
MARRËVESHJET PËR 
VLERËN E KLIENTIT

MBAJINI PAISJET TUAJA TË LEHTA PËR TU ZOTËRUAR DHE GATI PËR PUNË

WE’VE GOT YOUR BACK
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TEKNOXGROUP SI PJESË E TESYA

Grupi TESYA është një familje ndërkombëtare me 18 kompani me të njëjtat vlera të forta dhe rrënjë lokale në 15 vende. Nga pajisjet e 
ndërtimit, impiantet e kogjenerimit dhe pajisjet e magazinimit deri te shtytja detare dhe logjistika në rrugë, kompanitë tona krijojnë, 
shesin, japin me qira dhe administrojnë zgjidhje të personalizuara të avancuara, duke për�tuar nga një vizion i përbashkët dhe 
sinergji të fuqishme.

MARRËVESHJET PËR VLERËN E KLIENTIT

VITE

90
WORKSHOPE MOBILE

1.000
TEKNIKË

>1.100
DEGË

>90 NË 15
SHTETE

TË PUNËSUAR

2.800
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CVA
OVERVIEW AND BENEFITS

ÇFARË ËSHTË CVA? MARRËVESHJET PËR VLERËN E KLIENTIT (CVAs) 
ndihmojnë ta mbani makinerinë tuaj Cat të lehtë për t’u zotëruar dhe gati 
për të punuar. Çdo CVA �llon me Mirëmbajtje pa sforcime, duke përdorur 
Pjesë Origjinale Cat®, të dorëzuara saktësisht në orar, në vendndodhjen 
tuaj. Paqja e mendjes së pajisjeve të Menaxhimit të Shëndetit ju siguron 
njoftime dhe informacione në makinë, si dhe inspektime dhe monitorim 
të shëndetit të lëngjeve. 

ZOTËRIM I LEHTË
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JETË MË TË GJATË TË 
PJESËVE ME  FILTRAT CAT

KOSTO MË TË ULËT
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  JETË MË TË GJATË  
PËR ORË TË INJEKTORIT 
ME FILTRAT CAT

PUNE TË MORORËVE 
ME LËNGJET CAT
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02
Nëpërmjet portalit të klientit të Teknoxgroup ju merrni - në çdo kohë - 
qasje në të dhënat kryesore të makinës si përdorimi, mirëmbajtja dhe 
vendndodhja. Analiza e shëndetit të lëngjeve teston gjendjen e vajit 
dhe ftohësit të pajisjes suaj - duke ju dhënë një vështrim brenda 
sistemeve kryesore për të parandaluar më mirë dështimet, kohën 
joproduktive ose humbjen e prodhimit.

01
Pjesët origjinale CAT dorëzohen në vendndodhjen tuaj ose janë të 
disponueshme në Teknoxgroup - gati për mirëmbajtje. Shërbimi 
Opsional i Teknoxgroup përfshin profesionistë të trajnuar të cilët 
mund të punojnë sipas orarit tuaj për të minimizuar kohën 
joproduktive. Pavarësisht se si preferoni të merreni me mirëmbajtjen 
dhe shërbimin, Pjesët tuaja Origjinale Cat - të optimizuara për 
makinerinë dhe aplikimin tuaj - mund të zgjasin jetën e pjesëve deri 
në 50%.

03
CVA juaj është e gjitha një plan, i përshtatur për funksionimin tuaj 
dhe i mbështetur nga këshillat dhe mjetet e ekspertëve. 
Pasi të jeni konfiguruar, jeni të lirë të përqendroheni në punën që 
rrit interesat tuaj.

ZOTËRIM I LEHTË

PAQE MENDORE NGA MENAXHIMI I 
SHËNDETIT TË PAISJEVEMIRËMBATJE PA SFORCIME

ÇFARË TË PRISNI 
NË ÇDO CVA  
Pavarësisht nga lloji i CVA-së që zgjidhni, mund të prisni premtime të 
vlerës nga Teknoxgroup që do t'ju ndihmojnë ta mbani makinerinë 
tuaj të thjeshtë për t’u zotëruar dhe gati për të punuar.
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Kur zotëroni një makineri Cat, ekzistojnë tre lloje CVA të disponueshme: Basic, Standard, Premium. Të tre opsionet 
do t'ju ndihmojnë të mbani fokusin tuaj në punën tuaj duke minimizuar kohën e kaluar në mirëmbajtje. Konsultohuni 
me përfaqësuesin tuaj të Teknoxgroup, i cili do t'ju ndihmojë të zgjidhni CVA që i përshtatet nevojave tuaja.

