KONTAKT OS
Besøg vores hjemmeside og få en komplet oversigt over de
brugte maskiner, vi har på lager.
https://zeppelin-cat.dk/dk/produkter/brugtemaskiner
Kontakt brugtafdelingen
Salgschef Lars Andreasen Used specialist Kristian Mains
2665 6143		
4052 1190

EN NÆSTEN NY MASKINE
Køber du en Cat Certified Used, får du
en brugt maskine i topform.
• Maks. 5 år gammel
• Timetal op til 3500 (kompaktmaskiner) og
op til 7500 (øvrige maskiner)
• Maskine i fremragende stand
• Grundigt efterset i henhold til
Caterpillars standarder
• 6, 12 eller 24 måneders garanti på drivlinje
og hydraulik:
- 6 måneder maks. 1.500 timers*
- 12 måneder maks. 5.000 timer*
- 24 måneder maks. 6.000 timer*
Forskellige former for serviceaftaler kan tilbydes
• Konkurrencedygtig finansiering

Aalborg

Holstebro

Viborg

Aarhus

Helsingør

Horsens
København
Vejle
Esbjerg
Odense

Haderslev

Slagelse
Næstved

Svendborg

Nakskov

Zeppelin Danmark A/S
Park Allé 363		
Germany
2605 Brøndby		
7025 2211

Forudsættes at service/reparation udføres af Zeppelin.
Selvrisiko på kr. 3.500,- pr. reparation.

Roskilde

Nykøbing F

Zeppelin Danmark A/S
Jens Olsens Vej 23
8200 Aarhus N

Park Allé 363		
2605 Brøndby		
7025 2211

Jens Olsens Vej 23
8200 Aarhus N

Cat Certified Used
6 måneders/1500 timers garantidækning -12 måneders/5.000 timers garantidækning
24 måneders/6.000 timers garantidækning
Motor

Transmission/konverter

Styrings- og udstyrssystem

Kølervinge og drev
Kølervinge motor
Vandpumpe
Thermotat
Timing og tilbehørs gear
Timingskæde / remme
Oliekøler
Oliepumpe
Motorolie filterbase
Cylinderblok og topstykke
Krumtapsaksel og lejer
Stempler
Stempelstænger og lejer
Knastaksel
Indsugning og udstødningsventiler
Stødstænger og lejer
Vippearme / aksel
Ventildæksel
Svinghjul
Luftslanger og rør
Efterkøler
Turbo
Udstødningsmanifold
Brændstofpumpe / drev
Brændstof højtrykspumpe og
injektorer
Transfer pumpe
Magnetventiler / sensorer
ECM (Motorstyringmodul)
CEM(Emissions modul)
Emissions kontrol komponenter

Transmissions hus
Transmissions gear
Transmissions aksel og lejer
Transmissions hydraulik og
elektrisk kontrolsystem
Transmissions oliekøler
Transmissions oliefilterkonsol
Torque Converter Gruppe
Transfer hus gruppe
Hydrostatisk kørerpumper og
kørermotorer
Joystik for køselsretning kontrolgruppe

Hydraulik pumper
Hydraulik motorer
Hydraulik cylindrer
Hydraulik ventiler
Hydraulik accumulatorer
Hydraulik rør
Hydraulik slanger
Elektronikstyring til udstyr og
styretøj
Joystik til udstyr og retningsvælger
Pilot ventil
Hydraulik tank
Hydraulikfilter konsol
Hydraulik Swivel
Hydraulikolie temperatur sensor
Hydraulik oliekøler
Transmissions olierør
Kørermotor olierør
Styretøjs gear og ventil
Sving gear

Diffentialespærre &
finaledrev
Differentiale hus
Differentiale gear
Differentiale aksel og lejer
Differentiale styring
Akselhus
Akseler og pakdåser
Differentiale og finaledrev
Oliekøler
Finaledrevs hus
Finaledrevskæder / gear
Finaledrevs planetgear
Styringskobling
Ventil til styringskobling og
bremsestyring
Kardanled
Elektrisk finaledrevmotorer

Garanti
•
•

•
•

Garantiperioden starter på leveringsdato
Garantien dækker reparationer og/eller udskiftning (reservedele/brugte
dele og arbejdsløn) af de berørte dele, hvor materiale og/eller monteringsfejl er konstateret under forudsætning af, at disse dele er dækket af
garantien
Vedligeholdelse og service skal være udført af Zeppelin Danmark A/S i
henhold til den serviceaftale, der er indgået i forbindelse med garantien
Reparationer skal være udført med originale Cat reservedele

Der er en egendækning på kr. 3.500,00 hos kunden på alle garantireparationer.
Udgifter til servicemekanikerens transport og fejlfinding vil blive faktureret til
kunden.

Denne garanti dækker ikke:
•
•
•
•
•

Almindelig vedligeholdelse af motor og hydraulik, almindelig udskiftning af
slid- og vedligeholdelsesdele samt smøremidler
Beskadigelse af maskinen forårsaget af forkert brug af maskinen
Transportudgifter til servicemekaniker ved reparationer, der er dækket af
garantien
Ekstra udgifter til overtid eller lignende
Rengøring af reservedele og maskine

