
Pachetul PREVENTIV 
(Reglaje și diagnoză)

lei

Pachetul CLASIC 
(Revizie și diagnoză)

lei

Pachetul COMPLET 
(Revizie, reglaje și 

diagnoză)
lei

C6.6 1.100 1.500 1.800

C9 1.300 1.800 2.150

C9.3 1.450 1.800 2.290

C12 1.300 1.600 1.900

C13 1.300 1.700 2.000

C18 1.300 1.800 2.150

3056 1.100 1.300 1.600

3126 1.300 1.600 1.900
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Revizia MOTORULUI Caterpillar
CUM ASIGURAȚI 

PERFORMANȚA 

MOTORULUI

AVEȚI DE UN UTILAJ AGRICOL CU MOTOR CATERPILLAR?
Păstrați-i performanțele și pregătiți-vă de o campanie agricolă 
de primăvară fără întreruperi neprevăzute! Specialiștii Eneria aplică
toate recomandările producătorului pentru asigurarea funcționării 
optime a motorului pe toată perioada de lucru a utilajului.?

Ofertă valabilă între 

1 martie și 31 mai 2017

ŞTIAŢI 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.

Vizitați site-ul www.eneria.ro pentru a afla noutăți despre oferta noastră.

Fiecare pachet de revizie 

include manopera și 

deplasarea la locația 

utilajului! 

Indiferent unde se află 

echipamentul dumneavoastră, 

vă va deservi cel mai 

apropiat tehnician Eneria!

Garanție 6 luni pentru lucrările 

efectuate în timpul reviziei!

Garanție 12 luni 

pentru piese.

Prețurile sunt exprimate în LEI și nu includ TVA.

CE CUPRIND PACHETELE SPECIALE?

Revizia periodică include înlocuirea uleiului uzat și a filtrelor 
®

(ulei, motorină, decantor) cu ulei și filtre originale Cat .

Diagnoza computerizată a motorului permite aflarea cu 
precizie a stării de sănătate a acestuia și depistarea la timp a 
defecțiunilor pentru rezolvarea lor rapidă, cu costuri minime și 
fără opriri sau afectarea producției.

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

Din statisticile Caterpillar reiese că:



PENTRU A BENEFICIA DE OFERTĂ 
ȘI PENTRU DETALII, 
contactați reprezentanții noștri:

  ZONA DE NORD:
Ciprian CHIȘU
Tel: 0749 024 658
E-mail: ciprian.chisu@eneria.ro

  ZONA DE SUD :-EST
Iulian CĂLDĂRARU
Tel: 0748 125 748
E-mail: iulian.caldararu@eneria.ro

 ZONA DE SUD-VEST: 
Alin ASPRA
Tel: 0747 048 296
E-mail: alin.aspra@eneria.ro
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CE NE RECOMANDĂ?

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

Nord

Sud-EstSud-Vest

CINE BENEFICIAZĂ?

Peste 1500 de echipamente cu contracte de service și 
în întreținere;
27 de ateliere mobile care deservesc întreaga țară;
Personal specializat, autorizat și cu experiență;
Timp de răspuns pentru echipamente aflate sub 
contract: 3 h în regim de urgență;
Peste 300.000 de repere diferite disponibile în mai 
puțin de 48 de ore la sediul nostru din Mogoșoaia;
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.

Dacă dețineți un tractor sau o combină 
®agricolă cu motor Cat  (Class, Challenger, 

Laverda etc.), beneficiați de service și 
mentenanță, reparații, consumabile și piese de schimb 
originale pentru aceste motoare.
Înaintea campaniei de primăvară, Eneria vă propune o ofertă 
avantajoasă pentru efectuarea reviziilor corect și la timp. 
În plus, Eneria vă oferă competențele sale în sprijinul 
activității dumneavoastră, prin includerea în fiecare pachet 
propus în cadrul acestei campanii, a unei diagnoze 
computerizate.

CE CÂŞTIGAŢI? ATENŢIE!
Utilizând produsele originale Cat și efectuând reparațiile și 
reviziile cu personalul calificat al Eneria:
-  Preveniți defecte neprevăzute pe perioada 
  campaniei agricole;
-  Creșteți eficiența echipamentului și 
  reduceți consumul de combustibil;
-  Mențineți constante performanțele motorului, beneficiați  
  de puterea maximă specificată a motorului Caterpillar;
-  Prelungiți durata de viață a motorului;
-  Faceți economii beneficiind de aceleași prețuri ca în 2016!

Produsele 
neoriginale 
(aftermarket) scad 
performanțele 
motorului 
dumneavoastră și 
vă afectează 
producția! 

Alimentați cu energie electrică orice echipamente, pompe de irigații etc., 
în locuri fără acces la rețeaua națională de electricitate, cu generatoare 
electrice Caterpillar, renumite pentru fiabilitate și durabilitate!

®
Găsiți la Eneria grupuri electrogene Cat  de la 10 la 3100 kVA, cu 
capotaj de insonorizare sau configurație compactă, cu pornire automată 
sau pe semiremorcă auto.

Ofertă valabilă între 

1 martie și 31 mai 2017
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