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NUMMER 1  
IN BELGIË 
    Verkoop van nieuwe en 
tweedehands machines

    Verhuur op korte en lange termijn 
(BM RENT by Bergerat Monnoyeur)

    Elke dag zijn er ongeveer 3.000 
machines aan het werk

   5 ateliers, 300 techniekers en 110 
servicevoertuigen

    Een uitgebreid netwerk van 
partners voor de distributie 
en verhuur van het compact 
assortiment in het hele land   

www.bm-cat.com/nl-be

Bergerat Monnoyeur wil in de eerste plaats zijn klanten 
tevreden stellen.

Bergerat Monnoyeur combineert de flexibiliteit en de ervaring 
van een familiebedrijf met de capaciteit tot innoveren en 
ontwikkelen van Caterpillar. Ze zijn de partner bij uitstek voor 
professionals in de bouw, landschapsarchitectuur, openbare 
werken, steengroeven en industrie, met een uniek en 
kwalitatief hoogstaand aanbod van producten en diensten.

Bergerat Monnoyeur is ook een uniek bedrijf wat betreft de 
omvang van zijn assortiment dat meer dan 350 referenties 
omvat en een compleet uitrustingsgamma.

Tot slot is het ook een bedrijf dat uniek is door de kwaliteit en 
efficiëntie van de voorgestelde oplossingen: verkoop, verhuur, 
tweedehands, revisie van machines, contracten, onderhoud 
en veiligheid.

Bergerat Monnoyeur blijft altijd innoveren om zijn klanten 
beter te bedienen.

BERGERAT MONNOYEUR
EXCLUSIEVE CATERPILLAR 

DEALER SINDS 1929
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MINIGAVERS
PRESTATIEVERMOGEN VOOR U

Wij leveren u prestatievermogen met onze minigraafmachines die ontworpen zijn om aan uw 
behoeften te voldoen.

EIGENSCHAPPEN
 Joystickbesturing

 Snelheidsregeling
 Kantelbare cabine/overkapping

 LCD-Monitor
 Airconditioning

PRESTATIES 

Stel zelf uw machine samen in functie van uw behoeften en uw 
werven. De Next Gen-modellen bieden tot 20% meer prestaties 
door hun hoger energierendement. 

COMFORT

Dankzij de joystickbesturing en de snelheidsregelaar verplaatst 
u de machine zonder gebruik van de pedalen. De optie airconditioning 
is bij alle cabinemodellen mogelijk.

VEILIGHEID

De cabines en overkappingen voldoen aan de TOPS/FOPS-
normering. Anti-diefstalbescherming met code zorgt voor de 
beveiliging van de machine evenals lokalisatie via ingebouwde gps.  

ONDERHOUD

Verlaag uw bedrijfskosten. Dankzij dezelfde onderdelen op 
het volledige gamma. Met een zeer eenvoudige toegang tot alle 
onderdelen wordt het onderhoud vereenvoudigd.

Video Minigravers 
2,7 t. tot 3,5 t.

Video Minigravers  
7 t. tot 10 t.
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* FB = Fixed Boom  
Afspraak op onze website voor meer informatie. 

ZOOM OP 3 MODELLEN

302.7 CR
Hef- en graafprestaties gecombineerd 
met transporteerbaarheid. 

Zijn afmetingen zijn ideaal om te 
werken in kleine, smalle ruimtes 
en vast onderstel maar optioneel 
hydraulisch aanpasbaar. Met de 
kantelbare cabine is het onderhoud 
makkelijk en voordelig.

305 CR
De minigraafmachine 305 CR levert 
maximaal vermogen en prestaties in 
een ultracompact formaat en past zich 
aan uw toepassingen aan. 

Bewonder ook de comfortabele 
cabine met het LCD-kleurenscherm en 
Bluetooth.

