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Meer zekerheid voor uw machine:  
CLAAS Service producten.

Inhoud

CLAAS Service producten. 

Bij CLAAS weten we hoe belangrijk de betrouwbaarheid van uw CLAAS 
machine voor u is. Daarom zetten we niet alleen onze volledige know how  
in voor de ontwikkeling en productie van onze machines, maar bieden we  
u ook individuele en eenvoudig te berekenen services. Deze garanderen u 
een hoge mate van betrouwbaarheid en efficiëntie en zijn een extra factor 
voor het succes van uw bedrijf.

De vakkundige uitvoering van onze diensten door gekwalificeerde CLAAS 
monteurs in de moderne werkplaatsen van CLAAS dealers is voor ons  
vanzelfsprekend. Speel op zeker met de service producten van CLAAS. 
Praat met uw CLAAS dealer en stel samen een individueel servicepakket 
voor uw machine samen.
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Remote Service

Een overzicht van de CLAAS Service producten

Maximale bedrijfszekerheid voor uw CLAAS machine dankzij onze service producten.

Een overzicht van de  
CLAAS Service producten.

Verhoog de operationele betrouwbaarheid, minimaliseer het 
risico op reparatie en uitval en reken met voorspelbare kosten. 
Met de service producten van CLAAS stelt u uw eigen indivi-
duele servicepakket samen uit een aantal modules. Combi-
neer volgens uw persoonlijke wensen. U heeft de keuze uit de 
volgende producten met uitgebreide services, die elk tegen 
een vaste prijs verkrijgbaar zijn: 

Remote Service
De realtime service van CLAAS stelt uw CLAAS 
dealer in staat om gratis nieuwe, op gegevens 
gebaseerde en gepersonaliseerde diensten aan 
te bieden. Met toegang op afstand tot de 
CLAAS oogstmachine of tractor ontvangt uw 
CLAAS dealer specifieke gegevens voor directe 
ondersteuning bij service- en onderhoudskwes-
ties of voor het direct verhelpen van storingen.

MAXI CARE Maintenance
MAXI CARE Maintenance omvat, naast de con-
trole na de oogst, ook alle inspecties en onder-
houdswerkzaamheden door uw CLAAS dealer. 
In het kader van dit onderhoudscontract is het 
gebruik van reserveonderdelen en bedrijfsmid-
delen van CLAAS ORIGINAL een vanzelfspre-
kendheid.

MAXI CARE Protect
MAXI CARE Protect biedt u bescherming voor 
de machine buiten de wettelijke garantietermijn. 
Bij aanspraak op garantie zijn alle benodigde 
reserveonderdelen en bedrijfsmiddelen van 
CLAAS ORIGINAL gedekt, evenals alle repara-
tiewerkzaamheden die door uw CLAAS dealer 
zijn uitgevoerd.

De voordelen in één oogopslag: 

 − Verlengde looptijd van uw machine 
 − Professioneel uitgeruste werkplaats van uw CLAAS dealer
 − Advies over speciale uitrustingen en montages achteraf
 − Gegarandeerd behoud van de capaciteit van uw machine
 − Verminderde stilstand
 − Vaste kostenplanning
 − Waardebehoud op lange termijn
 − Aanbevolen gebruik van CLAAS ORIGINAL onderdelen  
en toebehoren

MAXI CARE Plus
Onder de term MAXI CARE Plus krijgt u altijd 
een combinatie van contractuele service dien-
sten, die voldoen aan uw individuele eisen voor 
maximale bedrijfszekerheid en kostenbeheer-
sing. Een voorbeeld is de combinatie van  
MAXI CARE Protect, de verlengde garantie en 
MAXI CARE Maintenance, het onderhoudsaan-
bod van CLAAS.
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Remote Service

Remote Service. Remote Service

Connected Machines en Remote Service: Wij bieden 5 jaar lang de beste service. Remote Service – de realtime service voor CLAAS machines.

Remote Service in één oogopslag.

