
CLAAS naoogstcheck en onderhoud.

Bij ons bent u in uitstekende handen.
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Alle CLAAS producten zijn dankzij innovatieve technologie, 

hoge kwaliteit en uitgekiend rijcomfort ontworpen voor maxi-

maal rendement.

Daarmee bieden we hoge betrouwbaarheid om de oogst met 

succes uit te voeren, ongeacht de bedrijfs- of perceelomstan-

digheden. Om ervoor te zorgen dat dit nog heel lang zo blijft, 

bevelen we aan om regelmatig voorzorgsmaatregelen te laten 

uitvoeren door onderhoudsspecialisten van onze dealers.

Onderhoud wordt uitgevoerd door regelmatig bijgeschoolde 

werknemers. Verdere argumenten zijn:

 − Voor onderhoud wordt actuele technische documentatie 

gebruikt, inclusief de nieuwste seizoenupdates

 − Gebruik van speciaalgereedschap en diagnosetechniek

 − Op de machine afgestemde tests

 − Bijhouden van uitgebreide machinehistorie

 − Digitale onderhoudsdocumentatie

 − En nog veel meer

 − …

FIRST CLAAS SERVICE: Alleen professioneel onderhouden en gecontroleerde machines kunnen 
maximale maximale bedrijfszekerheid garanderen.

De hoge eisen die CLAAS stelt aan het uitvoeren van alle 

onderhoudswerkzaamheden waarborgen dat u service krijgt 

zoals u die met recht van uw CLAAS dealer mag verwachten. 

Dit is onze FIRST CLAAS SERVICE.

CLAAS Services.
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CLAAS Services

De voordelen van CLAAS Services in één oogopslag:

4. Duidelijk kostenvoordeel voor u

U laat het onderhoud uitvoeren tegen aantrekkelijke winter-

condities, zeker wanneer uw machine buiten het seizoen door 

de CLAAS dealer wordt geïnspecteerd en onderhouden.

3. Verdeling van werk op specialistisch niveau

U overhandigt uw machine vroegtijdig aan onze specialisten. 

U heeft dan zelf de tijd om alle werkzaamheden uit te voeren 

waarin u expert bent.

2. Waardebehoud van uw machine – 

aantoonbaar en zeker

U laat regelmatige onderhoudswerkzaamheden door 

uw CLAAS dealer uitvoeren, die een optimale toestand van 

uw machine waarborgen. Dit wordt door de digitale onder-

houdsdocumentatie bevestigd en kan worden aangetoond bij 

de verkoop van uw machine.

1. Bedrijfszekerheid – ook in het komend seizoen

U laat uw machine door een CLAAS dealer inspecteren en 

onderhouden die aan de hoge eisen van CLAAS voldoet. 

Onze jarenlange ervaring, opgedaan bij oogsten over heel de 

wereld, vormen een uitstekende basis voor optimale 

reparaties.
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CLAAS naoogstcheck.

Optimaal voorbereid op het volgende 
oogstseizoen.

Na de oogst is vóór de volgende oogst. Aan de hand van dit 

principe bieden we met de CLAAS naoogstcheck een service 

waarmee de technische toestand van uw machine direct na 

de oogst gedetailleerd wordt geanalyseerd.

Bij een naoogstcheck wordt een machine gecontroleerd aan 

de hand van de volgende checklist:

Gedetailleerde besturing van de volgende componenten:

1. Totale machine

2. Motor

3. Onderstel 

4.  Transmissie / koppeling / 

aftakassen

5. Remmen

De CLAAS naoogstcheck in detail:

Let erop dat onderdelen die worden gecontroleerd per machine kunnen verschillen.

6. Besturing

7. Hefinrichting

8. Hydrauliek

9. Cabine

10.  Aanbouwdelen / 

machinebehuizing

11. Basisonderhoud

12.  Elektrische / elektronische 

systemen

13. Aankoppeling

14. Aandrijvingen

15 …

DIGITALE 

DOCUMENTATIE

INSPECTIE EN 

DIAGNOSE
EXPERTADVIES KOSTENRAMING

UITVOEREN 

OPDRACHT
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CLAAS naoogstcheck

Inspectie en diagnose

Nadat het machinenummer in het digitale programma 

‘Inspection Pilot’ is ingevoerd, heeft een CLAAS expert de vol-

ledige configuratie van de machine tot zijn beschikking. 

Daaruit voortvloeiend wordt een checklist uitgevoerd, waarin 

alle relevante punten met betrekking tot de naoogstcheck 

worden weergegeven en gediagnosticeerd.

Checking and diagnosis Digital documentation

Uitvoeren opdracht

Met een nauwkeurige naoogstcheck kunt u snel, gefundeerd 

en vanuit bedrijfsmatig perspectief nuttige onderhoudswerk-

zaamheden aan uw machine laten uitvoeren. Uw machine is 

vervolgens perfect op de volgende oogst voorbereid.

