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Uw machine is toch ook een onderhoudsbeurt waard

04/08/16 16:41

AANMELDEN
U kunt uw machine aanmelden
door een mail te sturen met uw
gegevens, type machine en de
gewenste servicebeurt (A,B,C,D,E)
naar info@kraakman.com
of te bellen naar een van
onze vestigingen
(085-489 76 30)

Het tuinseizoen is bijna voorbij, we hopen dat uw tuinmachine zijn werk goed
gedaan heeft. Om die reden is een servicebeurt zo belangrijk, u wilt toch ook dat uw
machine volgend jaar weer topprestaties levert?
Meld uw tuinmachine zo snel als mogelijk aan voor onze scherp geprijsde
winteracties. De vermelde actieprijzen zijn gebaseerd op onderhoud in een van onze
werkplaatsen en zijn geldig tot 28 februari 2019. Geen tijd om uw machine te
brengen? Wij kunnen de machine ophalen en terugbrengen.
Vraag naar de voorwaarden.

Topconditie
Kraakman Perfors B.V. zorgt ervoor dat uw tuinmachine 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 tuinmachine te behouden.

A. Loopmaaier

B. Bosmaaier, kettingzaag,
bladblazer of heggenschaar

Reinigen luchtfilter(s)
Vervangen motorolie
Vervangen bougie
Slijpen/balanceren maaimes
Inspectie brandstoftank
Doorsmeren/controleren aandrijving,
wielen en kabels
✔ Reinigen gehele machine
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Reinigen luchtfilter(s)
Vervangen brandstoffilter
Vervangen bougie
Slijpensnijgarnituur bosmaaier
Ketting van kettingzaag slijpen
Maaikop bosmaaier smeren
Aandrijving heggenschaar smeren
Inspectie brandstoftank
Reinigen gehele machine
2 takt

4 takt

€79.-

E. Kooimaaiers (particulier,
bijv de John Deere 220)

✔ Droog reinigen machine
✔ Vervangen messen
✔ Software updates installeren
(indien van toepassing)
✔ Volledige computer check van alle
elektrische componenten
✔ Vervangen van de afdichting en het
chassismembraam (indien van toepassing)
✔ Controle van lagers en beweegbare delen,
volledige check van electrische componenten
en contactpunten.
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Vervangen filters (olie-, lucht en brandstoffilter
Vervangen bougie(s)
Motorolie verversen
Slijpen/balanceren maaimessen
Laadspanning meten
Accucontrole en conditietest
Controle bandenprofiel en –spanning
Doorsmeren lagers maaidek
Controle V-snaren
Reinigen gehele machine

€250.-

€99.-

D. Robotmaaier

€99.50*

C. Zitmaaier (benzine)

Ondermes vlakken
Ondermes vervangen
Kooi rondslijpen, ook achterover
Snijdend afstellen
Doorsmeren
Motorolie vervangen
Bougie vervangen
Luchtfilter vervangen
Kabels afstellen

€600.-

*geldt voor John Deere & Viking robotmaaiers, andere merken €125.-

WWW.KRAAKMAN.COM
Genoemde prijzen zijn incl. btw, actieperiode loopt tot 28 februari 2019.

