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CAT® SERTIFIOITU  
VOIMANSIIRTOLINJAN  

PERUSKUNNOSTUS+
Koneesi toinen elämä, tehokkaasti ja taloudellisesti.



SERTIFIOITU VOIMANSIIRTOLINJAN PERUSKUNNOSTUS

Turvaa koneesi pitkä käyttöikä kustannustehokkaasti

Peruskunnostettu voimansiirtolinja kaksinkertaistaa koneesi tuottavan  
käyttöiän ja laskee kokonaiskäyttökustannukset lyömättömälle tasolle. 
Peruskunnostus palauttaa koneen tuottavuuden ja käyttövarmuuden uutta 
vastaavaksi. Lisäksi koneelle on mahdollisuus tehdä jatkoturvasopimus.

Anna Cat-koneellesi toinen elämä ja ole yhteydessä Avescon palveluneuvojaan!

PERUSKUNNOSTUS CAT 980 JA CAT 982 PYÖRÄKUORMAAJILLE  
KAMPANJAHINTAAN 31.12.2021 ASTI
• 4 % kampanja-alennus, laskutettuna vuoden 2021 aikana

• 3 vuoden jatkoturva voimansiirtolinjalle

• EasyService määräaikaishuollot edullisin ehdoin, 5 000 tuntia tai enemmän

• Cat Financial -rahoitus 0 % korolla 24 kuukaudeksi* 

*Rahoitus edellyttää erillisen hyväksytyn luottopäätöksen. Cat Financial -rahoituksen myöntää Nordea rahoitus Suomi Oy.
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SAATAVUUS

Cat sertifioitu voimansiirtolinjan peruskunnostus ja sertifioitu voimansiirtolinjan  
peruskunnostus+ ovat saatavana keskisuurille ja suurille maanrakennuskoneille  
ja Cat-moottoreille. 

Avescon palveluneuvoja antaa mielellään lisätietoja. 

CAT®-PYÖRÄKUORMAAJAT

RUNKO-OHJATUT  
CAT®-DUMPPERIT

CAT®-TELAPUSKUTRAKTORIT

CAT®-TELAKUORMAAJAT

CAT®-HYDRAULIKAIVUKONEET
CAT®-MOOTTORIT

CAT®-MAANSIIRTOAUTOT
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SERTIFIOITU VOIMANSIIRTOLINJAN PERUSKUNNOSTUS

Peruskunnostus sisältää:

• Jäähdyttimen, dieselmoottorin, momentinmuuntimen, vaihteiston, vetopyörästön, 
ajomoottorien, akselien, jarrujen, ohjainlaitteiden ja päätepyörästöjen kunnostuksen

• Hiukkassuodattimen vaihdon

• Osana kunnostusta tarkastamme ja testaamme yli 200 osaa ja komponettia

• Keskimäärin lähes 3 000 voimansiirtolinjan osaa vaihdetaan tai korjataan,  
kuten kytkimet, anturit, laakerit, tiivisteet, kuluvat osat ja jäähdytysletkut

• Päivitämme koneeseen kaikki tuoteparannukset

• Voimansiirtolinjan tehokkuuden ja käyttövarmuuden palauttaminen  
uutta vastaavaan kuntoon

• Voimansiirtolinjan jatkoturva

SERTIFIOITU VOIMANSIIRTOLINJAN PERUSKUNNOSTUS+

Kunnostuksen perusmoduulia täydennetään yksilöllisesti valitsemalla  
sinulle sopivia lisäpalveluja ja -huoltoja toiveidesi mukaisesti.

Valittavat lisämoduulit:

• Hydraulijärjestelmän kunnostus sekä putkien ja letkujen uusiminen

• Työlaitteiden kunnostus

• Renkaiden tai telaketjujen uusiminen

• Keskinivelen kunnostus

• Johtosarjojen vaihto

• Voitelujärjestelmä asennettuna

• Lisälaitteiden kunnostus

• Maalaus asiakkaan vaatimusten mukaan

• Kuljetukset

• Vuokrakone kunnostuksen ajaksi

Kaikentyyppisiin kunnostuksiin voidaan liittää joustavasti voimansiirtolinjan  
jatkoturva, EasyService huoltosopimus ja Cat Financial rahoitus.
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UUDEN JA KUNNOSTETUN KONEEN KUSTANNUSVERTAILU

KUSTANNUSSÄÄSTÖ 7 VUODEN AIKANA 123 650 €

Kunnostuksen kustannukset ovat aina konekohtaiset.  
Laadimme mielellämme koneellesi räätälöidyn tarjouksen. 

UUSI KESKIKOKOINEN PYÖRÄKUORMAAJA
Uuden pyöräkuormaajan hinta  384 650 €

Jäännösarvo 7 vuoden kuluttua  -142 000 €

Nettoinvestointi  242 650 €

EasyService huoltosopimus (4,00 €/h)  +56 000 €

Kokonaiskustannukset 7 vuoden aikana  298 650 €

Käyttötunnit (7 vuoden aikana)  14 000 käyttöt.

Kustannukset käyttötuntia kohti  21,33 €/käyttöt.

KESKIKOKOISEN PYÖRÄKUORMAAJAN  
SERTIFIOITU VOIMANSIIRTOLINJAN KUNNOSTUS
Pyöräkuormaajan voimansiirtolinja  174 000 €

Jäännösarvo 7 vuoden kuluttua  -55 000 €

Nettoinvestointi  119 000 €

EasyService huoltosopimus (4,00 €/h)  +56 000 €

Kokonaiskustannukset 7 vuoden aikana  175 000 €

Käyttötunnit (7 vuoden aikana)  14 000 käyttöt.

Kustannukset käyttötuntia kohti  12,50 €/käyttöt.