Kostenraming

Aan de hand van de diagnose en aanbevelingen beschikt 

u over concrete informatie om de machine optimaal op het 

volgend seizoen voor te bereiden. U krijgt in samenspraak met 

uw CLAAS dealer een offerte die, vanwege het feit dat 

u de machine vroegtijdig hebt overhandigd, voordelig is met 

betrekking tot de kosten.

Expertadvies

Aan de hand van jarenlange ervaring en toegang tot een inter-

nationale database kan een onderhoudsspecialist het resultaat 

aan de hand van uw oogstomstandigheden analyseren en 

aanbevelingen voor de uit te voeren werkzaamheden geven.

Digitale documentatie

De verworven inzichten van de naoogstcheck worden door 

de onderhoudsspecialist intuïtief en met een paar muiskliks 

vastgelegd. Met behulp van foto’s kunnen mogelijke zwakke 

punten, defecten of slijtage eenvoudig worden gedocumen-

teerd. Op dit punt kunnen mogelijke uit te voeren werkzaam-

heden al worden voorgesteld. Uiteraard wordt deze diagnose 

ook aan u ter beschikking gesteld.
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Onderhoudsservicebeurten bij uw CLAAS dealer.

Details van de CLAAS onderhoudsservice:

Bedrijfszekerheid van tevoren plannen dankzij 
proactief, regelmatig onderhoud.

Het door een CLAAS dealer uitgevoerd onderhoud waarborgt 

ook na lang gebruik een hoog kwaliteitsniveau van 

uw machine. Een van de doelen van het onderhoud dat door 

de specialisten wordt uitgevoerd, is uitval voorkomen. 

Dit brengt immers naast de enorme kosten ook veel ergernis 

met zich mee.

Naast afzonderlijk onderhoud zijn uiteraard ook onderhouds-

contracten bij uw CLAAS dealer beschikbaar.

AFSPRAAK MAKEN
AANMELDEN 

ONDERHOUD

ONDERHOUDSOF-

FERTE

VOORBEREIDING 

ONDERHOUD

UITVOEREN 

ONDERHOUD

Let erop dat onderdelen die worden gecontroleerd per machine kunnen verschillen.

De proactieve 
onderhoudsservice 
bij een CLAAS dealer 
en reikt veel verder 
dan een eenvoudige 

inspectie.
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CLAAS onderhoudsservice

Aanmelden onderhoud

Dankzij de Remote Service-functie geeft uw machine vroegtijdig 

aan wanneer onderhoudswerkzaamheden in een CLAAS werk-

plaats moeten worden uitgevoerd. Bovendien zijn onder-

houdsintervallen in de machinedocumentatie opgenomen. Door 

regelmatig professioneel onderhoud uit te voeren, wordt het 

risico op stilstand geminimaliseerd, omdat ontbrekende 

bedrijfsmiddelen of de slijtage van bepaalde onderdelen vroeg-

tijdig worden waargenomen.

Onderhoud uitvoeren

De werkzaamheden van de CLAAS specialisten reiken veel 

verder dan de voorschriften van de bedieningshandleiding. 

Naast het uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden geeft 

een CLAAS onderhoudsmedewerker u uitgebreid, persoonlijk 

advies. Zijn kennis is onder andere gebaseerd op de laatste 

informatie en ervaringen uit het wereldwijde CLAAS netwerk. 

Bovendien beschikt hij over het vereiste speciaalgereedschap, 

waarmee de vereiste werkzaamheden professioneel en effici-

ent kunnen worden uitgevoerd.

Voorbereiding  onderhoud

Door een vroegtijdige planning kan de onderhoudsmedewerker 

zich uitstekend voorbereiden op de uit te voeren werkzaamhe-

den en met behulp van de digitale machinehistorie zich een 

nauwkeurig beeld van uw machine vormen. De vereiste CLAAS 

ORIGINAL bedrijfsmiddelen en onderdelen worden tijdig van 

tevoren voor de onderhoudswerkzaamheden klaargezet.

Onderhoudsofferte

De calculatie van de onderhoudswerkzaamheden wordt 

steeds eenvoudig en overzichtelijk uitgevoerd met de digitale 

tool ‘Maintenance Online’. Naast de algemene inspectie wor-

den werkzaamheden uitgevoerd als het vervangen van slijta-

geonderdelen, uitvoeren van software-updates, afstellen van 

belangrijke onderdelen en controleren van vloeistoffen. 

De kosten daarvoor worden snel en transparant aan 

u voorgelegd.

Afspraak maken

De CLAAS onderhoudsspecialist neemt dankzij de melding 

van uw machine voor op handen zijnde onderhoud contact 

met u op voor een flexibele planning van het onderhoud. 

Bovendien wordt hiermee gewaarborgd dat u uw machine 

volledig kunt blijven benutten tot het afgesproken tijdstip. 

Uiteraard wordt ook overlegd of de werkzaamheden in 

de werkplaats of bij u ter plekke moeten worden uitgevoerd.



Zodat alles perfect verloopt. CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service and Parts GmbH

Postfach 11 63

33428 Harsewinkel

Duistland

Tel. +49 5247 12-0

claas.com
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