
Τα Repair Options αποτελούν την νέα 
στρατηγική προσέγγιση του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ, 
που ορίζει ένα πλήρες φάσμα λύσεων για 
τους συνεργάτες μας, σύμφωνα πάντα με τις 
πραγματικές ανάγκες του εξοπλισμού σας. 
Έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν διαφορετικά
προϊόντα και υπηρεσίες με λύσεις για την 
καλύτερη απόδοση και αξιοποίηση της 
επένδυσής σας.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΛΤΡΑΚ σε 
συνεργασία με εσάς, θα καταγράφει τις 
ανάγκες σας και θα επιλέγει ανά περίπτωση 
την κατάλληλη λύση, Repair Option, με 
προκαθορισμένο κόστος για κάθε  επισκευή 
σας, με γνώμονα πάντα την ποιότητα και την 
καλύτερη τιμή.

CAT® REPAIR OPTIONS (Επιλογές Επισκευών)



Επιλογή 1Basic Parts (βασική επισκευή) 

Εγγύηση 12 μήνες/1500 ώρες

Η οικονομικότερη αλλά απαραίτητη επισκευή,
με την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων
ανταλλακτικών.
Αντικαθιστά όλα τα βασικά ανταλλακτικά
που δεν δύναται να επαναχρησιμοποιηθούν 
όπως gaskets, bearings κα.

Επιλογή 2            Basic Parts Plus 

Εγγύηση έως και 2 χρόνια/3000 ώρες

(Βασική επισκευή με πρόσθετες εργασίες)

Εκτεταμένη επισκευή με την αντικατάσταση
ανταλλακτικών που έχουν υποστεί
φθορές ή έχουν αστοχήσει.
Προϋποθέτει έλεγχο και ιστορικό
του εξαρτήματος.  

Επιλογή 3           Dealer Exchange

Εγγύηση   2 χρόνια/3000 ώρες

Αντικατάσταση εξαρτημάτων με αντίστοιχα 
επισκευασμένα από την ΕΛΤΡΑΚ.

Προϋποθέτει την ανταλλαγή εξαρτημάτων.

Επιλογή 4                  CAT® Reman

Εγγύηση έως και 3 χρόνια/4500 ώρες

Αντικατάσταση εξαρτημάτων με 
ανακατασκευασμένα από την Caterpillar.
Προϋποθέτει την ανταλλαγή εξαρτημάτων.
Η επέκταση εγγύησης συνδέεται με 
Συμβόλαιο Συντήρησης του μηχανήματος.

Επιλογή 5                  CAT® New

Εγγύηση έως και 3 χρόνια/4500 ώρες

Αφορά καινούργια εργοστασιακά εξαρτήματα
όπως κινητήρες, αντλίες υδραυλικού και 
κιβώτια ταχυτήτων. 
Η επέκταση εγγύησης συνδέεται με 
Συμβόλαιο Συντήρησης του μηχανήματος.

CAT® REPAIR OPTIONS (Επιλογές Επισκευών)



Επιλογή 1Basic Parts (βασική επισκευή)

Η Επιλογή 1 είναι η βάση για όλες τις επισκευές. Περιλαμβάνει 
ανταλλακτικά που χρήζουν 100% αντικατάστασης και αποτελεί τη 
βάση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και εργασίας για πιο 
εκτεταμένες επισκευές. 

Τι περιλαμβάνει
Φλάντζες γενικής
Μέταλλα εκκεντροφόρου
Μέταλλα βάσεως, διωστήρων και Thrusts
Θερμοστάτες
Επισκευή αντλίας λαδιού
Χιτώνια και ελατήρια πιστονιών
Επισκευή κυλινδροκεφαλής
Επισκευή αντλίας νερού
Αναθυμιαστικά
Φίλτρο καυσίμου και ελαίου
Λιπαντικά

ENGINE REPAIR OPTIONS (Επιλογές Επισκευών Μηχανής)



Επιλογή 2 Basic Parts plus (Βασική επισκευή με πρόσθετες εργασίες)

Η Επιλογή 2 αφορά μεγαλύτερης έκτασης επισκευή με την αντικατάσταση 
όλων των ανταλλακτικών της πρώτης επιλογής καθώς και των 
ανταλλακτικών - εξαρτημάτων που μετά από έλεγχο κρίνεται σκόπιμο. 
Έχουμε την δυνατότητα να σας προτείνουμε την κατάλληλη επιλογή που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας με Στάνταρτ, Reman ή Yellowmark.