* Vetëm për modelet e Përgjithshme të Ndërtimit dhe Infrastrukturës

BASIC PREMIUMSTANDARD 

Opsione �eksibël pagese
(mujore, për ndërhyrje, shuma �kse për orë pune)

Caktimi Proaktiv i Intervalit të Shërbimit

Shërbim në kohë me pjesë origjinale të CAT
jesë dhe lëngje origjinale të 

Cat për çdo event PM të 
dorëzuar në vendndodhjen tuaj

Shërbime të 
kryera nga 

Teknoxgroup

Lëngje origjinale CAT

Informacion mbi makinerinë përmes portalit të 
klientit të Teknoxgroup

Inspektime

Analiza SOS

Teknoxgroup monitorimi i gjendjes

Plani i mbrojtjes së pajisjeve (EPP) + konsum i garantuar

Inspektime vjetore

Qasje e lehtë në 
informacionin e makinës

X

X

X X

Qasje e lehtë në të dhënat e  
makinës dhe administratës
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Gjeni më shumë detaje për secilën prej këtyre opsioneve të CVA-së gjatë pjesës tjetër të kësaj broshure.

Qasje e lehtë në të dhënat e  
makinës dhe administratës

Inspektim @çdo 
interval PM

Shërbime të 
kryera nga 

Teknoxgroup

X

*

Inspektim @çdo 
interval PM

PËRMBLEDHJE E OPSIONEVE TË CVA
GJENI CVA-NË E DUHUR PËR AKTIVITETIN TUAJ



Nuk ka mënyrë më të mirë për të gjetur përshtatjen e duhur sesa të punosh me Teknoxgroup. Nëse jeni duke 
mirëmbajtur makineritë tuaja me fuqinë tuaj punëtore, CVA Basic është zgjedhja e duhur për ju.

OPSIONE CVA 

CVA BASIC 

MARRËVESHJET PËR VLERËN E KLIENTIT
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Basic është ideal për aktivitetet që e bëjnë vetë punën e tyre të mirëmbajtjes. Me këtë CVA, ju merrni Pjesët origjinale 
të Cat të dorëzuara drejt në vendndodhjen tuaj, saktësisht sipas orarit.

Basic përfshin përdorimin e lëngjeve të Cat, të cilat mund të zgjasin jetën e pjesëve.

PSE BASIC BËN PËR JU

ÇFARË MERRNI ME BASIC
Kjo CVA ofron komoditetin e pjesëve të duhura, të dërguara në derën tuaj në kohën e duhur.

- Pjesët origjinale të Cat sigurojnë që makina juaj Cat
po jep nivelet më të larta të mundshme të
besueshmërisë dhe produktivitetit, ndërsa operon me
koston më të ulët të mundshme në orë

- Paketat e planifikuara të mirëmbajtjes në linje me
eventet e PM

- Pjesë dhe lëngje origjinale të Cat për çdo event PM
të dorëzuar në vendndodhjen tuaj

PJESË ORIGJINALE CAT INSPEKTIM TEKNOXGROUP

- Përveç rutinës suaj ditore të kontrollit, një herë
në vit ekspertët tanë do të kontrollojnë pajisjet tuaja
përbërësit kryesorë dhe sistemet e
ndjekura nga një listë e detajuar e kontrollit

- Ata do të identifikojnë shenjat e konsumimit ose
keqvendosjes dhe do të dokumentojnë / paraqesin
rezultatet tek ju, së bashku me një propozim zgjidhje

- Menaxhimi më i mirë i pajisjeve është një nga
mënyrat më të mira për ta bërë biznesin tuaj më
konkurrues dhe për të ndërtuar një aktivitet
fitimprurës

- Këshilla vepruese nga portali i konsumatorëve të
Teknoxgroup

- Akses në të dhënat e makinës siç janë orët,
vendndodhja, djegia e karburantit dhe alarme të
mirëmbajtjes

TË DHËNA TË LIDHURA TË 
MAKINËS DHE KËSHILLA



Standard është opsioni tjetër CVA nëse zotëroni një makineri. Ajo ofron pakeketën Basic, plus përfitimin e shërbimeve 
të Teknoxgroup. Na lejoni t'ju tregojmë se çfarë merrni me Standard dhe pse mund t'i përshtatet aktivitetit tuaj.

