
Service și mentenanță, reparații, consumabile și piese de schimb
®originale pentru motoarele Cat  de pe tractoare și combine agricole

(Class, Challenger, Laverda etc.).

Peste 1500 de echipamente cu

contracte de service și în întreținere;

27 de ateliere mobile care

deservesc întreaga țară;

Timp de răspuns pentru echipamente aflate 

sub contract: 3 h în regim de urgență;

Peste 300.000 de piese de schimb disponibile 

în mai puțin de 48 h Ia sediul nostru din Mogoșoaia;

Garanție 12 luni pentru piese;

Piesele de schimb sunt disponibile 30 de ani 

după ieșirea din fabricație a produsului;

Garanție extinsă și contracte de service 

pentru motoarele noi sau reparate.

15 martie – 31 mai 2016 

OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU
REVIZIA DE PRIMĂVARĂ!

Din statisticile Caterpillar reiese că 80% din reparații sunt

executate DUPĂ producerea defectului.

90% dintre acestea puteau fi prevenite ducând astfel la diminuarea 
timpului de funcționare a echipamentului și la reducerea costurilor.



Beneficiați de un utilaj agricol cu motor Caterpillar? Păstrați-i 
performanțele și pregătiți-vă de o campanie agricolă de primăvară 
fără întreruperi neprevăzute! 

Producătorul Caterpillar recomandă efectuarea reviziilor corect și la 
timp. În plus, ENERIA vă oferă competențele sale în sprijinul 

Revizia periodică înseamnă înlocuirea uleiului uzat și a filtrelor 
existente (ulei, motorină, decantor) cu ulei și filtre originale CAT, 
beneficiind de 6 luni garanție pentru lucrările efectuate în timpul 
reviziei.

Diagnoza computerizată a motorului permite aflarea cu 
precizie a stării de sănătate a acestuia și depistarea din timp a 
defecțiunilor pentru rezolvarea acestora rapid, cu costuri minime 
și fără afectarea producției.

Reglaje – producătorul Caterpillar recomandă efectuarea 
reglajelor profesioniste la culbutoare pentru menținerea puterii 
motorului și eficientizarea consumului de combustibil.

Modelul 
motorului 
CAT

Pachetul 
PREVENTIV
(Reglaje și 
diagnoză)

Pachetul 
CLASIC 

(Revizie și 
diagnoză)

Pachetul 
COMPLET

(Revizie, reglaje 
și diagnoză)

C6.6 1100 1500 1800

C9 1300 1800 2150

C9.3 1450 1800 2290

C12 1300 1600 1900

C13 1300 1700 2000

C18 1300 1800 2150

3056 1100 1300 1600

3126 1300 1600 1900

Preţurile sunt exprimate în LEI și nu includ TVA.

Fiecare pachet include manopera și deplasarea la locația utilajului.

Pentru mai multe detalii consultați 
specialiștii noștri în vânzări:

  ZONA DE NORD:
Gabriel SUCIU 
tel. 0749 024 658 
e-mail gabriel.suciu@eneria.ro

  ZONA DE SUD:
Cătălin FINICHIU 
tel. 0748 125 748 
e-mail catalin.finichiu@eneria.ro

Satu Mare

Baia Mare

ZalăuOradea

Cluj-Napoca

Târgu Mureş

Alba Iulia

Deva

Arad

Timişoara

Reşiţa

Râmnicu
Vâlcea

Sibiu

Târgu Jiu

Drobeta 
Turnu Severin

Craiova

Piteşti

Slatina

Alexandria

Giurgiu

Călăraşi

Bucureşti

Târgovişte Ploieşti

Slobozia

Buzău Brăila

Braşov

Sfântu Gheorghe

Miercurea Ciuc

Bistriţa

Bacău

Constanţa

Galaţi

Tulcea

Suceava

Botoşani

Piatra Neamţ

Iaşi

Vaslui

Focşani

activității dumneavoastră, prin includerea în fiecare pachet propus 
în cadrul acestei campanii, a unei diagnoze computerizate.

Astfel, specialiștii ENERIA vă stau la dispoziție cu pachetele 
speciale de revizie, diagnoză computerizată și reglaje la cele mai 
bune prețuri.

PACHETELE SPECIALE cuprind 
următoarele materiale și operațiuni:

OFERTA PRIMĂVERII

Indiferent unde se află echipamentul dumneavoastră, vă vom trimite cel mai apropiat tehnician ENERIA!

Caterpillar recomandă folosirea doar a filtrelor, uleiurilor și pieselor de schimb originale CAT, precum și colaborarea cu specialiștii în 
motoare ai ENERIA – unic distribuitor Caterpillar în România!

Produsele neoriginale scad performanțele motorului dumneavoastră și vă afectează producția.
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