
NáhradNé diely yellOWMarK™
možnosť oPRAVY stRojoV CAt® ZA Výhodnú CEnU

AltERnAtíVnA VoľbA PRE VÁŠ stRoj I RoZPoČEt

S dielmi Yellowmark zíSkate:

•   Spoľahlivosť: Naša dôkladná znalosť strojov Cat zaisťuje, že 
súčiastky Yellowmark spĺňajú vaše potreby a všetko vďaka 
nim bez problémov funguje. Podávajú výkon, ktorý od značky 
Caterpillar čakáte.

•   Pohodlie: Súčiastky Yellowmark sú dostupné u vášho predaj-
cu Cat, takže rýchlo a ľahko získate nielen diely, ale aj radu od 
experta, ktorú potrebujete, a vrátite sa nazad do práce.

•   Nižšie náklady: Súčiastky Yellowmark prinášajú cenovo 
výhodnú alternatívu, čo je ideálne, keď sa potrebujete 
zamerať skôr na aktuálnu prácu než na budúcnosť. Cenová 
ponuka odráža fakt, že súčiastky Yellowmark sú navrhnuté 
pre jednorazové použitie – Yellowmark tak ponúkajú zníženú 
záruku len na diel. Detailné záruky Yellowmark si môžete 
stiahnuť na www.zeppelin.sk.

Chceli by ste spojiť spoľahlivosť s pohodlím a nižšími cenami, keď kupujete náhradné diely pre svoj stroj? Vyberte si Yellowmark™, 

značku spoločnosti Caterpillar. Celý tento rad náhradných dielov vyvinutých spoločnosťou Caterpillar pre malé a stredne veľké 

stavebné stroje Cat® poslúži veľmi dobre vašim strojom i vášmu rozpočtu.



ObchOdNí zástupcOvia servisu – pssr
ba 0903 530 459 jano.david@zeppelin.com
za 0903 564 921 milos.lucan@zeppelin.com
bb 0903 704 247 frantisek.stancek@zeppelin.com
Ke 0903 804 823 pavol.havasi@zeppelin.com
sr 0910 859 013  michal.zosiak@zeppelin.com
sr 0903 901 328 jergus.omasta@zeppelin.com

baNsKá bystrica
Zvolenská cesta 14605/50
974 05 banská bystrica - Kráľová
tel.: 048/414 99 01

KOŠice
železiarenská 96
040 15 Košice - Šaca
tel.: 055/611 56 11

bratislava
Pribylinská 10
831 04 bratislava
tel.: 02/44 88 72 59

ŽILINA
hruštiny 33
010 01 žilina
tel.: 041/500 27 37
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Rad náhradných dielov Yellowmark™ zahŕňa náhradné diely 

určené pre malé a stredne veľké stavebné stroje Cat®. 

Pravidelne budeme pridávať nové modely strojov a súčiastok.

NáhradNé dielY Yellowmark SÚ  
to PraVé, PokiaĽ PoŽadUJete NiŽŠiU  
CeNU za zNaČkU, ktoreJ mÔŽete VeriŤ

ak potrebujete, aby vám náhradné diely vydržali dlhšie a mohli 
ste ich opätovne využiť, mali by ste zvážiť použitie originálnych 
náhradných dielov alebo Cat reman. kontaktujte svojho 
miestneho predajcu Cat, aby ste s ním prebrali najlepšie 
riešenie pre svoj stroj, rozpočet a obchodné ciele. 

Pri montovaní súčiastok Yellowmark by mal vlastník overiť 
dodržiavanie všetkých platných noriem a predpisov.

ktorÝCh StroJoV Sa táto PoNUka tÝka?
• ■ Rýpadlo-nakladače
• ■ Šmykom riadené nakladače
• ■ Grejdre
• ■ Rýpadlá
• ■ Dozéry
• ■ Kolesové nakladače
•   ... a mnoho ďalších stavebných strojov Cat.

DoStuPNé DielY YellowmaRK zahŕňajú:

hNaCie ÚStroJeNStVo
Náhradné diely pre hydrodynamické meniče, 
automatické prevodovky, diferenciály a prevodovky.

SÚČiaStkY Pre motorY Cat®  
• alternátory / Štartéry
• zberné výfukové potrubie / tlmiče
• Podávacie čerpadlá paliva / Palivové potrubie
• Súpravy tesnenia
• Chladiče oleja
• Vodné čerpadlá a opotrebovávané diely

VŠeoBeCNé VYUŽitie
• hrany na radliciach
• ložiská
• Puzdrá
• Kryty
• Čapy

hYdraUlika
• hydraulické piesty a príslušenstvo
• hnacia časť prevodovky
• zubové čerpadlá
• Súpravy tesnení
• lamelové čerpadlá

PodVozkY
• Vyvažovacie ramená
• Kryty / Vodiace prvky
• Napínací mechanizmus
• Kladky / Kolesá / Náboje
• Súpravy hnacích segmentov

rOzsiahle
pOKrytie
strOJOv