OPSIONE CVA 

CVA STANDARD 

MARRËVESHJET PËR VLERËN E KLIENTIT
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Përveç Basic, Standard do t'ju ofrojë teknikë të trajnuar Teknoxgroup për inspektime teknike dhe konsultime me 
ekspertë, në mënyrë që të menaxhoni më mirë kohën joproduktive dhe të planifikoni koston e funksionimit të makinës 
tuaj.  Standard përfshin përdorimin e lëngjeve të Cat, të cilat mund të zgjasin jetën e pjesëve.

PSE STANDARD BËN PËR JU

ÇFARË MERRNI ME STANDARD
Kjo CVA ofron mirëmbajtjen e kryer nga Teknoxgroup me pjesët e duhura, në kohën e duhur dhe shërbimin e duhur 
për makinerinë tuaj. CVA juaj kujdeset për këtë në mënyrë që aktiviteti juaj të maksimizojë performancën e tij.

PJESË ORIGJINALE CAT ME 
SHËRBIM PROFESIONAL

- Paketat e planifikuara të mirëmbajtjes në linje me
eventet e PM

- Teknikët tanë të shërbimit të trajnuar kanë përvojën,
trajnimin dhe mjetet për të mbajtur pajisjet tuaja Cat
shpejt dhe me saktësi, duke ju sjellë besimin se do të
keni disponueshmërinë maksimale të makinës

- Shërbimi i mirëmbajtjes i kryer sipas  Manualit të
Operacionit dhe Mirëmbajtjes

MONITORIM I GJËNDJES NGA 
TEKNOXGROUP

- Ekspertët tanë i njohin pajisjet e Cat si askush tjetër.
Ne do t'ju ofrojmë informacione mbi funksionimin e
makinës tuaj së bashku me sinjalizime në kohë për
defektet kritike, në mënyrë që të mund të planifikoni
ndërprerjet, të rritni kohën e punës dhe të zvogëloni
kostot e funksionimit

- Menaxhimi më i mirë i pajisjeve është një nga
mënyrat më të mira për ta bërë biznesin tuaj më
konkurrues dhe për të ndërtuar aktivitetin tuaj
fitimprurës

- Këshilla vepruese nga portali i konsumatorëve të
Teknoxgroup

- Akses në të dhënat e makinës siç janë orët,
vendndodhja, djegia e karburantit dhe alarme të
mirëmbajtjes

- Aksesi në faturat e Teknoxgroup për të gjitha
pajisjet tuaja Cat

TË DHËNA TË LIDHURA TË 
MAKINËS DHE KËSHILLA

- Përveç rutinës suaj ditore të kontrollit, një herë
në vit ekspertët tanë do të kontrollojnë pajisjet
tuaja përbërësit kryesorë dhe sistemet e
ndjekura nga një listë e detajuar e kontrollit

- Ata do të identifikojnë shenjat e konsumimit ose
keqvendosjes dhe do të dokumentojnë / paraqesin
rezultatet tek ju, së bashku me një propozim zgjidhje

INSPEKTIM TEKNOXGROUP
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Me dorëzimin e një makine të re, ju mund të zgjidhni CVA Premium. Për modele të caktuara makinerish, duke zgjedhur këtë opsion, 
ju do të gëzoni mbrojtje premium gjatë një periudhe 3-vjeçare.

MAKINERI E RE OPSIONE CVA

CVA PREMIUM 
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Përveç Standard, Premium do t'ju ofrojë një mbrojtje gjithëpërfshirëse të pajisjeve gjatë kohëzgjatjes së CVA. 

Premium përfshin lëngje Cat dhe analiza e lëngjeve të kryera nga Teknoxgroup.

Premium përfshin të dhëna të Avancuara të Monitorimit të Gjendjes, raportet dhe konsultat e ekspertëve të Teknoxgroup.

PSE PREMIUM BËN PËR JU

ÇFARË MERRNI ME PREMIUM
Kjo CVA ofron mirëmbajtjen e kryer nga Teknoxgroup me pjesët e duhura, saktësisht në kohë dhe shërbimin e duhur 
për makinerinë tuaj - së bashku me besimin se mund të mbështeteni tek Teknoxgroup për riparime të paplani�kuara.

