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EVERY REPAIR.
RECON COMPONENTS

Zregenerowane według
Oryginalnych standardów –
Przez firmę Cummins. Zawsze.

RECON COMPONENTS.
Zregenerowane –
Nie tylko przemontowane.
Nasi konkurenci mogą oferować części, które na
pierwszy rzut oka są bez zarzutu. Ale liczy się to,
co w środku. Dzięki wykorzystaniu najnowszych
technologii czyszczenia, zaawansowanych
procedur przeglądów i sprzętu oraz obróbki
sterowanej komputerowo, która zapewnia stałą,
wysoką jakość, Cummins ReCon® gwarantuje, że
każda część jest przywracana do stanu
wymaganego przez normy techniczne firmy
Cummins lub wymieniana na oryginalną część
firmy Cummins.

Szybka naprawa.
Szybka wymiana części skraca czas naprawy
silnika; Twój sprzęt będzie pracował i ponownie
zarabiał dla Ciebie już po kilku godzinach, a nie
dniach! Nie ma długotrwałej diagnostyki błędów
ani ryzyka opóźnienia naprawy przez warsztat.
Część Cummins ReCon® to serwis w pudełku!

Serwis w pudełku.
Każdy zespół Cummins ReCon® zawiera oryginalne części Cummins, owoc pracy ekspertów
firmy Cummins, i jest opatrzony fabryczną
gwarancją, taką jak nowy wyrób. W przypadku
Cummins ReCon® znasz z góry całkowity koszt
naprawy przy uznaniu zużycia części na
podstawie prostej weryfikacji wzrokowej.

Wszystkie udoskonalenia.

Gwarancja Cummins ReCon®.
Części Cummins ReCon® mają najlepszą
gwarancję na rynku – gwarancję uznawaną w
ponad 4000 miejsc na świecie.

Części Cummins ReCon – zawsze.
Coraz większa liczba skomplikowanych
wyrobów wymaga coraz bardziej zaawansowanego serwisu. To z kolei wymaga
poważnych inwestycji w precyzyjny sprzęt do
czyszczenia, obróbki, pomiarów i testów; na
takie inwestycje niezależnych warsztatów
zwyczajnie nie stać. Cummins ReCon®
przeprowadził niezbędne inwestycje i nadal je
kontynuuje, aby zagwarantować, że nasze
produkty spełnią Twoje wymagania lub nawet
je przewyższą! Gdy następnym razem trzeba
będzie podjąć decyzję o zakupie, wybór może
być tylko jeden – Cummins ReCon®.
Zregenerowane według oryginalnych standardów – przez firmę Cummins. Zawsze.

ZAPYTAJ

AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA FIRMY

CUMMINS

O DOSTĘPNE PROMOCJE .

Oryginalne części Cummins ReCon® nie tylko
odpowiadają oryginalnym normom technicznym.
Łączą też w sobie najnowsze osiągnięcia w
zakresie materiałów, konstrukcji elementów i
techniki produkcji. Części Cummins ReCon®
mają parametry nawet lepsze od oryginalnych,
co umożliwia uzyskanie nad wyraz dobrych
osiągów.
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