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Cummins Inc. je světová jednička na trhu v oblasti motorů
a generátorů. Poskytujeme komplexní řešení pro naše
zákazníky od vývoje, přes výrobu a distribuci až po kompletní
servis motorů. Zároveň nabízíme přidružené technologie
(palivové a řídicí systémy, řešení přívodu vzduchu, filtrace,
emisní systémy a záložní zdroje elektrické energie).

Cummins má silné distribuční zastoupení v celé Evropě.
V našich pobočkách si můžete nejen zakoupit nové
produkty, nabízíme i kompletní poprodejní servis na
všechny naše produktové řady motorů a generátorů, včetně
provádění pravidelné údržby a servisních zásahů. Nezbytnou
součástí je i prodej náhradních dílů a spotřebního materiálu.

Cummins je největším nezávislým výrobcem dieselových
motorů na světě, většina strojů v mnoha odvětvích je
poháněna našimi motory. Díky rozsáhlé výrobě a technické
podpoře máme velký náskok před všemi konkurenty a
dokážeme vyhovět tisícům zákazníků na všech kontinentech.

Cummins poskytuje nejlepší podporu svým zákazníkům díky
široké síti kompletně vybavených servisních center, kde se
náš zkušený personál postará o všechny možné problémy
zákazníků. Pokud bude třeba, vyšleme tým servisních
techniků a specialistů přímo k zákazníkovi, kde rychle
provedou náležitou opravu.

Sídlo společnosti se nachází ve městě Columbus (USA, stát
Indiana). Po celém světě poskytujeme práci přibližně 40,000
zaměstnancům a staráme se o naše zákazníky ve více než
190 zemích. Naše prodejní síť se skládá z více než 600
vlastních poboček a samostatných distributorských míst,
najdete nás i u přibližně 6,000 dealerů.
Cummins Distribution
Více než 600 poboček Cummins po celém světě nejen
prodává, distribuuje a poskytuje servis na naše produkty,
ale zároveň nabízí široké spektrum dalších služeb, jako
je pravidelná údržba, servisní zásahy a přizpůsobování
produktů podle přání zákazníka. Díky rozsáhlé síti našich
poboček nabízíme všem našim zákazníkům osobní přístup
a zajišťujeme pro ně rychlý a spolehlivý servis, technickou
podporu a náhradní díly.

Cummins Czech Republic
Cummins Czech Republic byl založen firmou Cummins Inc
v roce 2004 jako oficiální a výhradní distributor produktů
a služeb Cummins pro Českou a Slovenskou republiku.
Od svého založení se Cummins Czech Republic věnuje
všem činnostem vyplívajícím ze statutu distributora,
tj. prodeji motorů originálním výrobcům strojů (OEM),
prodeji produktů Power Generation a servisní činnosti
s tím spojenou. Samozřemostí je podpora trhu prodejem
originálních náhradních dílů, filtrů, olejů a chladících kapalin.
Sídlo firmy se nachází v Čestlicích u Prahy, kde naleznete
tým odborníků připravený Vám pomoci s identifikací
originální náhradních dílů a filtrů Fleetguard. Cummins Czech
Republic disponuje týmem proškolených techniků, kteří jsou
vybaveni jak mobilními dílnami, tak možností generálních
oprav motorů Cummins v sídle firmy.

Nové Motory

Všestranná
Technická Podpora
Cummins nabízí širokou škálu motorů
ve výkonu od 49 do 4400 koňských sil,
které pohánějí stroje v různých odvětvích:

Cummins nabízí širokou škálu motorů ve výkonu od 49 do 4400
koňských sil, které pohánějí stroje v různých odvětvích:
n Zemědělství

n Námořní a lodní doprava

n Nákladní a osobní doprava

n Těžební průmysl

n Stavební a důlní průmysl

n Generátory

n Armádní aplikace

n Železniční doprava

n Těžký průmysl

n

Odborné poradenství

n

Techničtí specialisté

n

Servisní technici

n

Specialisté na náhradní díly

n

Školitelé

Generátory

Emisní Systémy

Cummins Czech Republic rovněž nabízí kapotované a nekapotované
generátory v rozsahu od 17 kVA do 3750 kVA. Naše nabídka zahrnuje
i servis. Můžete se spolehnout na naše zkušené odborníky, kteří vám
dodají produkty a technická řešení přesně podle vašich potřeb.

Cummins se dlouhodobě zaměřuje na
dodržování emisních limitů, naše motory
uvolňují do ovzduší dokonce méně emisí,
než je povolená hodnota. Důkladně se
věnujeme výzkumu a vývoji v této oblasti,
investujeme do klíčových technologií a jsme
připraveni i do budoucna splňovat neustále
se snižující povolené limity, abychom vyhověli
požadavkům a potřebám zákazníků ve
všech odvětvích.