308 CR
Profiteer van maximale prestaties en 
lagere operationele kosten. Zoals bij 
alle Next Gen-modellen heeft deze 
machine verbeterde hef-, draai- en 
verplaatsingsfuncties. Ze heeft 
een optimaal rendement dankzij de 
automatische toerenterugval, de 
automatische motoruitschakeling en 
het hydraulisch pompsysteem met 
regelbaar debiet.
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MODEL NETTO VERMOGEN
GEWICHT MAXIMALE 

GRAAFDIEPTECANOPY CABINE

301.5 21 kW 1 740 kg - 2 540 mm

301.6 22 kW - 1 925 kg 2 540 mm

301.7 CR 23 kW 1 890 kg - 2 540 mm

301.8 24 kW 1 900 kg 2 000 kg 2 570 mm

302 CR 25 kW 2 045 kg 2 140 kg 2 570 mm

302.7 CR 23,6 kW 2 545 kg 2 670 kg 2 710 mm

303 CR 23,6 kW 3 025 kg 3 140 kg 2 950 mm

303.5 CR 23,6 kW 3 480 kg 3 620 kg 3 110 mm

305 CR 40,2 kW - 5 140 kg 3 280 mm

306 CR 55,9 kW - 6 779 kg 4 110 mm

307.5 55,9 kW - 7 832 kg 4 107 mm

308 CR 71,5 kW - 8 462 kg 4 644 mm

308 CR FB* 69,5 kW 8 025 kg 4 687 mm

309 CR 71,5 kW - 9 107 kg 4 650 mm

310 71,5 kW - 10 182 kg 5 174 mm



EIGENSCHAPPEN MINIGRAVERS 

 Snelheidsregelaar  
Aanpasbare LCD-monitor

Duwblad met 
zweefstand

Load Sensing Hydraulica
Hydraulisch systeem met 

lastdetectie

Track & Trace (standaard)

Kantelbare Canopy/Cabine
Airco/Bluetooth

Electro-hydraulische bediening 
Joystickbesturing

Grote motorkappen
CAT Stage V motor 
60% gemeenschappelijke 
onderdelen in het assortiment

Uitschuifbaar chassis

NEXT GEN

2

3

1

4

AANPASBARE LCD-MONITOR1
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DUWBLAD MET ZWEEFSTAND4

KANTELBARE 
CABINE / CANOPY

3

JOYSTICKBESTURING2



WIELLADERS
KIES VOOR PRODUCTIVITEIT

Afspraak op onze website voor meer informatie.

EIGENSCHAPPEN
 Trekkrachtregeling
 Snelheidsregeling

 Airconditioning
 Differentieelvergrendeling

Video Compacte wielladers Video Kleine Wielladers

Onze wielladers zijn betrouwbaar en robuust; ze zorgen voor nauwkeuriger, sneller en 
rendabeler werk. In alle toepassingen bieden ze veelzijdigheid en precisie, zonder in te boeten 
op prestaties. 

OPTIMAAL COMFORT 

In de cabine is het stiller, het zicht is panoramisch en de 
bedieningshendels zijn op de zetel gemonteerd. De ruimte in de 
cabine en de bakvering maken uw werk eenvoudiger.

WERK GEMAKKELIJKER

De verbeterde Z-stang en de laadbakken van de ‘Performance’-serie 
zorgen voor betere en efficiëntere prestaties.

BANDEN DIE LANGER MEEGAAN

Reduceer de slijtage van uw banden met de trekkrachtregeling. 
U kunt de torsie al naar gelang de ondergrond bijregelen om wielspin 
te minimaliseren. 

VEELZIJDIG

Met een volledig gamma uitrustingsstukken kunt u alle kanten uit. 
Onze uitrustingsstukken zijn speciaal ontworpen om de prestaties 
van de wielladers te optimaliseren.

MODEL NETTO VERMOGEN GEWICHT LAADBAK

COMPACTE WIELLADERS

906 72 kW 5 730 kg 0,8 tot 1,35 m3

908 72 kW 6 632 kg 0,8 tot 1,35 m3

910 69 kW 8 086 kg 1,3 tot 1,9 m3

914 69 kW 8 646 kg 1,3 tot 1,9 m3

920 69 kW 9 843 kg 1,3 tot 1,9 m3

KLEINE WIELLADERS

926M 168 kW 13 050 kg 1,9 tot 5 m3

930M 168 kW 14 000 kg 2,1 tot 5 m3

938M 188 kW 16 427 kg 2,5 tot 6,8 m3
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906
Met de lage cabinehoogte hebt u betere toegang tot alle 
uithoeken van de werf.

