Nada protege como Fleetguard.
Como uma empresa de filtração que fabrica sua própria mídia, a Cummins Filtration sabe tudo
sobre a ciência. Com uma linha completa de filtros especificamente projetada para uma ampla
variedade de sistemas, seus clientes obtêm design avançado e desempenho de alta qualidade,
oferecendo proteção máxima para todos os equipamentos.
Atende às especificações do OEM - Todos os produtos Fleetguard são elaborados para
atender ou exceder as especificações do OEM a fim de garantir que os motores e os outros
sistemas cheguem à sua vida útil máxima.
Com apoio da melhor garantia do mercado – Com a garantia mais inclusiva e abrangente na
indústria, os clientes podem ter total confiança na sua compra.
Filtros para todas as frotas – A linha Fleetguard possui mais de 8.300 produtos, abrangendo a
variedade mais ampla de filtros de ar, lubrificante e combustível e filtros hidráulicos na indústria
de carga pesada.
Abordagem dos sistemas – Nós não fornecemos apenas peças. Nós somos um fornecedor
completo para a manutenção dos seus equipamentos.

Por que completos?
Os filtros Fleetguard permitem que sua concessionária ofereça soluções completas,
independentemente da marca ou do tipo de equipamento que os clientes possuem. Este é o
segredo para aumentar suas vendas e seus lucros, garantindo que seus clientes comprem todos
os filtros de você – para toda a linha de equipamentos. Torne-se um fornecedor valioso com os
produtos Fleetguard, a marca em que seus clientes confiam.
Fornecedor único
Os filtros Fleetguard ajudam você a se tornar um fornecedor único para os seus clientes, permitindo que
você maximize sua base de clientes atual e atraia novos clientes de mercados diversos aos quais
atualmente você não consegue chegar.
Fidelidade dos clientes
Oferecer um programa de filtros completos ajuda você a construir uma relação de fidelidade com o cliente
e estimular compras repetidas. Além disso, isso dá a oportunidade de vender outros produtos de valor
superior, melhorando suas vendas e sua lucratividade.
Fácil e conveniente
Seus clientes apreciarão a conveniência de obter produtos de uma única fonte, com somente um sistema
de numeração para lembrar. Você terá a oportunidade de vender mais filtros para mais clientes.
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