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 =كن أن تساعدك اتفاقيات قيمة العمالء من مانرتاك يف الحفاظ
 بتكلفة منخفضة بشكل مدهش. اتفاقيات CAT عىل كفاءة معدات

 قيمة العمالء هي حزمة من حلول الصيانة املرنة، يدعمها
   مهندسون متخصصون، والتي تساعدك عىل تحسZ إنتاج موقع

عملك والحفاظ عىل أداء معدات CAT لديك.

حلول خدمة مخصصة مع أداء أفضل وإدارة 

أسهل.

 مجموع العمالء ضمن
اتفاقية قيمة العمالء

2800

 أنظمة الطاقة وأصول
 املعدات التي قدمت بها

تقارير يف عام 2019

+6000

من األصول املتصلة 
(65٪ من املجموعة 

التعديلية)

+2500

 تتم خدمته مبارشة من
مانرتاك

%65



 الصيانة املخططة لتحقيق األداء العام 

(اختياري)

فنيون خرباء يعملون عىل فرتات محددة من قبل OEM (حلول •

جهات تصنيع املعدات األصلية) باستخدام قطع Cat® األصلية 

جدولة مرنة لتناسب عمليات التشغيل لديك  •

تاريخ خدمة موثق جيدا، م{ يزيد من قيمة إعادة البيع •

تسع� ثابت يتناسب مع ميزانيتك•

 Rتحتوي اتفاقية قيمة العمالء من مانرتاك عىل عنرصين أساسي

وعنرص واحد اختياري 

مجموعات الصيانة عند الطلب

فعالة من حيث التكلفة وسهلة الطلب واإلدارة •

 قطع Cat® األصلية وض{نات ملدة سنة واحدة •

 االحتفاظ �خزون األولوية لقطع Cat® املجدولة الخاصة بك •

 تسليم فعال ونشط •

 تخفيض وقت التوقف عن العمل، وتكلفة الخدمات •

اللوجستية والتخزين 

 تم تصميمها واختبارها بدقة لح{ية استث{راتك•

 مراقبة الحالة للمشكالت املحددة

راقب كفاءة التكلفة وإنتاجية اآللة والوظائف الهامة •

 Cat Connectivity األخرى باستخدام

تحكم يف أعطال وسالمة معداتك، من خالل عمليات •

الفحص املنتظمة 

اكتشف املشاكل قبل أن تصبح أعطاال باهظة الثمن يف •

أخذ عينات الزيت 

جدولة استباقية للقطع والخدمات لض{ن خدمة صيانة •

ذات مستوى عاملي لألصول الخاصة بك



مجموعات الصيانة عند 

الطلب

مراقبة الحالة وفقا 

للمعايa القياسية

مربدات وشحوم 

 Cat وزيوت أصلية من

عينات الزيت من مانرتاك 

SOS (عينات زيت مجدولة)

 CAT® تطبيق

Inspect
تواصل مع واجهة 

VisionLink

 aخيارات التسع

املتاحة

خدمة معتمدة 

CAT من

اخرت أفضل ما يناسب أسطول معداتك من 

مجموعة واسعة من الخدمات اإلضافية، 

ووفر ما يصل إىل 15٪ من املشرتيات 

الفردية، عىل كل ما تختاره.

جميع الخيارات األخرى jكن 

تخصيصها حسب احتياجاتك



تخفيض وقت التوقف عن العمل، وتكلفة •

الخدمات اللوجستية والتخزين 

تحسZ أداء املعدات •

 زيادة تحمل العنارص •

 ارتفاع ضغط التشغيل •

 املزيد من الضوابط اإللكرتونية•

مع اتفاقيات قيمة العمالء من 

مانرتاك، jكنك توقع نتائج متناسقة

إج{يل مدخرات العمالء (�توسط 

8,700 دوالر أمري� لكل حالة)

USD 880,000 

  إصالحات مبكرة قبل حدوث العطل

  مقابل

إصالحات بعد حدوث العطل

يف 102 دراسة حالة من مانرتاك:

CVA فيديو إنشاءات  CVA فيديو تحف�

CVA فيديو طاقة فيديو طاقة العمليات 
(O&M) والصيانة


