
GEREVISEERDE 
BOBCAT-ONDERDELEN

Gereviseerde Bobcat-onderdelen zijn een extra manier om uw klanten  

de service en ondersteuning van wereldklasse te bieden die zij van  

Bobcat gewend zijn om aan hun reparatiebehoeften te voldoen. 



Gereviseerde BoBcat-onderdelen

2

Gereviseerde Bobcat-onderdelen zijn een extra manier om uw klanten de service en 
ondersteuning van wereldklasse te bieden die zij van Bobcat gewend zijn om aan hun 
reparatiebehoeften te voldoen. Gereviseerde Bobcat-onderdelen vormen een betrouwbaar  
en economisch alternatief voor nieuwe onderdelen wanneer vervanging nodig is.

REVISIE
Gereviseerde Bobcat-onderdelen leveren dezelfde prestaties als 
nieuwe onderdelen tegen lagere kosten. Wij zijn er trots op dat we uw 
klanten gemakkelijk verkrijgbare reparatie- en vervangingsonderdelen 
kunnen aanbieden tegen een betaalbare prijs.

Gereviseerde Bobcat-onderdelen worden uitsluitend gemaakt van 
originele Bobcat-onderdelen. door gebruik te maken van geretourneerde 
kernelementen kunnen wij onze productiekosten verlagen zonder in te 
boeten aan kwaliteit, duurzaamheid en prestaties.

• elk geretourneerd onderdeel is volledig gedemonteerd. 
• de kern wordt gereinigd en geïnspecteerd op schade of slijtage 

boven een aanvaardbaar niveau. alleen gave kernelementen 
worden gebruikt voor het revisieproces.

• de oppervlakken en de werkzones van de kernelementen  
worden gereviseerd, zodat ze weer als nieuw zijn.

• alle kleine onderdelen zijn vervangen door nieuwe originele 
onderdelen.

• Het eindproduct wordt weer in elkaar gezet volgens  
de Bobcat-specificaties.

• na montage wordt elk gereviseerd onderdeel getest  
op perfecte functionaliteit en prestaties. 

 BOBCAT

GEREVISEERDE ONDERDELEN

GEBRUIKTE ONDERDELEN ZIJN NIET ZOMAAR SCHROOT
HUN KERN KAN ECHTE WAARDE HEBBEN!
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REVISIEPROCES - 
GEMOEDSRUST
Gereviseerde Bobcat-onderdelen geven u en uw klanten gemoedsrust. 
Hoogwaardige, betrouwbare vervangingsonderdelen houden hun apparatuur 
draaiende - tegen een prijs die aan hun behoeften beantwoordt. 

REVISIEPROCES
• Potentiële problemen worden opgespoord, ook die welke een normaal reparatie-  

of revisieproces gewoon niet kan vinden.
• onderdelen en componenten worden van buiten en van binnen gecontroleerd.
• Producten worden volledig gedemonteerd. alle slijtageonderdelen - niet alleen  

de defecte - worden vervangen, gereinigd, getest en opnieuw gemonteerd.
• alle actuele ontwerpwijzigingen worden verwerkt met volledige  

Bobcat-ondersteuning.
• Bobcat-specificaties en maattoleranties worden volledig hersteld.
• de garantie is hetzelfde als voor nieuwe onderdelen.
• Weer als nieuw, maar voor een lagere prijs.

Gereviseerd door Bobcat  
= Origineel Bobcat onderdeel
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  BETER VOOR HET MILIEU
revisie vermindert de hoeveelheid afval die op stortplaatsen 
terechtkomt en minimaliseert de behoefte aan nieuwe grondstoffen. 
door revisie leveren wij een belangrijke bijdrage aan een 
duurzamere planeet - door niet-hernieuwbare hulpbronnen 
gedurende meerdere levenscycli in omloop te houden.  
door revisie wordt tot 85% van de energie die voor de vervaardiging 
van het oorspronkelijke product is gebruikt, bespaard.

  PRIJSSTELLING
Gereviseerde Bobcat-onderdelen geven u en uw klanten duidelijke 
prijsvoordelen. Het gemiddelde prijsverschil ten opzichte van een 
nieuw onderdeel bedraagt 25%.

   GARANTIE 
op alle gereviseerde onderdelen van Bobcat zit dezelfde garantie  
als op nieuwe Bobcat-onderdelen. 

  VOORDELEN VOOR DE DEALER
revisie geeft u de mogelijkheid om uw klanten zowel nieuwe  
als gelijkwaardige gereviseerde onderdelen aan te bieden, zodat  
zij kunnen kiezen op basis van hun voorkeuren en behoeften.

als alternatief voor gloednieuwe, kant-en-klare vervangingsonderdelen, 
kunt u gereviseerde onderdelen van hoge kwaliteit leveren, die aan de 
oeM-specificaties voldoen of deze zelfs overtreffen.

dit geeft u een voorsprong op de concurrentie. door kwaliteitsonderdelen 
tegen concurrerende prijzen aan te bieden, opent u een geheel nieuwe 
markt van prijsgevoelige klanten voor uw dealerschap.

revisie houdt de kernelementen ook uit handen van 
schrootverzamelaars, die ze heel goedkoop zouden kunnen  
kopen en er concurrerende produkten van zouden kunnen maken,  
en zo de handel bij uw dealer zouden weghalen.

  BESTELLEN
Gereviseerde onderdelen kunnen rechtstreeks worden besteld 
via het dealer Portal systeem - doosanshop. Het bestelproces is 
hetzelfde als voor nieuwe onderdelen. indien een onderdeel zowel 
als nieuw en als gereviseerd wordt aangeboden, worden nu beide 
opties weergegeven bij het zoeken op Bobcat's 7-cijferige nummer.

ONDERDEELNUMMERS
Gereviseerde Bobcat-onderdelen zijn herkenbaar aan het 7-cijferige 
Bobcat-nummer, dat hetzelfde is als voor nieuwe onderdelen,  
en het achtervoegsel "reM". 

Voorbeeld: 6685190 is het basis-Pn voor het nieuwe onderdeel.  
Het gereviseerde alternatief is 6685190reM

PRODUCTLIJN 
Gereviseerde alternatieven zijn beschikbaar voor bepaalde 
brandstof-, hydraulische en elektronische onderdelen, startmotoren, 
dynamo's en turboladers. voor sommige onderdelen die niet meer 
worden geproduceerd, kan de gereviseerde versie de enige zijn  
die wordt aangeboden.

  Kijk uit naar toekomstige aankondigingen en updates zodra 
er producten aan het programma worden toegevoegd.
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