Firma

Linki KAGER

Pełen ciąg możliwości

Od końca 2011 w Dziale Rozwoju
KAGER trwały intensywne prace nad
rozbudową i optymalizacją oferty linek.
Dzięki zaangażowaniu wielu osób i wysiłkowi włożonemu w projekt, udało się
przygotować bardzo ciekawą i kompleksową ofertę. W kwietniu 2012 roku, grupa asortymentowa linek została zaktualizowana i poszerzona do blisko 2700
referencji, z czego prawie 700 indeksów
stanowią nowości. W skład nowej, mocno rozbudowanej oferty wchodzą linki:
gazu, maski, prędkościomierza, hamulca
postojowego, sprzęgła oraz samoregulatory sprzęgła.
Portfolio linek KAGER’a wzbogaciły
produkty z zastosowaniem zarówno do
samochodów europejskich jak i azjatyckich. Główny nacisk położony został na
pojazdy, które opuściły taśmę produkcyjną po roku 2005. W nowej, rozszerzonej
ofercie linek znaleźć możemy produkty
do takich pojazdów jak np. Dacia Duster,
Ford Transit 06-, Hyundai i30, Kia Cee’d, Audi A1 i wiele innych. Oczywiście

oferta będzie na bieżąco aktualizowana
i uzupełniana o referencje do nowych aut,
które wychodzą spod opieki ASO, ale już
teraz wygląda imponująco.
Wszystkie linki marki KAGER pochodzą z europejskich fabryk, które dostarczają swoje wyroby na rynki OEM i OES,
dzięki czemu spełniają wysokie standardy
jakościowe.
Dodatkowo produkty z tej grupy asortymentowej otrzymały nowy wymiar wizualny opakowań – nowa szata graﬁczna oraz zdecydowanie bardziej trwały
i praktyczny rodzaj opakowań z wieszakiem mocującym.

cje linek KAGER posiadają podpięcia do
pojazdów, numery oryginalne oraz krosy
na czołowych producentów tych części na
świecie, takich jak Bosch, Ate czy Coﬂe,
co znacznie przyspiesza wyszukiwanie
części.
Łatwy dostęp do produktów KAGER zapewnia szeroka sieć dystrybucji wyłącznego dystrybutora tej marki na terenie
całego kraju – ﬁrmy Fota oraz jej autoryzowanych partnerów.
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SYSTEMATYKA INDEKSÓW:

To wszystko w połączeniu z szeroką ofertą i konkurencyjną na rynku ceną, tworzy wartość dodaną, którą już teraz mogą
otrzymać Klienci decydujący się na zakupy linek KAGER.

19-3XXX – linki gazu,
19-4XXX – linki maski,
19-5XXX – linki prędkościomierza,
19-0XXX, 19-1XXX, 19-6XXX
– linki hamulca postojowego,
19-2XXX – linki sprzęgła, samoregulatory sprzęgła.

Skatalogowane w elektronicznym katalogu Fota oraz katalogu on-line, referen-
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