KR Informatie
VA KEUR

Keuren landbouwmachines, veilig en duurzaam
Kraakman Perfors is in het bezit van het veiligheidskenmerk van Fedecom. Het VA keur is een veiligheidskeuring voor
arbeidsmiddelen en/of machines. Deze keuring wordt uitgevoerd door mechanisatiebedrijven, die aangesloten zijn bij
Fedecom. Fedecom (voorheen COM) is de brancheorganisatie voor fabrikanten, importeurs en dealers van machines in
de landbouw-, tuin & park- en industriesector.

Arbowet stelt keuring verplicht
Het keuren van arbeidsmiddelen (machines, werktuigen
en gereedschap) is verplicht. In de Arbo-wet is sinds 1998
de ‘Richtlijn Arbeidsmiddelen’ opgenomen. Deze regelgeving
stelt dat preventieve keuring een betere veiligheid bij
machines en apparaten garandeert. Zodra uw arbeidsmiddel
een VA keur keuring heeft doorlopen, voldoet u aan de wet.
Bij goedkeuring kunt u een jaar lang verantwoord verder.
Tevens kunnen verzekeringsmaatschappijen het ontbreken van
een keuring aangrijpen om aansprakelijkheid bij een
ongeval af te wijzen. Niet keuren betekent onnodige en
onverantwoorde risico’s voor u, uw medewerkers en uw
medeweggebruikers. Laat uw trekker dus elk jaar weer
door onze speciaal opgeleide monteurs keuren.

€65.-

Schaalvergroting vereist onderhoud
van machines en werktuigen
De landbouw is voortdurend op zoek naar een efficiëntere
productie. Meestal betekent dit een schaalvergroting met
grotere en complexere machines die ook steeds grotere
afstanden af moeten leggen om breed inzetbaar te zijn.
Dat vraagt aandacht voor de veiligheid van de trekker of
de landbouwmachine. De risico’s worden immers groter
door de grotere afstanden en complexere functies.

Keuren voor een veilig machinepark
De moderne trekkers en landbouwwerktuigen voldoen af
fabriek aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid en
milieu. Voor deze machines is het belangrijk om via keuringen
aan dat niveau te blijven voldoen. Voor oudere machines en
tractoren golden destijds andere eisen. Des te belangrijker
is het voor deze voertuigen dat ze periodiek gecontroleerd
worden op de minimaal vereiste kwaliteit. VA keur biedt die
zekerheid, zodat uw machine en voertuig veilig en
verantwoord op de weg blijven.
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Laat u niet verrassen!

Expert Checklist

Zodra het seizoen ten einde loopt, wordt het tijd om uw
machine voor te bereiden op het volgende seizoen.
Wij helpen u graag met de Kraakman Perfors Expert Check.
Onze speciaal getrainde Experts kennen uw machine van
binnen en buiten en weten welke onderdelen extra aandacht
vereisen. We werken met een vastgestelde checklist zodat
alle punten van uw machine onder de loep worden genomen.
Wij kunnen de Expert Check uitvoeren in één van onze
professionele werkplaatsen of op locatie.
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Inspectie einde garantieperiode na 1e jaar
Inspectie einde motorgarantie*
Controle algemene machine status
Veiligheidskeuring conform VA keur
Airco inspectie
Antidiefstal inspectie
Machine software update
Controle op openstaande fabrieksmodificaties

Voorkom onnodige stilstand
•
•

•

Controle van uw trekker door monteurs met
gespecialiseerde kennis en ervaring.
Al onze monteurs gebruiken Service Advisor van
John Deere om het computersysteem van uw trekker
vakkundig uit te lezen en indien nodig te voorzien van
de laatste modificaties en software updates.
Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens
de John Deere fabrieksspecificaties.

PAKKET

•
•

•

Eventuele reparaties worden voor het nieuwe
seizoen uitgevoerd.
Uw trekker heeft de nodige inspecties gehad zodat
deze weer voldoet aan de garantievoorwaarden en
uw onderhoudshistorie is weer op orde.
Op verzoek kunnen wij een vermogenstest uitvoeren.
Aan de hand van de uitdraai weet u precies hoe het
met uw motorprestaties is gesteld.
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€159.-

*Einde motorgarantie is na 2 jaar of 2000 draaiuren.
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