De machine werkt simpel en productief, zonder in te boeten op 
prestaties bij een groot aantal toepassingen. 

938M
Dit model biedt meer zichtbaarheid voor extra veiligheid en 
controle. U kunt zwaardere lasten tillen en grotere hoogtes 
bereiken dankzij de optionele “highlift”-uitvoering. Met de 
verschillende werkinstellingen kunt u kiezen voor optimaal 
energierendement of een hoger vermogen en hydraulische 
snelheid.

HET CAT® COMPACT ASSORTIMENT I  UITRUSTINGSSTUKKEN  I  DIENSTEN

ZOOM OP 2 MODELLEN



SCHRANKLADERS EN 
COMPACTE 
RUPSLADERS
GEÏNSPIREERD DOOR UW ERVARING

MODEL
NETTO 

VERMOGEN
GEWICHT NOMINAAL 

BEDRIJFSLAADVERMOGEN*

SCHRANKLADERS

226D3 66,5 kW66,5 kW 2 653 kg2 653 kg 705 kg705 kg

232D3 66,5 kW66,5 kW 2 955 kg2 955 kg 865 kg865 kg

236D3 73,9 kW73,9 kW 2 979 kg2 979 kg 820 kg820 kg

242D3 73,9 kW73,9 kW 3 238 kg3 238 kg 1 000 kg1 000 kg

246D3 73,7 kW73,7 kW 3 392 kg3 392 kg 1 000 kg1 000 kg

262D3 73,7 kW73,7 kW 3 763 kg3 763 kg 1 225 kg1 225 kg

272D3 96 kW96 kW 4 143 kg4 143 kg 1 570 kg1 570 kg

272D3 XE 107 kW107 kW 4 342 kg4 342 kg 1 680 kg1 680 kg

COMPACTE RUPSLADERS 

239D3 66,5 kW66,5 kW 3 372 kg 995 kg

249D3 66,5 kW66,5 kW 3 552 kg 1 130 kg

259D3 73,9 kW73,9 kW 4 076 kg 1 305 kg

279D3 73,7 kW73,7 kW 4 579 kg 1 445 kg

289D3 73,7 kW73,7 kW 4 848 kg 1 880 kg

299D3 95 kW95 kW 5 200 kg 2 500 kg

299D3 XE 107 kW107 kW 5 333 kg 2 535 kg

Video Schrankladers en 
Compacte Rupsladers

Onze schrankladers en compacte rupsladers bieden comfort, betrouwbaarheid en productiviteit. Deze 
modellen met banden of rupsen zijn speciaal ontworpen volgens de eisen van de machinisten en het werk 
dat ze dagelijks doen.

VEILIGHEID EN COMFORT 

Deze modellen hebben een bredere deuropening en staan onder 
een lichte overdrukcabine voor meer ruimte en een gezondere 
werkomgeving. Het chassis van de rupsbandmodellen reduceert de 
schommel- of kantelbeweging zodat het aangenamer werken is. 

EXCELLENTE VEELZIJDIGHEID

Enorm veelzijdig met tal van uitrustingsstukken: bakken, vorken, 
bezems, bladen, mulchers, bosmaaiers, vijzels, spiraalboren enz., 
aangepast aan al uw werkzaamheden.

ROBUUST EN DUURZAAM

Ze zijn robuust en eenvoudig te onderhouden dankzij hun 
kantelbare cabines. Afgewerkt zodat ze dagelijkse slijtage in alle 
veiligheid doorstaan.

PRESTATIES

Ze bieden efficiëntie en productiviteit dankzij een aandrijflijn die 
versterkt wordt met een elektronisch torsiemanagementsysteem, 
twee versnellingen en een elektronische hand/voet-gaspedaal. 

EIGENSCHAPPEN
 Bak met parallelle hefwerking

 Achteruitrijcamera
 Airconditioning

 Krachtig hydraulisch debiet
 Kantelbare cabine

Afspraak op onze website voor meer informatie. 

