GENUINE.
Autentyczna różnica.
Pod względem trwałości, niezawodności i
wartości oryginalne części firmy Cummins oraz
części i silniki Cummins ReCon® bezapelacyjnie
wygrywają z produktami konkurencji. Jeżeli
przyjrzysz się dokładnie, zobaczysz prawdziwą
różnicę w konstrukcji, jakości wytworzenia i
działaniu. Ta właśnie różnica da Ci niezachwianą pewność, że Twój silnik zawsze uzyska
maksymalne osiągi.

Każda część. Zaawansowana.
Części firmy Cummins nie tylko odpowiadają
normom technicznym oryginalnego silnika.
Łączą też w sobie najnowsze osiągnięcia w
zakresie materiałów, konstrukcji elementów i
techniki produkcji. Części firmy Cummins mają
parametry nawet lepsze od oryginalnych, co
umożliwia uzyskanie nad wyraz dobrych
osiągów; dotyczy to w jednakowym stopniu
najnowszych, precyzyjnie dopracowanych tulei
cylindrowych, jak i całego silnika ReCon. Jest to
korzyść, którą zapewnia tylko firma Cummins.

TM

EVERY PART.
Każda część. Z gwarancją.
A co najważniejsze, każda część jest objęta
pełną gwarancją firmy Cummins i wsparciem
największej i najlepszej niezależnej sieci serwisowej na świecie: Cummins Inc.

Każda część. W Internecie.
Teraz każdą oryginalną część Cummins i
Cummins ReCon® możesz wyszukać przez
Internet, pod adresem
http://quickserveonline.com. Dostępne 24
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Potrzebną
część możesz znaleźć szybko i w prosty sposób,
posługując się numerem seryjnym silnika (ESN).
Baza obejmuje części dla każdego silnika firmy
Cummins wyprodukowanego od 1968 r.

Każda część. Oryginalna.
Każda część. Przetestowana.
Każda oryginalna część Cummins i Cummins
ReCon® musi przejść rygorystyczne badania
jakościowe na linii produkcyjnej przy wykorzystaniu najnowocześniejszego oprzyrządowania
precyzyjnego i statystycznych metod kontroli
procesu. Za swoje pieniądze możesz teraz
uzyskać więcej – od nowych tłoków, zaprojektowanych na ponad 20 000 godzin pracy w
szczególnych warunkach, po wtryskiwacze
ReCon, regenerowane na tej samej linii
montażowej, która służy do montażu nowych
wtryskiwaczy.

Cummins Engine Company Ltd.
Royal Oak Way South
Daventry - Northants NN11 5NU
Wielka Brytania
Telefon: +44 (0)1327 886464
Faks: +44 (0) 870 241 3180
E-mail: cabo.customerassistance@cummins.com
Internet: www.cummins.com

Oryginalne części silnika odróżniają się od
innych pod względem osiągów, niezawodności,
trwałości i wartości. Dlatego warto korzystać z
oryginalnych części Cummins i Cummins
ReCon®. Zawsze.
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