FREE CHECK
6030/7030 PREMIUM TRACTORS
FREE CHECK – EERSTE STAPPEN

Voordat u een afspraak maakt met de werkplaats van de dealer, verzoeken wij u de tractor als volgt voor te bereiden.
Ga daarna gewoon verder met de toestandscontrole van de volgende 6 punten.
Geef de toestand aan door het selecteren van +,0,- en voeg er ook aan toe wat u opgevallen is.
De monteur van de dealer voert de rest van de FREE CHECK uit, waarbij hij speciaal zal letten op de meest kritische zones en
functies, rekening houdend met de leeftijd en het gebruik van de tractor. Hiervoor is ongeveer een uur nodig.

BELANGRIJK:
Vul hier uw contactgegevens in en de gegevens van de machine.
Nadat u uw deel heeft ingevuld, slaat u het document op en stuurt u het naar de toegewezen contactpersoon.

GEGEVENS VAN DE KLANT

GEGEVENS VAN DE MACHINE

Klantnaam

John Deere model

Adres

Laatste servicebeurt (datum)

E-mail

Serienummer machine

Telefoon

Productiejaar

Bedrijfsuren

JD Link™ connectiviteitscontrole:

Actief JD Link™-abonnement
Komt in aanmerking voor vervanging
Geen wens

Inspectiedatum
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Klantnaam

John Deere model

Inspectiedatum

FREE CHECK – VOORBEREIDING

Parkeer de tractor op een goed verlichte, overdekte plek voor een gemakkelijke en veilige toegang tot de machine. Open de
motorkap en de zijpanelen, zodat u een gemakkelijke toegang verkrijgt tot de motorruimte, reinig de tractor met perslucht.
Nu kunt u de inspectie beginnen!

#

CONTROLEPUNT

BESCHRIJVING

TOESTAND

+
01

Controle
brandstoffilter

Controleer voor- en eindfilter op water en
verontreiniging. Bekijk de laatste
vervanging. Controleer de
brandstofleidingen op lekkage.

02

Poly-V-riem tussenpoelie

Controleer de toestand en de spanning van
de poly-V-riem met 8-ribben voor de
buitenste en binnenste airco en de
spannerregeling. Mag niet gescheurd of
poreus zijn.

03

Waterpomp

Controleer op lekkage.

04

Airco slangen en
SCV-deksel

Controleer de airco slangen op slijtage en
correcte positie.

05

Luchtfilter en
SCV-verificatie

Controleer het cabine-luchtfilter vanaf de
achterzijde bij de hefinrichting en controleer
de stofafdekking op de SCV's. Controleer de
drukken en potentiële lekkages bij de SCV's
- wees voorzichtig wegens de
transmissie-temperatuur. Zijn de
stofafdekkingen aanwezig?

06

Remleidingen op
de achteras

Controleer visueel op corrosie en
beschadigingen van de leidingen.

0

–

COMMENTAAR

TOESTAND: + = goed, 0 = bruikbaar, - = repareren/vervangen
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Klantnaam

#

CONTROLEPUNT

John Deere model

BESCHRIJVING

Inspectiedatum

TOESTAND

+

0

–

COMMENTAAR

DEEL VAN DE FREE CHECK DAT DOOR DE MONTEUR VAN DE DEALER WERD UITGEVOERD
01

Controle(s) van
software en
connectiviteit

02

Proefrit

03

Dashboardcontrole

04

Stoel

05

Stuurwiel

06

Motor Turbo

07

Dynamo

08

Torsiedemper van
de motor en
motorlagers

09

Koelmiddelsysteem

10

Pneumatische
aanhangwagenrem

11

Hydraulisch
systeem
TOESTAND: + = goed, 0 = bruikbaar, - = repareren/vervangen
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Klantnaam

#

CONTROLEPUNT

John Deere model

BESCHRIJVING

Inspectiedatum

TOESTAND

+
12

Armen
hefinrichting
achter
heffen/neerlaten

13

Controle
mechanische
voorwielaandrijvin
g MFWD

14

TLS vooras en
spoorstangen

0

–

COMMENTAAR

TOESTAND: + = goed, 0 = bruikbaar, - = repareren/vervangen
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