* Bij 50% van de evenwichtsgrensbelasting.



226D3
Dankzij de radiale hefarm levert deze 
compacte schranklader op banden een 
gemiddeld hefbereik, uitzonderlijke 
prestaties en trekvermogen. Zoals bij 
alle D3-modellen zijn de op de zetel 
gemonteerde joysticks verstelbaar voor 
beter comfort.

259D3
Het verticale hefvermogen van 
deze compacte rupslader heeft een 
groter bereik voor het eenvoudig 
en snel laden van kipwagens. Zijn 
standaard onderstel met vering biedt 
een superieure tractie, stabiliteit 
en snelheid, waarmee tal van 
uiteenlopende taken kunnen worden 
uitgevoerd.

VERSTEVIGDE 
299D3
Door zijn hydraulische circuit met 
zeer hoog debiet kan deze rupslader 
met de krachtigste hydraulische 
uitrustingsstukken werken. Hij is 
verstevigd en beschermd en zo 
kan deze machine in de zwaarste 
omstandigheden functioneren, ideaal 
voor ontginning van bossen. Met 
een tankreservoir van 200 L heeft de 
rupslader een langere autonomie.

10
11
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GRAAF-
LAADCOMBINATIES
VOLLEDIGE CONTROLE

Afspraak op onze website voor meer informatie. 

EIGENSCHAPPEN
 Joysticks op de zetel

 Gebruik van de laadbak of graafunit  
vanop de zetel 
  LCD-monitor

 Airconditioning
 Differentieelvergrendeling

Video Graaf-laadcombinaties

De graaf-laadcombinatie is voorzien van functies en innovaties die het rendement, het vermogen en de 
nauwkeurigheid verbeteren voor een hogere rentabiliteit.

PRESTATIES 

Dankzij de personalisatie van de bediening en de op de 
zetel gemonteerde joysticks worden de cyclustijden korter. U 
kunt de laad- en graafmodus tegelijkertijd gebruiken, ongeacht de 
zetelpositie. Bespaar met de motor van Caterpillar tot 10% brandstof.

VEILIGHEID

Voor veeleisende taken zijn tal van beschermingen beschikbaar. 
Dankzij het nieuwe LCD-scherm is de gecodeerde startonderbreker 
standaard en de aanwezigheidsdetectie van de zetel blokkeert de 
hydraulische bewegingen van de uitrustingsstukken.

COMFORT

Gebruik het scherm om uw persoonlijke voorkeuren vast te 
leggen en uw rendement te verhogen. Een ruimere cabine en de 
zetel met luchtvering garanderen uw comfort. 

ONDERHOUD

De cabinevloer is verwijderbaar. Zo krijgt u snel en gemakkelijk 
toegang tot de transmissie en het hydraulisch systeem. Regelmatig 
onderhoud kan worden uitgevoerd aan de zijde van de motorkap 
vanaf de grond.

MODEL NETTO VERMOGEN GEWICHT
MAXIMALE 

GRAAFDIEPTE

428 86 kW 8 206 kg 5 292 mm

432 92 kW 8 322 kg 5 665 mm

434 92 kW 9 170 kg 5 330 mm

444 92 kW 9 462 kg 5 707 mm
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428
Dit model heeft een hydraulische 
laad- en graafcombinatie. De 
besturingselementen zijn in 
verschillende uitvoeringen beschikbaar. 

Net als alle andere modellen van het 
gamma heeft de 428 een LCD-scherm 
waarop u uw voorkeursinstellingen en 
vermogensstanden kunt selecteren.

444
Dankzij de joysticks op de stoel 
kunt u naar de lader kijken en de 
graafarmuitrustingsstukken bedienen 
en omgekeerd, ongeacht de stand van 
de zetel. 

De vier gelijke en draaibare wielen 
bieden een hogere laadpositie en laten 
diagonale verplaatsing toe.

432
Met de op de stoel gemonteerde 
elektrohydraulische 
bedieningselementen werkt u 
nauwkeurig en met een minimum aan 
inspanning. 

Door de bedieningselementen in de 
stoel in te bouwen en het weglaten 
van de snelheidshendel krijgt u meer 
zichtbaarheid naar achteren en meer 
beenruimte bij het draaien van de stoel.

