Вашият партньор
в обработката на
материали
Нашите хора, продукти и услуги

Карите Cat
със световна репутация
®

Хората в целият свят разпознават търговската марка Caterpillar
и Cat , независимо дали става въпрос за земекопна и
строителна техника, двигатели и генератори, облекло и обувки
или оборудване за обработка на материали, тъй като продуктите
Cat са известни със своето качество и функционалност.
В продължение на повече от 60 години карите Cat се
проектират и произвеждат така, че да олицетворяват тези
ценности на марката Caterpillar и да могат да работят ефективно
и в най-тежки условия, както и при екстремни температури.
Това кара мениджърите на автопаркове уверено да избират
мотокари и складова техника Cat за обработка на материалите в
различни области на промишлеността.
Но ние никога не сме почивали на лаврите си. Ние знаем, че
ефективната обработка на материалите се постига чрез
увеличаване на производителността и намаляване на разходите
по притежание.
Ето защо нашите програми за изследвания и разработки
продължават да предоставят нови и подобрени продукти с
по-висока производителност и по-дълги интервали на
обслужване, за да можем да отговаряме на непрестанно
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Глобална мрежа, локална доставка
Всеки ден хиляди сервизни специалисти и експерти по
обработката на материали на нашите дистрибутори
предоставят локални, национални и международни услуги в
повече от 70 държави в Европа, Средния Изток и Африка.
И като част от мрежата на компании в САЩ, Финландия,
Япония и Сингапур ние имаме възможност да координираме
стратегически решения в международен мащаб.

Карите Cat – със световна репутация
Глобална мрежа, локална доставка
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Международни сделки

“Cat Lift Trucks разбра нашия бизнес и ни предостави детайлни
предложения за доставка на необходимия парк от машини. Бяхме
впечатлени от техните препоръки, качеството на мотокарите,
сервизните услуги и конкурентната обща стойност на пакета. Без
колебание препоръчвам кари Cat на мениджърите на автопаркове.”
Купувач, Международна логистична компания

Ние координирахме сложни международни и
задгранични споразумения и можем да
управляваме всички аспекти на Вашите
изисквания за обработка на материалите от
един център за контакти.
Работейки с нашата дистрибуторска мрежа
ние доставяме, управляваме и поддържаме
машинните паркове на клиентите, като
предоставяме целенасочени и ефективни
решения, които спомагат за тяхното
максимално оползотворяване. Това означава,
че размера на машинните паркове и съответно
броя на операторите могат да бъдат сведени до
минимум, без това да повлияе на
производителността, като едновременно с това
се намаляват и общите разходи на процеса.
Ние продължаваме да обучаваме и да
помагаме на нашите дистрибутори, което им
позволява да определят стандарта на
най-доброто обслужване в модерната обработка
на материалите.
Обученията на търговските специалисти са
предназначени да им помогнат да предложат
най-добрия продукт на клиентите, който
съответства на техните изисквания, докато
обученията на сервизните техници им дава
възможност за бърза реакция и регулярна
поддръжка и обслужване, осигуряващи
възможно най-малко престои.
Когато изберете машина Cat, Вие започвате
партньорство с хора, които се грижат за Вашият
бизнес и се ангажират да Ви помогнат да
увеличите максимално печалбата си, като Ви
предлагат ефективни решения за обработка на
материалите.
Ние държим на най-доброто за нашите
клиенти и работим съвместно с нашите
упълномощени дистрибутори за да го постигнем.
Целта ни е да надминем очакванията с всяка
препоръка, която правим, с всеки продукт,
който доставяме и с всяка услуга, която
предлагаме – от финансиране, през гаранция и
поддръжка, до резервни части.

Специално модифицирани машини Cat бяха
доставени на клиент в Средният Изток за да може
операторите да работят успешно в димна и прашна
среда, където карите на предишния доставчик не
успяха да се справят, поради запушени въздушни
филтри и отказване на двигателите.
Например, вземете нашето проучване за
обработка на материалите. То е предназначено
да прецени използваемостта на всяка една
машина, работеща при Вас, в сравнение с
общата стойност на притежанието й. Резултатите
от това проучване определят структурата на
нашите препоръки, която може да бъде
комбинация от поддръжка на определени
налични машини, смяна на предназначението
на други и доставка на нови. Тези препоръки
винаги се правят, за да се постигне основната
цел - максимална производителност.

Когато една международна дистрибуторска
фирма се нуждаеше от складово оборудване за
обработка на материали и поддръжка, на която
могат за разчитат, във Великобритания и Холандия
се спряха на мотокарите Cat, поради високата
им надеждност и производителност, както и
благодарение на експертизата на дилърите на Cat.
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Избор на правилен
финансов пакет

Едно от най-големите пристанища в света избра кари Cat за
обработка на материалите си, поради тяхното качество и надеждност
и поради бързата реакция и професионалните сервизни услуги,
предложени от дилъра на Cat, като например постоянно присъствие
на сервизни специалисти на място, които да се грижат за
поддръжката и максималното оползотворяване на машините.

