HET WORDT WEER KOUD…
DUS TIJD VOOR ONDERHOUD!
De koude wintermaanden komen er weer aan, dat betekent dat het tijd is om uw trekker
te laten controleren. U wilt uiteraard zorgeloos aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen
en uw trekker in topconditie houden. Daarom bieden wij u van 1 november 2014 tot 1
maart 2015 de “Mijno van Dijk Mechanisatie winteractie”.

Ieder type trekker heeft zijn specifieke onderhoud en aandachtspunten, daarom bieden
wij u twee verschillende onderhoudspakketten aan. U kunt kiezen uit een “KLEINE
WINTERSERVICEBEURT” of een “GROTE
GROTE WINTERSERVICEBEURT”. Op de volgende
pagina’s vindt u een overzicht van beide beurten.
De inspectie wordt uitgevoerd met behulp van de tractorveiligheidstractorveiligheids en onderhoudsinspectielijst door monteurs met specialistische kennis, ervaring en expertise van John
Deere tractoren. Mochten tijdens deze inspectie slijtage of gebreken worden geconstateerd dan krijgt u vooraf van ons een bericht betreffende eventueel bijkomende
bijko
kosten.
Voor onderhoud aan uw machines of werktuig hanteren wij in deze periode een speciaal
winter tarief. De vermelde actieprijzen zijn gebaseerd op onderhoud in onze werkplaats
te St. Annaparochie. Uiteraard is het ook in overleg mogelijk het onderhoud
ond
op locatie uit
te voeren. Informeer hiervoor bij onze werkplaats.
Naast uw John Deere trekkers onderhouden wij voor u ook alle andere merken machines
en werktuigen van gazonmaaier tot oogstmachine. Vraag ons naar de mogelijkheden.
Aanmelden kan door te bellen of een e--mail te sturen met vermelding van uw gegevens,
type trekker en gewenste servicebeurt.
werkplaats@mijnovandijk.nl
0518 – 40 22 15
Hemmemaweg 20, St. Annaparochie

A. KLEINE WINTERSERVICE BEURT

B. GROTE WINTERSERVICE BEURT

John Deere 30-40-50 serie 4cil
John Deere 30-40-50 serie 6cil
John Deere 6xx0 serie 4cil
John Deere 6xx0 serie 6cil
John Deere 7430 – 7530 pr serie
John Deere 7serie USA
John Deere 6105/6130M/R serie
John Deere 6140 6150M/R serie
John Deere 6170 6210M/R serie

John Deere 30-40-50 serie 4cil
John Deere 30-40-50 serie 6cil
John Deere 6xx0 serie 4cil
John Deere 6xx0 serie 6cil
John Deere 7430 – 7530 pr serie
John Deere 7serie USA
John Deere 6105/6130M/R serie
John Deere 6140 6150M/R serie
John Deere 6170 6210M/R serie

€ 175,€ 185,€ 335,€ 345,€ 345,€ 465,€ 360,€ 370,€ 390,-

Controle algehele trekker:
Controle verlichting
Controle dashboard verlichting
Vervanging van:
Controle cabine controles
Controle ruitenwissers/sproeiers
Motorolie
Motorolie filter
Controle claxon
Achterbrug filters
Controle blowers
Transmissie filters
Controle werking airco
Vervanging brandstof filters
Controle werking hef
Reinigen van luchtfilter
Controle werking differentieel
Reinigen cabine filters
Controle werking mfwd
Doorsmeren trekker
Controle werking (F) pto
Controle werking remmen
Controle accu incl. water
Controle motorophanging
Controle multiriem en rollen
Controle radiateur
Controle lekkage motor
Controle lekkage hydraulische systeem
Controle voor-as ophanging
Controle cabine ophanging
Controle lagers eindaandrijving
Controle wielophanging en fusees en stuurkogels
Controle trekhaaksysteem
Controle massaverbindingen
Controle olieniveau vooras
Controle olieniveau eindaandrijvingen

€ 735,€ 755,€ 990,€ 1030,€ 1095,€ 1390,€ 1060,€ 1070,€ 1195,-

Controle algehele trekker:
Controle verlichting
Controle dashboard verlichting
Vervanging van:
Controle cabine controles
Controle ruitenwissers/sproeiers
Achterbrug olie
Transmissie olie
Controle claxon
MFWD olie
Controle blowers
Achterbrug filter
Controle werking airco
Transmissie Filter
Controle werking hef
Cabine filters
Controle werking differentieel
Interieur filters
Controle werking mfwd
Lucht filter motor
Controle werking (F) pto
Vooras olie
Controle werking remmen
Olie eindaandrijvingen
Controle accu incl. water
Motorolie
Controle motorophanging
Motorolie filter
Vervanging brandstof filters
Controle multiriem en rollen
Doorsmeren vooras tussenas
Controle radiateur
en aandrijfas
Controle lekkage motor
Doorsmeren achterwiellagers
Controle lekkage hydraulische systeem
Doorsmeren drie-puntshef
Controle voor-as ophanging
Controle cabine ophanging
Controle lagers eindaandrijving
Controle wielophanging en fusees en stuurkogels
Controle trekhaaksysteem
Controle massaverbindingen
* Prijzen zijn exclusief 21% BTW
* Prijzen zijn gebaseerd op standaard uitvoeringen van de trekker zonder hulptank, aanbouwdelen en/of accessoires.