HET CAT® COMPACT ASSORTIMENT I  UITRUSTINGSSTUKKEN  I  DIENSTEN
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Afspraak op onze website voor meer informatie. 

KLEINE DOZERS

EIGENSCHAPPEN
 Bedieningen op de zetel

 Nieuw chassis,
beter zicht

  LCD-monitor
 Airconditioning  

 Achteruitrijcamera

MODEL NETTO VERMOGEN GEWICHT BLADVERMOGEN

D2 92 kW 8 338 kg 1,5 tot 1,98 m3

D2 LGP 92 kW 8 648 kg 1,85 m3

Video DozersOVERMEESTER DE KRACHT

De kleine dozers combineren kracht, veelzijdigheid en doeltreffendheid. Door de compacte afmetingen zijn 
ze bijvoorbeeld makkelijk te vervoeren en te manoeuvreren voor afwerking van nivelleringen.

PERFECTE NIVELLERING 

Met de 3D-oplossingen en Slope Assist haalt u perfecte 
nivelleringsresultaten.

COMFORT

De ruime en comfortabele cabine kan op aanvraag met een 
verwarmde en geventileerde zetel worden uitgerust.
De ergonomische op de stoel gemonteerde bediening vermindert 
vermoeidheid.

MINDER BRANDSTOFVERBRUIK

Verlaag het brandstofverbruik tot wel 20% met de Eco-modus. 
Het unieke systeem met laaddetectie verlaagt indien nodig het 
brandstofverbruik, zonder gevolg voor de prestaties.

MINDER SLIP

De automatische torsiecontrole verhoogt de productiviteit. Bij 
glad terrein verlaagt de torsie van de rupsbanden en wordt de bodem 
minder verstoord.
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D2
Deze machine combineert kracht en precisie voor een perfecte nivellering. De volledig hydrostatische transmissie biedt naadloze 
acceleratie voor efficiënter werken.

HET CAT® COMPACT ASSORTIMENT I  UITRUSTINGSSTUKKEN  I  DIENSTEN

ZOOM OP DE D2



Afspraak op onze website voor meer informatie. 

KLEINE 
TANDEMROLLERS Video Kleine             

tandemrollers

KIES VOOR KWALITEIT

Onze kleine tandemrollers zijn veelzijdig en krachtig. De rollen verdichten alle soorten grond en asfalt voor 
grond- en wegenwerken. Eenvoudig te besturen en eenvoudig in onderhoud.

OPTIMAAL VERDICHTEN 

De grote, dikke rol verbetert het uitzicht van het verdichte oppervlak 
en biedt optimale levensduur. De optionele ballastkits en de 
dubbele werkfrequentie zorgen voor nog betere prestaties.

COMFORT EN EENVOUD

De machinisten kunnen dankzij het intuïtieve dashboard maximaal 
werk leveren: de verschuifbare zetel, de ergonomische dubbele 
rijhendel of de afneembare schrapers verbeteren het rijgedrag en 
bieden een goede zichtbaarheid.

INGEBOUWDE TECHNOLOGIE

Het meten van de verdichting van de ondergrond (tot 1 meter dikte) 
gebeurt met het CMV-hulpsysteem (optioneel). Hiermee kan de 
machinist realtime de verdichtingswaarde zien die bereikt werd. 

EXTRA VEILIGHEID

Aanwezigheidsdetectie op de stoel, ledwerkverlichting, de fluo 
veiligheidsgordel en het antislipsysteem garanderen de veiligheid 
voor de machinist.

MODEL
NETTO 

VERMOGEN
BEDRIJFSGEWICHT

WERK
BREEDTE

CB1.7 24,7 kW 1 605 kg 90 cm

CB1.8 24,7 kW 1 735 kg 100 cm

CB2.5GC 24,6 kW 2 521 kg 100 cm

CB2.7GC / CC2.7GC (mix) 24,6 kW 2 698 / 2 599 kg 120 cm

CB4.0 / CC4.0 (mix) 47,6 kW 3 623 / 3 588 kg 130 cm

CB4.4 47,6 kW 3 801 kg 140 cm

EIGENSCHAPPEN
 2 trilfrequenties

             Sproeisysteem  
 Centraal scharnierpunt 

 Automatische motor-toerenterugval
 Bescherming tegen vandalisme
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CB2.7GC
Dit model van 1,20 m (2,5 T) heeft een groot aantal 
technologische opties zoals het CMV-hulpsysteem voor 
verdichting. 

