Sommige krassen kunnen te diep zijn om nog
te honen binnen tolerantie. Als dit het geval
is, treden we met u in overleg.
Honen is optioneel, als toevoeging op een
LEVEL 1 reparatie.

Uit oogpunt van ontzorgen, bieden wij deze
dienst optioneel aan.
Zodat onze buitendienstmonteur veilig kan
werken, wordt verwacht dat de machine
goed toegankelijk is en deugdelijke
hijsmaterialen beschikbaar worden gesteld.