Правилните машини за
действителният свят
Структурирането на правилен финансов пакет за
финансиране на ново оборудване или
рефинансиране на налична техника е жизнено
важно за всяко споразумение за доставка на
машина.
Независимо дали предпочитате директна
покупка, лизинг, наем или договор за цялостна
поддръжка, Вашият дилър с удоволствие ще
уреди най-икономичния финансов пакет за
Вашите нужди.
Нашите продуктови гами отговарят на
приблизително 95% от изискванията на
Европейският пазар.
Както бихте очаквали от организация с такава
репутация, нашите мотокари и складова техника
са предназначени за непрекъсната работа в
най-тежки условия, задимена и запрашена среда
или екстремни температури. Легендарното
качество в комбинация с технически иновации,
като например системата за отчитане на
присъствието (PDS и PDS+), позволяват на всяка
машина и на нейния собственик да бъдат
възможно най-конкурентоспособни.
Мотокарите на малка част от производителите
могат да се сравнят с техническите
характеристики, предимствата и
производителността на карите Cat, а нашата
пълна гама ни позволява да доставяме найефективните инструменти за Вашата работа.
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Мотокари

Дизелови мотокари
Проектирани и конструирани за надеждна работа
във всяко приложение, нашата гама от дизелови
мотокари е подходяща дори за най-суровите
условия.
Модерната технология на двигателите позволява
високите нива на производителност, които се
изискват от съвременния бизнес. Всяка машина
включва лесни за използване органи за
управление, които са стандартни за машините Cat,
което означава, че операторът може да се мести
от една на друга машина без допълнително
обучение. Широката гама от допълнително
оборудване Ви дава възможност да изберете
конфигурация, съгласно Вашите нужди.

Газови мотокари
Газовите мотокари ни позволяват да предложим
подходящо решение, както за приложение на
закрито, така и на открито. Тяхната употреба
представлява алтернатива на стандартните
дизелови мотокари, предоставяйки мощност и
въртящ момент с минимални емисии и отлична
икономия на гориво.

20

Дизелови мотокари: 1.5 – 16.0 тона товароподемност

70

20

Газови мотокари: 1.5 – 5.5 тона товароподемност

Газови мотокари с бандажни гуми: 2.0 – 7.0 тона товароподемност
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Електрокари,
складова техника
и влекачи

Електрокари
Нашата пълна гама на електрокари с пневматични
и бандажни гуми осигурява управляеми и
програмируеми работни характеристики за
безопасна обработка на различни товари, като
стъкло, пластмаса, тухли и т.н.
Машините с правотоков двигател са с
повишена производителност, удължени смени и
опростени процедури на техническо обслужване,
което увеличава производителността дори и при
най-трудни операции, тежки условия на работа и
екстремни температури. С гама, която включва
24V, 3-колесни машини за леки дейности, 48V,
3- и 4-колесни машини и високо
производителните 80V мотокари, фирмата Cat
Lift Trucks предлага една от най-модерната и
пълна продуктова листа в индустрията.

Пълна гама за складово
стопанство
Нашият обширен диапазон от специализирано
складово оборудване включва електрически
палетни колички, стакери, рич траци и ордер
пикъри. Всяка машина е проектирана и
конструирана за надеждна производителност,
дълги смени и минимален престой за
обслужване. Гамата покрива всякаква складова
дейност, включително работа в тежки условия и
при екстремни температури, като например в
хладилни складове.

Електрокари: 1.0 – 5.0 тона товароподемност

Електрокари с бандажни гуми: 1.5 – 5.5 тона товароподемност

Нашите електрически палетни колички и
стакери включват пешеходни варианти,
варианти със стъпенка, стойка и седалка за
максимална гъвкавост на товарната платформа,
докато рич траците включват многопосочни и
търет модели за специализирана работа.
Диапазона на ордер пикърите включва
множество модели за работа на първите две
равнища, както и машини за средни и високи
нива.

Палетни колички: 1.0– 2.0 тона товароподемност

Влекачи
Ние се стремим да предложим решения за много
области в обработката на материали. NTR30N е
влекач, подходящ за теглене на материали на
закрито, в частност в автомобилната
промишленост. Той се отличава с множество
технически характеристики, които са
комбинирани така, че да предложат на
оператора висококачествена и безстресова
работна среда.
Какъвто и да е продукта, който обработвате,
по който и начин да функционира склада Ви,
каквато и конфигурация на стелажите да
притежавате, Cat Lift Trucks ще Ви предостави
правилното решение, което ще Ви помогне да
оптимизирате ефективността на обработка на
материалите и възвръщаемостта на
инвестицията Ви.

