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Meld uw gator nu aan
Het seizoen loopt ten einde, tijd om uw gator te laten checken door uw John Deere
expert in een van onze 6 werkplaatsen of op locatie!
Meld uw gator zo snel als mogelijk aan, dan profiteert u van deze scherpe prijzen.

Topconditie

04/08/16 16:41

AANMELDEN

Kraakman Perfors zorgt ervoor dat uw gator zich in
topconditie bevindt door gebruik te maken van originele
onderdelen. Deze onderdelen zijn ontworpen om
de prestaties, het comfort en de betrouwbaarheid
van uw gator te verbeteren.

U kunt uw machine aanmelden door een mail te sturen onder
vermelding van uw gegevens en het type machine naar
info@kraakman.com of te bellen naar een van onze vestigingen.

Winteronderhoud Gator

Laat uw machine VA keuren

Motorolie en oliefilter vervangen
Brandstoffilter en luchtfilter vervangen
Overige vloeistofpeilen controleren
Waterafscheider reinigen
Radiateur uitblazen
Bandenspanning, remmen en
verlichting controleren
✔ Elektrisch systeem testen
✔ Bewegende delen controleren
✔ Machine geheel doorsmeren

Waarom? De arbowet stelt het verplicht,
een keuring garandeert de verbeterde veiligheid
bij machines en apparaten. Daarnaast kunnen
verzekeringsmaatschappijen het ontbreken van
een keuring aangrijpen om niet uit te keren.
Niet keuren betekent dus het nemen van
onnodige en onverantwoorde risico’s
voor u en uw medewerkers.

✔
✔
✔
✔
✔
✔

VA keur in combinatie met onderhoud

€39.50
excl. btw

*E, TE en Pro Gator uitgezonderd van deze actie.
Vraag naar de voorwaarden

€395.-*
excl. btw
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LIE.

WWW.KRAAKMAN.COM
* Actieperiode loopt tot 28 februari 2019. ** Prijzen zijn exclusief 21% BTW. *** Prijzen zijn gebaseerd op onderhoud in onze werkplaatsen.
Indien u onderhoud op locatie wilt, kunt u het beste even contact met ons opnemen om te vragen naar de mogelijkheden.

