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BORUSAN CAT YENİ GC SERİSİ DİZEL JENERATÖR SETLERİNİ 

KULLANICILARLA BULUŞTURUYOR 

Caterpillar, müşterilerinin ihtiyaçlarını gözeterek tasarladığı yeni Cat GC dizel 
jeneratörleri kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Küçük boyutlu ve 

ekonomik olmaları nedeniyle pek çok alanda kullanılabilen jeneratör setleri, 
ihtiyaç duyulan gücü çevreye dost bir şekilde üretiyor. Borusan Cat’in 

kullanıcılara değer katan hizmetleri ve güvencesiyle Türkiye, Kazakistan, 
Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da müşterilere 

sunuluyor. 

Müşterilerine sunduğu yenilikçi hizmetler ve komple çözümlerle Caterpillar’ın en iyi temsilcileri 
arasında kabul edilen Borusan Cat, jeneratör için ayrılacak yer ihtiyacı ve bütçe gereksinimlerini 
optimize eden yeni Cat GC dizel jeneratör setlerini kullanıcılarla buluşturuyor. Sağlık klinikleri, üretim, 
tarım tesisleri, belediye altyapısı, atık su arıtma tesisleri ve diğer ticari işletmeler ile ofis binaları gibi 
uygulamalar için tasarlanan Cat GC jeneratör setleri, ihtiyaç duyulan gücü çevreye dost bir şekilde 
üreterek müşterilerine değer katıyor. 

Cat’in güvenilirliği yeni ürün serisine de yansıyor 

Caterpillar'ın verimlilik, güvenilirlik ve üretkenlik kriterlerine göre tasarlanan, 50Hz ve 60Hz 
uygulamalar için 33 ile 1100 kVA aralığında Cat GC jeneratör setleri küçük ve orta ölçekli işletmeler 
de göz önüne alınarak hazırlanıyor. Yeni ürün serisinde Cat, konfigürasyonu müşterileri için 
kolaylaştırırken güvenilirlikten de ödün vermiyor. Yeni Cat GC setleri, daha düşük emisyon değerleriyle 
çevreci üretim yaparken aynı gücü daha ekonomik seçeneklerle sunarak bütçe gereksinimlerini de 
optimize ediyor. Yeni GC dizel jeneratörler, müşteri ihtiyacı ve talebi doğrultusunda kullanımı kolay bir 
web arayüzü aracılığıyla küresel raporlama ve uyarı sistemi olan Cat Connect ile uzaktan kontrol 
edilebiliyor. 

Borusan Cat’ten ihtiyaç halinde genişletilmiş ek garanti seçenekleri 

Dijitalleşme ile süreçlerini dönüştüren, yaygın servis ağı ve yenilikçi yaklaşımlarla müşterileri için 
komple bir çözüm üreticisi olan Borusan Cat, GC dizel jeneratör setlerini Cat güvencesi altında 
standart iki yıllık garanti ile Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu 
Rusya’da yer alan müşterileri ile buluşturuyor. İhtiyaç halinde genişletilmiş ek garanti seçeneklerini de 
kullanıcılara sunuyor.  

Cat GC dizel jeneratör setleri hakkında daha fazla bilgi Borusan Cat websitesinden alınabiliyor.  

 

 

https://www.borusancat.com/campaign/cat-gc-diesel-generators
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Borusan Cat Hakkında 

Borusan Cat, 1994 yılından bu yana iş ortağı Caterpillar ile faaliyetlerini Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya'da Caterpillar’ın tek temsilcisi olarak sürdürüyor. 

Şirket ayrıca Metso, Genie, Mantsinen, CDE, SEM, Exxon Mobil, MaK ve Berg Propulsion markalarının da 

yetkili temsilcisidir. 

Borusan Cat’e ait olan SITECH Eurasia inşaat sektörüne her marka iş makinasıyla birlikte kullanılabilen 

makina sevk ve kontrol sistemleri sunarak hizmet vermektedir. 

Geniş bir hizmet yelpazesi bulunan Borusan Cat makine, yeni ünite ve yedek parça satışı, satış sonrası 

destek hizmetleri, yeni Cat iş makinası kiralama hizmeti, sertifikalı ikinci el iş makinası konseptiyle 

Türkiye’de benzeri olmayan garantili ikinci el hizmeti sunmaktadır. Değer yaratan mühendislik hizmetleriyle 

enerji, denizcilik ve petrol işi yapan şirketlere uçtan uca çözümler sağlamaktadır.  

 

Borusan Cat, geniş ürün yelpazesi ile çok farklı sektörlere hizmet vermektedir. Genel ve ağır inşaat, 

madencilik, tekstil, çelik, kimya, ilaç, seramik, ağaç sanayii, otomotiv, plastik, gıda ve enerji sektörleri 

şirketin yer aldığı başlıca hizmet alanlarıdır. Bununla birlikte özellikle denizcilik sektöründe; ana ve yardımcı 

makina ve sistemleri ile römorkör, mega yat, kargo gemileri, deniz otobüsü ve ticari yolcu taşıma amaçlı 

tekne inşa edenlere hizmet verilmektedir. 

İlk örneğini Kazakistan’ın Karaganda kentinde hayata geçirdiği, iş makinalarının ve makine parçalarının 

baştan sona bakım ve revizyonlarının yapıldığı Revizyon Merkezleri’nde yatırımlarını sürdüren Borusan Cat 

Gebze’de 47.000 m2, Ankara’da ise 6.000 m2 alana sahip iki merkezi daha hizmete sunmuştur. 

 

 

 

 


