
De service-
pakketten
"Erfolgt ernten" met zekerheid



De GRIMME Premium Service
Premium Service voor Premium machines: Onverwachte reparaties en machine-uitval behoren tot 
het verleden. Met onze GRIMME servicepakketten, op maat gesneden naar uw individuele wensen, kunt 
u zich volledig op uw werk focussen – en daarmee verder "Erfolgt ernten".

 Bedrijfszekere inzet: Onderhoud tot en met volledige service

 Planningszekerheid: Vaste kosten per bedrijfsuur

 GRIMME Original Teile: Lange levensduur, bedrijfszeker, altijd beschikbaar

	 	Gekwalificeerde	service: Competentie middels opgeleide monteurs

Voor een kwalitatief hoogwaardige machine.
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Onze servicepakketten
Samen met onze GRIMME partners en GRIMME Premium partners 
zorgen wij ervoor, dat uw machine altijd de hoogste capaciteit in het 
veld bereiken kan. Ontdek nu onze servicepakketten:

PLUS PREMIUMPRO PROTECT

Premium-Check met 
onderhoud en service

Service

► Pagina 4 ► Pagina 6 ► Pagina 8 ► Pagina 10

Verlengde garantie  
op de aandrijving

Verlengde garantie 
op de hele machine

Full-Service  
incl. slijtdelen
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Wat kunt u verwachten:
 ›  Professionele check van de machine ter plaatse 

(aan de hand van machine-checklijst)

 ›  Documentatie van de huidige toestand met vervangingsadviezen

 ›  Onderhoudsservice volgens gebruikershandleiding om de 
één-jarige fabrieksgarantie te behouden. Inbegrepen zijn o.a.:
›  Onderhoud van motordelen uitgevoerd  

door gecertificeerde monteurs
› olievervanging 
› filtervervanging (olie, lucht en diesel)

PLUS
Premium-Check met  
onderhoud en service

Verlengde garantie  
op de aandrijving

Full-Service  
incl. slijtdelen

Verlengde garantie  
op de hele machine
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Wat kunt u verwachten:
 ›  De complete omvang van het servicepakket PLUS
 ›  Verlengde garantie op alle componenten, die tot de aandrijving 

van de machine en de reinigingsaggregaten behoren:
 · Alle motordelen incl. start- 
  motor, dynamo, waterpomp
·  Elektronica
 · Koppeling
·  Reminrichting

 · Pompverdeelkast
·  Hydrauliekmotoren
·  Rijaandrijving
·  Rupsaandrijving  

en dragende delen

PRO
Premium-Check met  
onderhoud en service

Verlengde garantie  
op de aandrijving

Full-Service  
incl. slijtdelen

Verlengde garantie  
op de hele machine
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Wat kunt u verwachten:
 ›  De complete omvang van de servicepakketten PLUS  en PRO
 ›  Alle reparaties incl. alle eventuele noodzakelijke  

GRIMME Original Teile, slijtdelen uitgesloten.

 ›  Loon en voorrijkosten binnen de afgesproken inzetgebieden

 ›  Kosteloze software-updates binnen de  
kaders van het regelmatige onderhoud

 ›  Regelmatige afgestemd machinebezoek en mogelijke  
instructie alsmede scholing en advies aan de chauffeur

 ›  Service training en nauwe samenwerking  
voor het servicepersoneel van de opdrachtgever

PREMIUM
Premium-Check met  
onderhoud en service

Verlengde garantie  
op de aandrijving

Full-Service  
incl. slijtdelen

Verlengde garantie  
op de hele machine
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PROTECT

Wat kunt u verwachten:
 ›  De complete omvang van de 

servicepakketten PLUS, PRO  en PREMIUM
 ›  Uitvoeren van de Premium Check na het oogstseizoen

 ›  Reparatie van de machine 
(incl. check en vervanging van noodzakelijke slijtdelen)

 ›  Service aan de motor, aandrijving en hydraulieksystemen
 ›  Update naar actuele software-versie
 ›  Omzetten naar door fabriek beschikbare gestelde, 

productverbeterende maatregelen

Premium-Check met  
onderhoud en service

Verlengde garantie  
op de aandrijving

Full-Service  
incl. slijtdelen

Verlengde garantie  
op de hele machine





De GRIMME servcie – voor u ter plaatse

Onze GRIMME servicepakketten zijn beschikbaar  
bij de volgende machines vanaf bouwjaar 2018:

Aardappeltechniek

›  VARITRON 220 Platinum TERRA TRAC

›  VARITRON 270 Platinum TERRA TRAC

›  VARITRON 270 Platinum

›  VARITRON 470

›  VARITRON 470 (Platinum) TERRA TRAC

Bietentechniek

›  REXOR 620

›  REXOR 630

›  REXOR 830

›  REXOR 930

›  MAXTRON 620

Vraag uw GRIMME Premium Partner of GRIMME Partner  
voor een individuele offerte!

Beschikbaar in deze landen:
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Aan teksten, afbeeldingen, technische gegevens, maten en gewichten alsmede vermelding van vermogen 
kunnen geen rechten worden ontleend. Het zijn vermeldingen bij benadering en niet bindend. Wijzigingen in 
het kader van de technische doorontwikkeling zijn ten alle tijde mogelijk.

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Duitsland  
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298  
grimme@grimme.de · www.grimme.com

Laad met behulp van de QR-code snel en eenvoudig onze contactgegevens op uw smartphone!