Naast de ergonomische bestuurderspost zijn er tal van opties 
die de veiligheid van de machinist garanderen. 

Bij deze machine is de nadruk gelegd op toegankelijkheid zodat 
service en onderhoud eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd. 

CC2.7GC
De CC2.7GC is een gemengd model van 1,20 m (2,5 T), ideaal 
voor alle wegwerkzaamheden. De machine heeft vooraan een 
roller en achteraan 4 wielen met dezelfde eigenschappen als 
het model met 2 rollers.

HET CAT® COMPACT ASSORTIMENT I  UITRUSTINGSSTUKKEN  I  DIENSTEN
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ONMISBARE 
UITRUSTINGSSTUKKEN

  

  

  

Op alle machines van Cat kan men een 
snelkoppeling zetten zodat hulpstukken 
makkelijk verwisselbaar zijn.

Met de verschillende maten en 
opties verplaatst u elk type pallet 
met materialen op uw werf.

Ze zijn onmisbaar voor 
graafwerken, transport en 
we hebben altijd de juiste 
bak voor uw toepassing.

SNELKOPPELINGEN

VORKEN

BAKKEN

Video Tools



20
21

HET CAT® COMPACT ASSORTIMENT I  UITRUSTINGSSTUKKEN  I  DIENSTEN

FREZEN
Hiermee verwijdert u asfaltstroken.

  

Voor het verdichten van verschillende 
oppervlakken.

TRILPLAAT-
VERDICHTERS

  

Hiermee graaft u perfecte sleuven.

SLEUFGRAVERS

Voor ruimen en onderhouden van een oppervlak.

BEZEMS



HAMERS

Hamers gebruikt men 
tijdens bouw- en 
sloopwerken. Ze 
kunnen stoepen en 
opritten opbreken, 
wegen of metselwerk 
afbreken. 

ONMISBARE 
UITRUSTINGSSTUKKEN
  

Met TRS is minder tijd nodig en moet de machine minder opnieuw 
gepositioneerd worden. Het is een draai- en kantelverbinding tussen de 
machine en het hulpstuk (360° continu rotatie en 40° hellingshoek).

Kan worden gekoppeld met laadbakken, 
vorken, verdichters, grijpers, bezems enz.

TRS - TILT ROTATOR SYSTEM

Video TRS

Video Hamers
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MULCHERS NIVELLEERBLADEN
Mulchers en bosmaaiers dienen voor het afsnijden en 
mulchen van begroeiing. Ideaal voor het onderhoud 
van natuurgebied, met name voor bosbrandbestrijding 
(brandcorridor). Andere toepassingen zijn het herstel 
van braakliggend terrein, verwijderen van bladeren 
op bouwterreinen en versnipperen van snoeihout en 
organisch afval voor het produceren van biomassa. 

’SMART’-nivelleerbladen vereenvoudigen het nivelleren.

Vijzels en spiraalboren gebruikt men voor plaatsen van afsluitingen, borden, 
planten van struiken, bomen ... Ze zijn ontworpen voor een groot aantal 
ondergronden. 

VIJZELS EN SPIRAALBOREN

SMART-technologie?
De schrankladers en compacte rupsladers van 
de D3-serie detecteren de verbinding met het 
‘SMART’-nivelleerblad en biedt de bestuurder 
de extra schermen waarmee hij/zij met de 
machine kan werken op de manier waarop de 
uitrustingsstukken worden bediend. 

Video GB124



ONDERHOUDSCONTRACTEN
HOUD UW GEMOEDSRUST ! 
Wij bieden onze expertise en ervaring aan zodat u kan focussen op uw activiteit.