Nabízíme:
Applikationer:

Pokrýváme tato odvětví:

n

Záložní zdroje elektrické energie

n

Datacentra a telekomunikace

n

Elektrické zdroje pro trvalý provoz

n

Obchodní a kancelářská centra

n

Kogenerační jednotky

n

Výrobní závody

n

Zapůjčení generátorů

n

n

Generátory na alternativní paliva

 emocnice, zdravotnická
N
zařízení

n

 droje pro vykrývání
Z
hodinového maxima

n

Výroba elektrické energie

n

Státní instituce

V současné době má Cummins výsadní
postavení v oblasti dieselových motorů,
naše produktové portfolio zahrnuje veškeré
klíčové emisní technologie. Žádný jiný výrobce
dieselových motorů nenabízí tak komplexní
škálu produktů zahrnující řídicí systémy, řešení
přívodu vzduchu, palivové systémy, spalovací
technologie, filtraci a zpracování výfukových
plynů. Díky naší pozici na trhu jsme schopni
dodávat zákazníkům emisní systémy šité na
míru včetně poprodejního servisu.

Poprodejní Servis
Našim cílem je poskytovat zákazníkům rychlý a prvotřídní servis. Naši zkušení technici provádějí potřebné opravy
efektivně přímo na místě, což snižuje provozovatelům finanční ztráty způsobené vyřazením z provozu. Nabízíme širokou
škálu produktů a služeb.
Produkter:

Filtry Fleetguard

■ Nové

Firma Fleetguard (Cummins Filtration) je předním světovým
výrobcem vysoce výkonných filtračních systémů.
Fleetguard je dceřinou společností největšího světového
výrobce dieselových motorů nad 50hp Cummins Inc.
Fleetguard spolupracuje spolu s mnohými známými výrobci
motorů na tom, aby vyvinuli radikální a nová řešení pro
nepříznivé provozní podmínky a zároveň, aby vyhověli jak
požadavkům výrobců nových motorů, tak zpřísňujícím
se předpisům o emisních limitech. Filtry Fleetguard jsou
navrženy zejména pro:

■ Filtry

originální díly Cummins
Fleetguard© (Cummins Filtration)

■ Chladící
■ Oleje

kapaliny Fleetguard© (Cummins Filtration)

Valvoline

■ ReCon

díly včetně motorů

Nabízené služby:
■ Pravidelné
■ Běžné

smluvní údržby

údržby

■ Generální

opravy

■ Opravy

■ Nákladní a autobusovou dopravu
■ Stavební, těžební a důlní stroje
■ Zemědělské stroje a mechanizaci
■ Generátory, kogenerační jednotky a průmyslové zařízení

Opravy u nás nebo u vás

Zkušení technici

Nabízíme širokou škálu servisních služeb na motorech
Cummins. Opravy provádíme přímo u zákazníka nebo
v naší moderně vybavené dílně.

Veškeré opravy provádí náš profesionální a důkladně
proškolený tým servisních techniků. Můžete se
spolehnout, že námi poskytovaný servis bude vždy na
nejvyšší úrovni a přesně vyhoví všem vašim požadavkům.

QuickServe® Online
Správné informace mají cenu zlata. V dnešní době se vše mění tak rychle, že si
nemůžeme dovolit mít zastaralé informace. Tištěné manuály a programy na
CD nedokáží držet krok s neustále se vyvíjejícími díly a servisními pokyny.
Každý den potřebujeme nejnovější a nejpřesnější informace. A od toho máme
QuickServe® Online, kde najdete veškerou nabídku náhradních dílů Cummins
a poskytovaného servisu pro více než 15 milionů sériových čísel motorů
Cummins, a dále více než milion dalších důležitých informací dostupných
ve 23 světových jazycích.
Nyní nabízíme i mobilní aplikaci QuickServe Online!

Cummins Mobile Apps
Cummins Tier 4 Operator mobilní aplikace
Vyzkoušejte jednu z prvních aplikací pro chytré telefony, která Vám umožní
zjistit velké množství užitečných informací o motorech Cummins Tier 4
Interim a Tier 4 Final a o emisních systémech Cummins. Tato aplikace byla
navržena tak, aby Vám sloužila jako příruční manuál pro Váš motor a emisní
systém. Je dostupná pro zařízení Apple i operační systém Android.
Katalog produktů Fleetguard jako mobilní aplikace
Mobilní aplikace Katalog produktů Fleetguard umožňuje uživatelům
jednoduše zjistit veškeré informace o nabízených produktech. Velkým
benefitem této aplikace je možnost porovnat pomocí produktového čísla
naši nabídku s nabídkou ostatních výrobců. Je dostupná pro zařízení Apple
i operační systém Android.

Podpora Cummins pro české
a slovenské zákazníky
Na našich internetových stránkách www.cummins.cz
www.fleetguard.cz naleznete kompletní kontakty na všechna
naše oddělení a naše kvalifikované pracovníky. Pro více
informací kontaktujte distributora Cummins Czech Republic.
Tel: 00420 277 004 150
E-mail: cummins.czechrep@cummins.com

Cummins Czech Republic
Tel: 00420 277 004 150
E-mail: cummins.czechrep@cummins.com
www.cummins.cz
Follow us on Twitter
@CumminsEurope