Τι περιλαμβάνει
Όλα τα ανταλλακτικά της Επιλογής 1 
Επιλογή λοιπών αντ/κών - εξαρτημάτων σύμφωνα
 με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν όπως:
    Έμβολα
    Εγχυτήρες/μπέκ
    Τούρμπο
    Δυναμό
    Μίζα
    Ψυγείο λαδιού
    Αντλία καυσίμου

ENGINE REPAIR OPTIONS (Επιλογές Επισκευών Μηχανής)



Επιλογή 1 Basic Parts (βασική επισκευή) 

Η Επιλογή 1 είναι η βάση για όλες τις επισκευές. Περιλαμβάνει 
ανταλλακτικά που χρήζουν 100% αντικατάστασης και αποτελεί 
τη βάση των απαιτούμενων ανταλλακτικών και εργασίας για
πιο εκτεταμένες επισκευές. 

Τι περιλαμβάνει
Φλάντζες γενικής  
Ρουλεμάν

DRIVE TRAIN REPAIR OPTIONS (Επιλογές Επισκευών Συστήματος Μετάδοσης)



Επιλογή 2 Basic Parts plus (Βασική επισκευή με πρόσθετες εργασίες)

Η Επιλογή 2 αφορά μεγαλύτερης έκτασης επισκευή με την αντικατάσταση 
όλων των ανταλλακτικών της πρώτης επιλογής καθώς και των 
ανταλλακτικών - εξαρτημάτων που μετά από έλεγχο κρίνεται σκόπιμο. 
Έχουμε την δυνατότητα να σας προτείνουμε την κατάλληλη επιλογή που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας με Στάνταρτ, Reman ή Yellowmark.

Τι περιλαμβάνει
Όλα τα ανταλλακτικά της Επιλογής 1
Επιλογή λοιπών αντ/κών - εξαρτημάτων σύμφωνα 
με τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν όπως: 
    Έμβολα
    Δίσκοι
    Ελατήρια
    Γρανάζια
    Πλάκες
 

DRIVE TRAIN REPAIR OPTIONS (Επιλογές Επισκευών Συστήματος Μετάδοσης)



Επιλογή 1Basic Parts (Βασική επισκευή) 

HYDRAULIC PUMPS & MOTOR REPAIR OPTIONS
(Επιλογές Επισκευών Υδραυλικών Αντλιών & Μοτέρ)

Η Επιλογή 1 είναι η βάση για όλες τις επισκευές. Περιλαμβάνει 
ανταλλακτικά που χρήζουν 100% αντικατάστασης και αποτελεί τη βάση
των απαιτούμενων ανταλλακτικών (στεγανά, ρουλεμάν, δακτυλίδια)
και εργασίας για πιο εκτεταμένες επισκευές. 



Επιλογή 2 Basic Parts plus (Βασική επισκευή με πρόσθετες εργασίες)

Η Επιλογή 2 αφορά μεγαλύτερης έκτασης επισκευή με την αντικατάσταση 
όλων των ανταλλακτικών της πρώτης επιλογής καθώς και των 
ανταλλακτικών - εξαρτημάτων που μετά από έλεγχο κρίνεται σκόπιμο. 
Έχουμε την δυνατότητα να σας προτείνουμε την κατάλληλη επιλογή 
που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας με Στάνταρτ, Reman ή Yellowmark. 

HYDRAULIC PUMPS & MOTOR REPAIR OPTIONS
(Επιλογές Επισκευών Υδραυλικών Αντλιών & Μοτέρ)

Τι περιλαμβάνει
Εμβολάκια
Εμβολοθήκες
Άξονας
Σώμα αντλίας
Πλάκα μεταβλητής κλίσης
Άξονας
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