Стакери: 1.0 – 2.0 тона товароподемност

Ордер пикъри: 1.0 – 2.0 тона товароподемност

Рич траци:
1.4 – 2.5 тона товароподемност

Многопосочни рич траци:
2.0 & 2.5 тона товароподемност

Търет траци:
1.2 тона товароподемност

Влекачи:
3.0 тона товароподемност
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Спокойствие
на духа

В крак с прогреса
Нашият принцип на взаимозаменяемост на
компонентите Ви предоставя възможност да
използвате много от утвърдените технически
характеристики на машините и в новите
серии, и Ви осигурява лекота в обслужването.
Голямото разнообразие от конфигурации и
сложните програмируеми работни
характеристики позволяват на потребителите
да настроят производителността, работата и
ефективността на машината практически към
всяко приложение и да се съобразят със
способностите на различните оператори. По
този начин се допринася за безопасността на
оператора, машината и товара.
С цел да конструираме най-добрите машини
за обработката на материали, ние
продължаваме да инвестираме в най-модерни
инструменти, машини и оборудване, като
например роботизирано заваряване, лазерни
машини за рязане и незамърсяващо околната
среда боядисване. Това означава постоянно
високо качество на производство с
минимално въздействие върху околната
среда. С машините Cat, вие не само
получавате качествен продукт, но също и
спокойствието да работите със солиден
международен бизнес партньор с
професионална организация за обслужване и
поддръжка.

Максимална употреба
Навременната поддръжка извършена от
висококвалифицираните техници на Cat Lift
Trucks може да сведе до минимум времето на
престой и да удължи експлоатационния живот
на Вашето оборудване. Нашите програми
осигуряват бързо и професионално сервизно
обслужване, като Ви предоставят точен разчет
на бюджета и пълен контрол върху текущите
разходи.

Освен че осигуряват по-висока остатъчна
стойност при бъдещи продажби, тези
програми са предназначени да подобрят
работните характеристики на машините, да
оптимизират употребата им и да повишат
тяхната производителност. Като част от
общото споразумение за доставка ние
прилагаме график на поддръжка в
съответствие с Вашите изисквания, който ще
осигури максимална използваемост на
Вашата машина.
Програмите за планова поддръжка (PM) на
Cat Lift Trucks и обща поддръжка и ремонт
(TM&R) подпомагат нашите дилъри в
планирането на професионални графици по
поддръжката. Вие се концентрирате върху
същността на Вашия бизнес, докато
специалистите на нашите дилъри се грижат за
Вашия машинен парк. В допълнение към
осигуряването на висока експлоатационна
надеждност на Вашите машини,
индивидуалните споразумения за поддръжка
ще Ви помогнат да спестите много пари. С
индивидуалното сервизно споразумение Вие
си осигурявате високо качество на
обслужване, извършвано, управлявано и
следено от местния дилър. Износване или
проблеми, открити навреме от планираните
прегледи, водят до действия по превантивна
поддръжка. По този начин престоят, причинен
от неочаквана повреда, се свежда до
минимум.
Всички кари и складова техника Cat са
стандартно обезпечени с целогодишна
гаранция. Предлагат се и допълнителни
гаранционни схеми.
Свържете се с местния дилър на Cat за
да разберете как тези схеми ще Ви
осигурят спокойствие във Вашият
бизнес.
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След Вашата
покупка
При нашите дилъри работят добре обучени и
специализирани сервизни техници, които
извършват прегледи и сервизни процедури,
съгласно най-високите професионални
стандарти. Това означава, че потенциалните
проблеми могат да бъдат открити бързо и да
се вземат превантивни мерки.
Използването на най-новата техническа
информация и оригинални резервни части Cat
осигурява бързи ремонти и минимален
престой.
Изцяло оборудваните сервизни автомобили,
снабдени със специализирани инструменти и
специално подготвените резервни части при
посещенията на място осигуряват
най-доброто качество на обслужване на
Вашият машинен парк.

Доставка на точните части в
точният момент
Безпроблемното функциониране на
центровете за резервни части е изключително
важно за поддържането на висока надеждност
на Вашият машинен парк. В нашия
дистрибуторски център за части в Европа,
разположен на 10 000 м2, се съхраняват над
58 000 отделни гами от резервни части. От
там осъществяваме доставките, съгласно
индивидуалните нужди на нашите клиенти в
Европа, Африка и Средният Изток.
Имаме и он-лайн достъп до центровете за
дистрибуция на резервни части, разположени
в САЩ, Сингапур и Япония. Тази уникална и
мощна инфраструктура ни позволява да
доставяме точната част на точното място в
точното време.

Използвайте
нашата експертиза
за да увеличите
бизнеса си
Можете да разчитате на нас
Независимо от задачите по обработка на
материалите, които стоят пред Вас, нашият
развоен екип вече ги е предвидил и е вградил
решенията в гамата на карите Cat.
Цялата ни организация е отдадена на
осигуряването на ефективно обслужване, за
да може Вашите дейности по обработка на
материалите да протичат гладко и рентабилно.
Моля свържете се с нас за ефективни
работни решения, за съвети по
оборудването или за да намерите
най-близкия до Вас дилър на Cat. Вижте
последната страница за контактна
информация.
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Повече информация ще
намерите на:
www.catlifttruck.com
За последни новини и информация моля,
посетете ни на: www.catlifttruck.com
Сайта е лесен за навигация и акцентира на
отличителните характеристики, които представят
предимствата на нашата продуктова гама,
сервизното обслужване и дилърската ни мрежа.

info@catlifttruck.com
www.catlifttruck.com
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