
Krachtige, betrouwbare en uiterst efficiënte heftrucks en intern  
transportmachines worden in de fabriek voorzien van betrouw-
bare componenten. Om de machines in een perfecte conditie 
te houden is het raadzaam de onderdelen te vervangen door 
originele fabrieksonderdelen. Met UniCarriers spare parts weet 
u dan zeker dat u de beste waar voor uw truck krijgt.

Originele onderdelen  
maken het verschil 

Voordelen 
�•� Perfecte kwaliteit 
�•� Optimale levensduur machines
�•� Operationele veiligheid
�•� Garantie
�•� Advies en ondersteuning
�•� Online informatie- en ordersysteem
�•� Levering vanuit het Europees Parts Distributie Centrum 
�•� 95% leveringen van onderdelen binnen 24u 

PARTS

UniCarriers onderdelen worden uitgebreid getest op  
veiligheid en betrouwbaarheid voordat deze in productie 
worden genomen. Deze reservedelen worden met  
garantie geleverd, van los onderdeel tot kant-en-klare  
service pakketten, wij leveren ieder onderdeel die u  
nodig heeft. 

Originele fabrieksonderdelen  

laten uw intern transport machines 

optimaal functioneren. 

UniCarriers Parts
�•� Reservedelen
�•� Slijtagedelen
�•� Servicepakketten
�•� Filters
�•� V-snaren
�•� Kettingen
�•� Koelvloeistoffen en smeermiddelen
�•� Printplaten

Voor al uw parts vragen 
Het Parts Support Team staat voor u klaar,
Tel.: +31 88 - 205 32 00
E-mail: parts-nl@unicarrierseurope.com

Service 
De UniCarriers service pakketten bundelen alles wat  
u nodig heeft voor uw geplande service onderhoud.  
Dit bespaart tijd in de bestel- en leveringsfase. In één  
levering heeft u het complete pakket in huis zodat  
service adequaat uitgevoerd kan worden. 

Het Parts Support team biedt u het advies, het team  
heeft handige tips als, welke slijtagedelen moet ik aan-
schaffen zodat ik deze zelf eenvoudig kan vervangen.  
Het team wordt ondersteund door de UniCarriers Parts 
Webshop en het Parts Distributie Centrum gevestigd  
in Enschede. 
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Voordelen
�•� Original Equipment Manufacturer 
�•� Betrouwbaar
�•� Optimale prestaties trucks
�•� Vakkundige adviseurs
�•� Garantie
�•� Service
�•� Uitleveringsgraad 97% vanuit magazijn in België 

Cat onderdelen worden gefabriceerd van hoogwaardige 
materialen die voldoen aan de originele ontwerpstandaard. 
Deze Cat onderdelen garanderen volledige vervangings-
compatibiliteit en bezitten dezelfde betrouwbare en duur-
zame standaards als de fabrieksonderdelen. De betrouw-
bare Cat heftrucks en intern transport machines worden 
gebouwd om te presteren, door Cat parts toe te passen 
houdt u de trucks in optimale conditie en zal dit de levens-
duur van de machine ten goede komen. 

Cat OEM parts voor een  

betrouwbare operatie. 

Cat® Lift Trucks Parts
�  Reserve- & slijtagedelen
�  Servicepakketten
�  Filters
�  V-snaren
�  Kettingen
�  Koelvloeistoffen en smeermiddelen
�  Printplaten

Voor al uw parts vragen 
Het Parts Support Team staat voor u klaar,
Tel.: +31 88 - 205 32 00
E-mail: parts-nl@unicarrierseurope.com

Service & Advies
Het Parts Support team heeft toegang tot de verschillende 
systemen en biedt u de ondersteuning zodat u het juiste 
onderdeel krijgt vanuit fabrieksvisie. Zij adviseren u over  
de te vervangen slijtagedelen of een service pakket, zodat 
u het onderhoud effectief en efficiënt kan uitvoeren.

Een adequate onderdelenvoorziening is essentieel voor goed  
functionerend intern transport. Cat® Lift Trucks investeert in 
haar onder delenvoorraad en heeft een compleet assortiment 
onderdelen direct beschikbaar om uw trucks in optimale  
conditie te houden. Fabrieksonderdelen vervangen door OEM 
(Original Equipment Manufacturer) componenten, zorgen  
ervoor dat Cat heftrucks en intern transport machines de beste 
prestaties leveren en dit voor komt kostbare verassingen.

Cat® onderdelen maken  
de Cat trucks betrouwbaar 

De uitgebreide productondersteuning, voort-
vloeiend uit de ervaring opgedaan in de 
grondverzetmachines, is een integraal onder-
deel binnen de Caterpillar filosofie. Met een 
wereldwijde populatie aan Cat heftrucks en  
intern transport machines wordt de behoefte 

van de gebruikers centraal gesteld in de  
service- en dienstverlening. Door klantgericht 
te denken en te handelen, met een unieke  
en effectieve infrastructuur, kan het juiste  
onderdeel, op de juiste plaats, op het juiste 
moment geleverd worden. 

PARTS


