
Услуги Cat® S•O•SSM

Поддържайте производителността 
на вашето оборудване на върхово 
ниво.
Услугите Cat® S.O.SSM предоставят информация, която ви помага да вземате решения 
относно поддръжката, да намалявате разходите за притежание и експлоатация и да 
удължавате максимално живота на компонентите. Това е бърза и лесна програма, чрез 
която поддържате производителността на вашето оборудване и увеличавате стойността на 
вашата инвестиция. Информация, която можете да използвате – с помощта на местния 
дилър на Cat.
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Услугите S•O•S ви предоставят 
ценни ресурси в грижата за 
вашата техника.
Анализ на маслото
Тестовете S.O.S за анализ на маслото са разработени от инженерите и химиците на 
Caterpillar. Тестове, като например елементен анализ, анализ на чистотата на маслото 
и анализ на състоянието на маслото, са някои от стандартните тестове, предлагани от 
програмата S.O.S.

Анализ на охлаждащата течност
Неправилната поддръжка на охладителната система може евентуално да доведе 
до проблеми в системата или дори до отказ на двигателя. Услугите S.O.S предлагат 
двустепенна "Програма за охлаждащата течност", за да се определи дали охлаждащата 
течност е с подходящия химически баланс за максимална защита на системата и 
ефективност на охлаждането.
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Услугите S•O•S могат да ви 
помогнат за...
Защита на стойността
Техниката с марка Cat е конструирана така, че да осигурява върхова производителност 
през целия си експлоатационен живот. Услугите S.O.S могат да ви помогнат да поддържате 
производителността през целия жизнен цикъл на вашата техника.

• Услугите S.O.S са предназначени да идентифицират проблемите, преди да възникне 
нужда от сериозен ремонт. Ранното откриване е ключът към намаляване на времето 
за принудителен престой и увеличаване на производителността.

• Загубата на производителност и сериозните ремонти на смазвани системи могат да 
се предотвратят чрез следене на характеристиките на маслото.

• Това означава повече извършена работа при по-ниски разходи и по-висока стойност 
при замяна с нова или продажба на вашата техника.

Бързо получаване на резултатите
Услугите S.O.S ви позволяват да изпращате проби от всички масла и да разполагате с 
резултати и препоръки в рамките на 24 часа от приемането им. Резултатите и препоръките 
за охлаждащата течност се изготвят в рамките на 72 часа от приемането на пробите. 
Получавайте резултати по:

• Имейл      • Факс       • Интернет      • Поща
Също така можете да получавате различни отчети за различни нива на предупреждение.

Използвайте резултатите
Резултатите от S.O.S изследванията са представени в ясен, кратък и лесен за разбиране 
отчет.
Квалифицираният персонал дава препоръки или предприема конкретни и незабавни 
действия по всеки един отчет. Ако е установена критична ситуация ще получите незабавно 
известие.

• Препоръките с нива на предупреждение ви позволяват бързо да прецените 
състоянието на най-важните компоненти и да подредите задачите си по приоритет.

• Оптимизирайте графика за поддръжка.
• Оптимизирайте експлоатационния живот на компонентите.

Уебуслуги S.O.S
Чрез уебуслугите S.O.S можете 
да преглеждате и анализирате 
информация за пробите от течностите 
онлайн – навсякъде и по всяко време, 
стига да имате достъп до интернет.
Резултатите от анализа на пробите, 
оценките и хронологията са достъпни 
за потребителя. Данните за маслото, 
охлаждащата течност и горивото са 
достъпни в един софтуерен модул. 
Допълнителните функции включват 
вътрешна система за съобщения, 
полета за предприети действия, 
функция за печат на етикети и графични 
възможности. За повече информация 
се свържете с местния дилър на Cat или 
посетете www.cat.com/sos



 

Услуги от високо ниво

Програмата "Услуги S.O.S" е един от елементите на философията за наблюдение 

на състоянието, който можете да използвате, за да следите ефективността на 

вашата програма за поддръжка на оборудването. Услугите S.O.S в съчетание с 

периодичните прегледи, анализа на условията на работната площадка, електронните 

данни и хронологията на обслужването ви позволяват да оцените техническото 

състояние на вашето оборудване. Можете да извършвате техническото обслужване 

самостоятелно или да използвате помощ от дилъра на Caterpillar за извършване 

на различни дейности по превантивна поддръжка, които ще поддържат върховата 

производителност на вашата техника. Поискайте от местния дилър на Cat 

информация за предлаганите договори за обслужване, услуги S.O.S и програми за 

превантивна поддръжка, за да увеличите максимално възвръщаемостта на своите 

инвестиции в техника.

Също както използването на консумативи за поддръжка и резервни части Cat, 

прилагането на програмата "Услуги S.O.S" на Caterpillar® е гаранция за качество, 

ефективност и стойност на услугите за поддръжка на вашата техника.

ДИлърИте нА Cat® сА сИмвол  

нА ПроДУктовАтА ПоДДръжкА  

от световнА клАсА.

Ние ви предлагаме подходящите части и услуги 

когато и където имате нужда от тях.

Дилърската мрежа на Cat от 

висококвалифицирани експерти поддържа 

целия ви машинен парк в постоянна техническа 

готовност, за да можете да извлечете максимума 

от своите инвестиции в оборудване.
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