MBULIM I MAKINERIVE PREMIUM

- Për modelet e zgjedhura, një plan i mbrojtjes së
Pajisjeve Premier (EPP) dhe konsum i garantuar 
përfshihet me blerjen e makinës së re dhe duke 
nënshkruar CVA Premium. EPP tre vjeçar ose deri në  
6.000 orë pune mbulon fuqinë elektrike, hidraulike, 
përbërësit e teknologjisë, elektronikën, kabinën, 
frenat, drejtimin dhe pezullimin - duke ju dhënë gjatë 
kohëzgjatjes së kontratës nivelin më të lartë të 
mbrojtjes së kostos së riparimit në dispozicion

MARRËVESHJET PËR VLERËN E KLIENTIT

- Paketat e planifikuara të mirëmbajtjes në linje me
eventet PM

- Teknikët tanë të shërbimit të trajnuar kanë përvojën,
trajnimin dhe mjetet për të mbajtur pajisjet tuaja Cat
shpejt dhe me saktësi, duke ju sjellë besimin se do
të keni disponueshmërinë maksimale të makinës

- Shërbimi i mirëmbajtjes i kryer sipas  Manualit të
Operacionit dhe Mirëmbajtjes

PJESË DHE LËNGJE ORIGJINALE CAT 
ME SHËRBIM PROFESIONAL

MONITORIM I GJËNDJES NGA 
TEKNOXGROUP

- Ekspertët tanë i njohin pajisjet e Cat si askush tjetër.
Ne do t'ju ofrojmë informacione mbi funksionimin e
makinës tuaj së bashku me sinjalizime në kohë për
defektet kritike, në mënyrë që të mund të planifikoni
ndërprerjet, të rritni kohën e punës dhe të zvogëloni
kostot e funksionimit.

TË DHËNA TË LIDHURA TË MAKINËS 
DHE KËSHILLA
- Menaxhimi më i mirë i pajisjeve është një nga mënyrat

më të mira për ta bërë biznesin tuaj më konkurrues dhe
për të ndërtuar aktivitetin tuaj fitimprurës

- Këshilla vepruese nga portali i konsumatorëve të
Teknoxgroup

- Akses në të dhënat e makinës siç janë orët,
vendndodhja, djegia e karburantit dhe alarme të
mirëmbajtjes

- Aksesi në faturat e Teknoxgroup për të gjitha
pajisjet tuaja Cat

LËNGJE CAT ME ANALIZË S•O•S
 TEKNOXGROUP PËR MENAXHIMIN
E SHËNDETIT TË LËNGJEVE

- Shërbimi S•O•SSM është një proces i pronësuar i krijuar
për të kthyer të dhënat e analizës së lëngjeve në
informacion të vlefshëm. Ky informacion përdoret për të
menaxhuar pajisjet dhe për të ulur kostot e funksionimit

e plota të produktit, vetitë e lëngjeve dhe analizën
në bazën e të dhënave globale të makinave Cat

- Ne vlerësojmë kampionet tuaja bazuar në njohuritë

INSPEKTIME TEKNOXGROUP 

- Përveç rutinës suaj ditore të kontrollit, në çdo
interval mirëmbajtje parandaluese, ekspertët tanë do
të kontrollojnë pajisjet tuaja përbërësit kryesorë dhe
sistemet e ndjekura nga një listë e detajuar e
kontrollit

- Ata do të identifikojnë shenjat e konsumimit ose
keqvendosjes dhe do të dokumentojnë / paraqesin
rezultatet tek ju, së bashku me një propozim zgjidhje



© 2022 Caterpillar. Të gjitha të drejtat e rezervuara.. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, dhe logot përkatëse, “Caterpillar Yellow”, “Power Edge” dhe “Modern Hex” si edhe 
identiteti i produktit dhe korporativ i përdorur këtu, janë marka të regjistruara të Caterpillar dhe nuk mund të përdoren pa leje.

TEKNOXGROUP SHQIPERI SH.P.K
Rruga Nacionale Tirane - Durres, km.16, Fshati Mucaj - Vore 
044 504 747      contact-al@teknoxgroup.com

FILLO QË SOT ME TEKNOXGROUP
Marrëveshjet për Vlerën e Klientit ofrojnë një rank të ri të pronësisë së shëndetshme të makinës.  Nuk është vetëm mbrojtje, është 
një avantazh konkurues për të kursyer në kostot e riparimit dhe për të maksimizuar performancën e makinës tuaj. Kjo është një CVA. 

Me një larmi opsionesh, hapi tjetër më i mirë është të punoni me përfaqësuesin tuaj të Teknoxgroup. Ata mund t'ju flasin për 
faktorët që janë unikë për aktivitetin tuaj dhe ju rekomandojnë zgjidhjen më të mirë për ju. Vizitoni teknoxgroup.com  ose kontaktoni 
përfaqësuesin tuaj të Teknoxgroup për më shumë informacion se si CVA i mbajnë pajisjet tuaja të thjeshta për tu zotëruar dhe të 
gatshme për punë.




