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EVERY APPLICATION.
RECON ENGINES

Do każdego zastosowania
Domagaj się oryginalnego
Silnika ReCon

RECON ENGINES.
Silniki Cummins ReCon®.
Kiedy Twoja codzienna praca zależy od
działania Twojego silnika, to musi być właśnie
ten – niezawodny i mocny! Oto dlaczego
najbardziej wymagający użytkownicy na świecie
podają tylko jedną nazwę – Cummins.

Wszystkie udoskonalenia.

Regenerowane przez producenta
Oryginalnych silników.

Silniki Cummins ReCon® nie tylko odpowiadają
oryginalnym danym technicznym – zastosowano
w nich też najnowsze osiągnięcia dotyczące
materiałów, konstrukcji elementów i techniki
produkcji, aby uzyskać osiągi większe od
oczekiwanych.

Nikt nie zna silników Cummins lepiej niż firma
Cummins. Dlatego Cummins jest jedyną
autoryzowaną firmą regenerującą silniki
Cummins. Pod względem trwałości, niezawodności i wartości oryginalne silniki Cummins
ReCon® bezapelacyjnie wygrywają z produktami
konkurencji. Ta właśnie różnica daje Ci
niezachwianą pewność, że silnik zawsze uzyska
maksymalne osiągi: na każdym kilometrze, w
każdej godzinie, codziennie.
Aż do następnego cyklu serwisowania silniki
Cummins ReCon® mają taką samą charakterystykę serwisową jak nowe silniki, ponieważ
inżynierowie firmy Cummins dokładnie kontrolują
wszystkie dane techniczne, limity zużycia i
procesy regeneracji. W wielu przypadkach silniki
i części Cummins ReCon® są regenerowane w
tych samych zakładach, co nowe części i silniki,
i testowane zgodnie z aktualnymi standardami
dla silników przez wysoko wykwalifikowanych
techników firmy Cummins, wykorzystujących
najnowsze narzędzia i sprzęt.

Dowolne przeznaczenie.
Silniki Cummins ReCon®, oferowane przez
lokalnych dystrybutorów firmy Cummins, pasują
do szerokiego zakresu zastosowań w
samochodach ciężarowych i autobusach, w
budownictwie, przemyśle, kolejnictwie i
branży stoczniowej.

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

Najniższe całkowite koszty operacji.
Silniki Cummins ReCon® to opcja wysokojakościowej naprawy głównej po konkurencyjnej
cenie dla wszystkich, którzy cenią sobie osiągi,
niezawodność, trwałość, czas pracy i pomoc
techniczną. W przypadku silnika Cummins
ReCon® znasz z góry całkowity koszt remontu
przy uznaniu zużycia części na podstawie
prostej weryfikacji wzrokowej. Szybka naprawa
umożliwi równie szybkie uruchomienie sprzętu;
już po kilku godzinach będzie znów pracował i
zarabiał dla Ciebie.
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