WIELOZADANIOWE
POJAZDY KOŁOWE
WYSOKOIEJ
MOBILNOŚCI
(HMMWV)

• Wyłączny autoryzowany dystrybutor części

zamiennych firmy AM General
• Wiodący dostawca pojzdów HMMWV oraz
Części zamiennych i zestawów do obsługi napraw
• Wsparcie techniczne dla klientów krajowych i
zagranicznych
• Doświadczony i licencjonowany eksporter spełniający
wymogi ITAR
Od połowy lat osiemdziesiątych wielozadaniowe pojazdy kołowe,
wysokiej mobilności (HMMWV) są na wyposażeniu armii Stanów
Zjednoczonych. Ponad 300 000 sztuk pojazdów dostarczonych
amerykańskim siłom zbrojnym oraz kolejne dziesiątki tysięcy
dostarczonych pojazdów HMMWV amią sojuszniczym, sprawiają, że
pojazd ten jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych pojazdów
wojskowych.

Modele HMMWV objęte autoryzowaną obsługą:
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•
•
•
•
•
•
•

M966/M966A1
•
M996
•
M997/M977A1/A2
•
M998/M998A1
•
M998 HMMWV Avenger•
M1025/M1025A1
•
M1025A2
•
M1026/M1026A1
•
M1035/M1035A1
•
M1036 TOW
•
M1037
•
M1037 She
•
M1038/M1038A1
•
M1042
•
M1043/M1043A1
•
M1043A2
•
M1044/M1044A1
M1045/M1045A1

M1045A2
M1046/M1046A1
M1069
M1097/M1097A1
M1097A2
M1113
M1114
M1115
M1116
M1121
M1145
M1151
M1152
M1165
M1167
M997A3 Ambulance

Wiele firm ogłasza możliwość dostaw części do HMMWV, ale tylko
Brighton Cromwell jest jedynym autoryzowanym przez AM General
dystrybutorem. Od 2009 roku Brighton Cromwell jako zaufany partner
firmy AM General zapewnia klientom poszukującym części do
remontów, napraw i konserwacji, szeroką dostępność oryginalnych,
objętych gwarancją części do wszystkich modeli pojazdów HMMWV.
Podczas gdy wiele firm oferuje części i komponenty, które jedynie pasują
do HMMWV, to Brighton Cromwell dostarcza tylko części wykonane
oryginalnie na potrzeby obsługi pojazdów HMMWV.
Brighton Cromwell dostarczył już ponad 400 000 zestawów do remontów,
napraw i konserwacji pojazdów HMMWV dla armii amerykańskiej oraz
innych armii państw sojuszniczych. Brighton Cromwell wspiera swoją
obsługą, wszystkie modele i warianty pojazdów HMMWV, poczynając od
modelu M998 aż do nowszych wariantów M1151. BC obsługuje w tym
zakresie oddziały Departamentu Obrony USA, wiodących kontrahentów
oraz rządy państw sojuszniczych.
Jako wyłączny autoryzowany dystrybutor części do po pojazdów
specjalnych AM General - producenta pojazdów HMMWV, Brighton
Cromwell oferuje pełną gamę certyfikowanych i oryginalnych części
zamiennych do HMMWV. BC gwarantuje, że dostarcza tylko oryginalne,
wysokiej jakości, sprawdzone pod względem autentyczności, części i
zestawy naprawcze do pojazdów HMMWV.

Brighton Cromwell dostarczył ponad 400,000
części HMMWV oraz ponad 800,000
zestawów naprawczych w ciągu 3 lat!
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Z BEZKOMPROMISOWĄ PRECYZJĄ
ORAZ NIEZAWODNOŚCIĄ zaspokaja
kompleksowe potrzeby logistyki i
zaopatrzenia związane z amerykańskim
oraz międzynarodowym rynkiem
obronnym.
BRIGHTON CROMWELL (BC) jest certyfikowanym integratorem dostaw
pochodzących z tzw. „small busienssu” w zakresie zaopatrywania,
logistyki, inżynierii i konfekcjonowania na rzecz Departamentu Obrony
oraz innych globalnych odbiorców. Firma BC nawiązała współpracę z
wieloma producentami oraz dostawcami sprzętu na tzw. pierwsze
wyposażenie (OEM’s) tak aby dalej z powodzeniem zarządzać setkami
kontraktów, na dostawy części zamiennych i wyposażenia dla różnego
typu pojazdów specjalnych, samolotów i systemów obrony morskiej.

GLOBAL SUPPLY
CHAIN INTEGRATION

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR CZĘŚCI DO HMMWV
Jako wyłączny autoryzowany dystrybutor części firmy AM General
producenta pojazdów wojskowych HMMWV, Brighton Cromwell oferuje
pełną gamę oryginalnych części do pojazdów HMMWV.
WIODĄCY DOSTAWCA ZESTAWÓW
Brighton Cromwell specjalizuje się w kompleksowych dostawach i
wsparciu logistycznym w zakresie dostaw zestawów dla różnego
rodzaju platform sprzętu specjalnego na potrzeby obsługi, modernizacji
i doposażania, których odbiorcami są: Departamenty Obrony,
producenci sprzętu specjalnego oraz zagraniczni odbiorcy na potrzeby
obronności.
USPRAWNIENIA DZIĘKI NOWOCZESNEJ TECHNOLOGII
Brighton Cromwell opracował wiodący w branży system logistyczna
SEDNA, w którym zastosowano zaawansowaną technologię
SEDNASearch ™, aby szybko i skutecznie pozyskiwać trudne do
zlokalizowania części na potrzeby sił lądowych, morskich i
powietrznych.
GWARANCJA ZAOPATRZENIA
Brighton Cromwell współpracuje z producentami sprzętu specjalnego w
celu zapewnienia kompleksowej obsługi logistycznej, w której zakresie
jest: zarządzanie zamówieniami, kontrola jakościowa, specjalistyczne
opakowania i dedykowany transport. Utrzymując najwyższe standardy
jakości, BC posiada certyfikat ISO 9001: 2008 w zakresie zarządzania
jakością oraz certyfikat AS9120A dotyczący przemysłu lotniczego,
kosmicznego i obronnego.
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