KR FarmSight
ONDERHOUD
MACHINES

6 redenen

om het onderhoud van uw machine
aan Kraakman Perfors over te laten
1.
2.
3.
4.

Brandstofbesparing door regelmatig onderhoud
Voorkomen van problemen aan uw machine(s) tijdens het seizoen
Expertise van goed geschoold KR personeel
Kosteninzicht per draaiuur van uw machine
voor uw onderneming
5. Betere inruilwaarde van uw machinepark
6. Zekerheid door het gebruik van
enkel originele John Deere onderdelen
Neem contact met ons voor het onderhoud
van uw machine(s), dan doen wij u
een op maat gemaakt voorstel.

WWW.KRAAKMAN.COM

KR FarmSight
ONDERHOUD

Gedetailleerde service omschrijving

1. BRANDSTOFBEPERKING
Een versleten verstuiver, een vervuilde motorluchtfilter of een
incorrecte afstelling van de in- en uitlaatkleppen kan u meer
kosten opleveren aan brandstof. Dit kan oplopen tot wel 15%.
2. INZETBAARHEID
Door goed onderhoud van uw machine vermindert u de kans
op storingen en stilstand tijdens het seizoen. De seizoenen
lijken steeds korter te worden en het werk moet snel worden
gedaan. Voorkom stilstand en wees er zeker van dat u de
oogst op tijd binnen heeft.
3. EXPERTISE VAN KRAAKMAN PERFORS
Kraakman Perfors investeert veelvuldig in trainingen
voor eigen personeel. Tractoren en machines zijn de laatste
jaren door toepassing van o.a. elektronica ingewikkeld
geworden. Kennis is van groot belang om er zeker van te
zijn dat uw machine correct presteert en het maximale
rendement behaalt.

draaiuur zijn. Of het onderhoud op locatie of in de werkplaats
bij Kraakman Perfors plaatsvindt, is ons om het even.
Kortom: Kraakman Perfors kan u ontzorgen.
5. BETERE INRUILWAARDE
Een goed onderhouden machine geeft zekerheid aan een
tweede of derde eigenaar. De inruilwaarde van uw John
Deere machinepark kan verhogen als u goed gedocumenteerde onderhoudsbeurten kunt overleggen bij inruil.
6. ZEKERHEID ORIGINELE ONDERDELEN
Alleen met originele onderdelen van John Deere bent u 100%
zeker van een juiste pasvorm, juiste specificaties en werking.
Originele John Deere onderdelen hoeven niet duur te zijn
en alleen met originele filters en John Deere smeermiddelen
kunt u uw onderhoudsinterval naar een hoger niveau tillen.

4. KOSTEN PER DRAAIUUR
Ondernemers budgetteren hun machinepark en willen weten
wat de jaarlijkse kosten zijn voor onderhoud. Kraakman
Perfors kan een onderhoudscontract op maat samenstellen
voor uw machine en exact berekenen wat de kosten per
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