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Technik serwisu

Grimme Premium Check: Swoimi doświadczeniami
dzieli się Viktor Herzog, technik serwisu Grimme
Viktor Herzog (38) jako technik serwisu maszyn do ziemniaków u Grimme Premium Partnera Heinricha Moerschena w
Tönisvorst jest odpowiedzialny od 1996 roku za maszyny do
ziemniaków.

Przy jakich maszynach z reguły dokonujecie przeglądu?

Większość klientów bez długiego zastanawiania akceptuje
naszą ofertę części zamiennych i prosi o naprawę maszyny.
To oczywiście bardzo nas cieszy, gdyż jest to też dowód na
zaufanie, jakim darzą nas klienci i docenienie naszej pracy.
Poza tym klienci zdają sobie sprawę z tego, że oszczędzają
wymieniając krytyczne części już przed sezonem. Awaria w
czasie sezonu może kosztować klienta dwa razy więcej, nie
mówiąc o przestojach w pracy.

Wymiana oleju i filtrów
Kombajn SE 260
Usługi
• Całkowita wymiana oleju hydraulicznego (60 litrów)
• Wymiana filtra powrotnego we własnym układzie hydraulicznym
• Wymiana filtra ciśnieniowego w układzie hydraulicznym ciągnika
Twoje korzyści
 epsza stabilność układu hydraulicznego
L
Nieznaczne prawdobodobieństwo awarii i zachowanie wartości
maszyny

Ile maszyn testuje Pan razem ze swoim czteroosobowym
zespołem w ciągu roku i jak wygąda ten przegląd?
W ubiegłym roku dokonaliśmy przeglądu Premium Check
przy ponad 100 maszynach. Pod koniec sezonu wysyłamy
do wszystkich klientów ofertę wykonania przeglądu.
Następnie uzgadniamy termin, aby potem na miejscu u
klienta przeprowadzić Premium Check. Klient otrzymuje od
nas potem ofertę na konieczne oryginalne części Grimme.
Często klienci są obecni podczas sprawdzania maszyny, co
pozwala na bezpośredni kontakt i omówienie pytań, klient
wie też dokładnie, jakie części pojawią się później na ofercie.
Budujemy w ten sposób zaufanie klienta. Klienci często
dziwią się widząc wyniki przeglądu i cieszą się, że jesteśmy
w stanie znaleźć wszystkie możliwe słabe punkty maszyny.

Serwis Plus
Usługi serwisowe w korzystnych cenach

Aby zapewnić zawsze najlepszy serwis, oddajemy do dyspozycji pod nazwą Serwis Plus oferty specjalne.
Skonsultuj się z Partnerem Premium i zapytaj o nowy prospekt Serwis Plus!
Dwie z tych ofert przedstawiamy poniżej:

Przede wszystkim maszyny do zbioru, w ciągu ostatnich lat
jednak coraz częściej przy maszynach w przechowalniach i
przy sadzarkach. Jeden z klientów powiedział do mnie, gdy
weszliśmy do przechowalni ziemniaków: "Sprawdzajcie po
prostu wszystko co czerwone!".
Co dzieje się po wykonaniu przeglądu?

"Klienci często dziwią się widząc wyniki przeglądu Premium
Check i cieszą się, że jesteśmy w stanie znaleźć wszystkie
możliwe słabe punkty maszyny."

Nowość

Nr art.

Cena

GEN.00746

435 euro plus koszt robocizny

GEN.00747

580 euro z robocizną

Na zapytanie oferty i ceny dla innych ciągnionych kombajnów z własnym układem hydraulicznym. Do podanych cen
należy dodać VAT.

Dodatkowe opcje
"Premium Check to oszczędność pieniędzy!"

np. do serii SE

Jakie korzyści ma klient z przeglądu Premium Check?

• Przystawka do marchwi
• Systemy wizyjne
• i wiele innych opcji

Po pierwsze klient powierza nam prace, które musiałby
wykonać sam. Nasza wiedza pozwala nam podczas Premium Check przygotować optymalnie maszynę do kolejnego
sezonu, a klient może zająć się innymi pracami. Największą
korzyścią dla klienta jest jednak bezawaryjna praca maszyny
podczas trwania sezonu. Awaria podczas zbioru lub
magazynowania oznacza duży stres. A ponadto klient
oszczędza pieniądze:
Gdy klient po sprawdzeniu maszyny zamówi u nas potrzebne
części zamienne, otrzyma na te części rabat promocyjny, a
przegląd jest wtedy gratis.

Czy znasz możliwości opcjonalnego wyposażenia Twojej
maszyny?
Twój Grimme Premium Partner udzieli Ci informacji na ten
temat.
Przykład
Późniejszy montaż podbieracza do cebuli przy kombajnie
SE 140
M
 aszyna może być używana zarówno do zbioru
ziemniaków, jak i cebuli
S
 zybki montaż za pomocą szybko wymiennej ramy

Sprawdzajcie wszystko czerwone

60 litrów

Twoje korzyści
Rozszerzenie funkcjonalności Twojej maszyny
Rozwiązanie dostosowane do Twojej maszyny
Ustalenie i montaż potrzebnych części
Przebudowa wykonana przez fachowców i
dostosowana do Twoich potrzeb i do maszyny

Nowość

Szybkie wyszukiwanie części zamiennych
za pomocą numeru maszyny

Oferujemy na Agroparts wgląd do listy części zamiennych, specyficznej dla Twojej maszyny. Po wpisaniu numeru
seryjnego maszyny wyświetlą się wszystkie części montowane fabrycznie.

3 kroki do Twojej listy części zamiennych:
1. Zarejestruj się na www.agroparts.com.
2. Wybierz katalog części zamiennych Grimme.
3. Wpisz w polu wyszukiwania numer seryjny maszyny.

Lista części zamiennych dla Twojej
maszyny
Części wbudowane do Twojej maszyny są
zaznaczone na czerwono (patrz zdjęcie).
Wyświetlane są nadal także inne części z
ogólnej listy części zamiennych typowych
dla danego rodzaju maszyny.
Jeżeli szukasz np. taśmy odsiewającej z
inną podziałką, możesz szybko sprawdzić
możliwe alternatywy i od razu zamówić.

Gdzie znajduje się numer seryjny danej maszyny?
Numer seryjny jest nazywany także numerem maszyny lub numerem
identyfikacyjnym. Numer jest wytłoczony na ramie głównej i jest podany
na tabliczce znamionowej jako "Nr ident. pojazdu".

Załaduj szybko i łatwo za pomocą kodu QR
nasze dane kontaktowe na smartfon!

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Niemcy
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.de
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