KR FarmSight
TRACTOREN

SERVICEOMSCHRIJVING

PREMIUM

ULTIMATE

1

Ondersteuning / optimalisatie bezoek

✔

✔

2

Expert Check, software- en reparatie advies

✔

✔

3

VA Keuring

✔

✔

4

JDLink Access + RDA *

✔

5

Machine ondersteuning op afstand met RDA

✔

6

Machinerapport automatisch genereren en
versturen per email

✔

7

Actieve machinemonitoring en onderhoudswaarschuwingen

✔

8

Backup tractor (50% korting op huurtarief)

✔

Pakketprijs excl. btw per jaar

€295.-

* Optie bij pakket ‘Ultimate’; JDLink Connect + Wireless Data Transfer € 275,- excl. BTW extra per jaar.
U ontvangt 15% korting op bovenstaande KR FarmSight servicepakketten i.c.m. een KR onderhoudscontract,
eventuele prijswijzigingen voorbehouden.

WWW.KRAAKMAN.COM

€495.-

Gedetailleerde service omschrijving

KR FarmSight
TRACTOREN

1. Ondersteuning / optimalisatie bezoek (premium) 5. Op afstand machine ondersteuning
Eenmaal per jaar komen wij bij u langs om te controleren of uw
met RDA (ultimate)
tractor gereed is voor het nieuwe seizoen. Voordat het seizoen
begint, geeft u bij ons aan dat u toe bent aan de jaarlijkse
controle. Wij helpen u op dat moment met het optimaliseren
van uw tractor en beantwoorden van eventuele vragen.

2. Expert check, software- en
reparatieadvies (premium)
De Expert Check is een uitgebreide controle van uw tractor
bij ons op de vestiging door een zeer ervaren monteur.
Voor uw tractor gebruiken we een checklist opgesteld door
John Deere. Wij stellen hierbij een technische
diagnose en wij geven u een reparatie- en onderhoudsadvies om uw tractor in topconditie te houden.
Wij adviseren u eventueel ook om bepaalde software te
installeren met aanpassingen en verbeteringen.
Met behulp van de installatie van nieuwe software zouden
er optioneel nieuwe functies kunnen worden toegevoegd.

3. VA keuring (premium)
Het VA keurmerk is een onafhankelijk, gecertificeerd en
kwalitatief hoogstaand veiligheidsinspectiesysteem voor
arbeidsmiddelen en machines. Zodra uw tractor is goedgekeurd plaatst onze VA keurmeester de sticker op de tractor.
Op de sticker is af te lezen tot wanneer de tractor is goedgekeurd. Het VA keurmerk is verplicht en opgenomen in de
Arbowet. Voor meer informatie zie VA keur informatieblad.

4. JDLink access + RDA (ultimate)
JDLink is het telematicasysteem van John Deere dat alle
uitvoeringen/modellen van machines in het veld verbindt
met het kantoor en mobiele apparaten. De technologie is
gebaseerd op een modulaire telematicagateway-controller
(MTG) die gegevens verzamelt en verzendt via het mobiele
netwerk en selectieve gegevenspunten. JDLink Access +
Remote Display Access (RDA) genereert informatie van
de tractor zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indien u problemen ondervindt met het 2630, 4600 of 4640
display kunnen wij door middel van Remote Display Access
met u meekijken, om zo snel mogelijk het probleem op te
kunnen lossen. Wij kunnen alleen met u meekijken nadat
u goedkeuring heeft gegeven op het display.

6. Machinerapport automatisch genereren
en versturen per e-mail (ultimate)
U ontvangt automatisch per e-mail een machinerapport met
daarin de prestaties van uw tractor. U kunt er voor kiezen
om dit rapport per week, maand of jaar te ontvangen.

7. Actieve machinemonitoring en
onderhoudswaarschuwingen (ultimate)
Wanneer uw tractor een foutcode geeft wordt deze
automatisch naar onze serviceafdeling verstuurd. Indien er
kritische codes naar voren komen wordt er direct contact
met u opgenomen. Ook krijgt onze serviceafdeling een
melding indien er onderhoud gepleegd dient te worden
aan uw tractor.

8. Backup tractor (ultimate)
Komt het voor dat uw tractor niet gerepareerd kan worden
bij stilstand binnen 48 uur (nadat een diagnose is gesteld
door onze serviceafdeling), dan krijgt u 50% korting op het
huurtarief van een backup tractor om uw werkzaamheden
te hervatten (mits beschikbaar).

Waarschuwingen foutcodes
Machine-uren
Onderhoudsplanning
Machinelocatie
GEO-afbakening
Brandstofverbruik
Machinegebruik
Machinediagnoses
Machineinstellingen
Machineproductiviteitsgegevens
Service ADVISOR Remote
Op afstand bekijken van display
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