U kunt:
     zich focussen op uw business
     uw gemoedsrust behouden dankzij goed onderhouden machines
       op voorhand uw onderhoudskosten kennen
      de doorverkoopprijs van uw machine verhogen!

WAAROM KIEZEN VOOR EEN CONTRACT?

TOT

50%
LANGERE LEVENSDUUR OP CAT® 

COMPONENTEN

* Wanneer CAT smeermiddelen worden gebruikt
** Gebaseerd op laboratorium- of praktijktests uitgevoerd door Caterpillar en de dealer.

TOT

2X
LANGERE LEVENSDUUR OP 

CAT®** MOTOREN

GEEN 
STOCKBEHEER 
MEER !

ONDERHOUDS- 
PLANNING
50u voor periodieke 
onderhoud

VERLENGDE 
LEVENSDUUR 
VAN DE 
MACHINE!
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CAT FINANCIAL BIEDT AL 40 JAAR 
LANG FINANCIËLE OPLOSSINGEN 
EN AANGEPASTE VERHUUR VOOR 
ALLE SECTOREN.
Als u beroep doet op Cat Financial om uw machine van Cat te 
financieren of te huren, behoudt u uw terugbetalingscapaciteit bij 
uw traditionele bankiers, zodat u die kunt besteden aan andere 
financieringsbehoeften van uw bedrijf. Cat Financial weet hoe het 
er in uw sector aan toegaat en kan u ondersteunen met oplossingen 
op maat, waaronder eventueel een uitgebreide garantie of 
servicecontract.

CAT FINANCIAL
FINANCIERING VAN UW MACHINE 

OF UITRUSTINGSSTUKKEN

Raadpleeg uw vertegenwoordiger of concessiehouder Bergerat Monnoyeur of Cat 
Financial.
Contacteer ons via https://www.bm-cat.com/nl-be/articles/caterpillar-finance

CAT FINANCIAL IS EEN 
100% 
DOCHTERONDERNEMING
VAN CATERPILLAR INC. EN 
IS VAN GEEN ENKELE 
BANK AFHANKELIJK.



ONTDEK DE NIEUWE WEBWINKEL 
VOOR AL UW CAT® -ONDERDELEN!

Waarom bestellen op parts.cat.com ? 

    3% extra korting 

    Expresslevering tegen de prijs van de koerier 

   Overzicht van alle online-bestellingen 

   Gedetailleerde informatie voor elk onderdeel

EENVOUDIG CAT® ONDERDELEN BESTELLEN

PARTS.CAT.COM

BESTELLINGEN WORDEN 
BINNEN 24 UUR OVERAL 
IN BELGIË GELEVERD.
97% VAN DE 
BESTELLINGEN DE 
VOLGENDE DAG VOOR 12U 
GELEVERD. 

Het is onze prioriteit ervoor te zorgen dat u kunt beschikken over alle 
Caterpillar-onderdelen (1,4 miljoen referenties!) die u nodig heeft, 
wanneer u ze nodig heeft, dankzij een dagelijkse ondersteuning door 
onze experts, zowel aan de telefoon als ter plaatse. 

HOE KUNT U BESTELLEN ? 
Bestel rechtstreeks op parts.cat.com 

Website : parts.cat.com
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Meer weten over de producten en diensten 
van Cat®, contacteer Bergerat Monnoyeur op 
https://www.bm-cat.com/nl-be/

Volg ons op social media en blijf op de 
hoogte van de laatste nieuwigheden en 
evenementen :

© 2020 CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, their respective  logos, 
“Caterpillar Corporate Yellow,” the « Modern Hex » and the POWER EDGE  
trade dress as well as corporate and product identity used herein, are  
trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. Cat  
and Caterpillar are registered trademarks of Caterpillar Inc., 100 N.E.  
Adams, Peoria IL 61629.

AEHQ8318

@caterpillarbmbe 

@bmbelgium 

Contacteer ons
078/15 77 67

5 Ateliers

300 Techniekers

110 Interventievoertuigen

En een netwerk van 11 partners

Tot uw dienst !

EEN NETWERK 
TEN DIENSTE 
VAN UW BEDRIJF

@bergerat-monnoyeur-belgium 

@bergerat monnoyeur belgium CAT 