We kennen uw eisen voor meer capaciteit en minder uitvaltijd. 
Onze drive: u naast de beste machines ook de beste service 
te bieden. Stap samen met ons in een nieuw tijdperk van 
dienstverlening. Nieuwe technologieën en de connectiviteit 
van de nieuwste CLAAS machines vormen hiervoor de basis 
en voor het aanbieden van nieuwe diensten. 

Zo profiteert u van Remote Service

Snellere oplossing van problemen.
 − De machine herkent de storing en informeert de chauffeur
 − Machine zendt de foutmelding naar uw CLAAS dealer
 − Uw CLAAS dealer identificeert de storing op afstand

Uw voordeel: onmiddellijke probleemoplossing door  
levering en montage van het reserveonderdeel op de 
plaats van gebruik.

Maak gebruik van het intelligente netwerk  
van de machines. 

Met Remote Service heeft uw CLAAS dealer direct toegang 
tot uw machine en uw specifieke gegevens. En kan zo sneller 
en direct reageren op onderhouds- en serviceproblemen. Wij 
bieden u gedurende 5 jaar maximale service. Uw toestemming 
is voldoende. Laat u adviseren door uw CLAAS dealer over 
service op afstand en registreer u nu.

Proactieve onderhoudsplanning.
 − Machine stuurt aanstaande onderhoudsbehoefte naar  
uw CLAAS dealer

 − Uw CLAAS dealer plant een afspraak voor het onderhoud
 − Afhankelijk van de omvang van het onderhoud bestelt uw 
CLAAS dealer de CLAAS ORIGINAL onderdelen vooruit

Uw voordeel: tijdige uitvoering van het onderhoud.
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MAXI CARE MaintenanceMAXI CARE Maintenance.

MAINTENANCE ONLINE: Professionele  
calculatie van het onderhoud. 

Uw CLAAS dealer kan met het CLAAS onderhoudsberekenings-
programma MAINTENANCE ONLINE het individuele onder-
houd of het periodieke onderhoud voor uw machine bereke-
nen. Op basis van de gedetailleerde machinespecificatie 
worden de benodigde reserveonderdelen en bedrijfsmiddelen 
evenals de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden bere-
kend. Uw CLAAS dealer kan u dan snel een aantrekkelijk 
onderhoudsvoorstel doen.

Meer betrouwbaarheid tegen een vaste prijs. 

Met MAXI CARE Maintenance heeft u het onderhoud van uw 
CLAAS machine probleemloos onder controle. Het onder-
houdscontract maakt een nauwkeurige planning van de 
onderhouds- en inspectiekosten voor uw machine mogelijk. 
Machines die aantoonbaar regelmatig door uw geautoriseerde 
CLAAS dealer in de professioneel uitgeruste werkplaats wor-
den onderhouden, krijgen een hogere inruilwaarde – en dank-
zij regelmatig onderhoud presteren zij ook beter.

MAXI CARE Maintenance – Transparantie door een duidelijk omschreven omvang van het onderhoud.

De voordelen in één oogopslag: 

 − Competent onderhoud
 − Geoptimaliseerde betrouwbaarheid van uw machine
 − Aanbevolen gebruik van CLAAS ORIGINAL onderdelen en 
toebehoren

 − Berekenbare en transparante onderhoudskosten
 − Service documentatie in het CLAAS Online systeem
 − Verhoogde inruilwaarde van uw CLAAS machine 
 − Controle na de oogst is inbegrepen bij MAXI CARE 
Maintenance

Laat u adviseren door uw CLAAS dealer over  
MAXI CARE Maintenance.

Onderhoudskosten worden met behulp van MAINTENANCE ONLINE snel berekend.

Uw grote voordeel: vaste, berekenbare kosten 
per jaar en per draaiuur voor het uitvoeren van 
alle inspecties en onderhoud.

1 Voorbeeld van de kosten per jaar / onderhoudscontract.

1 2 3

Gebruiksjaar

Voorbeeld: Kostencurve MAXI CARE Maintenance 1

mogelijke onderhoudskosten

MAXI CARE Maintenance kosten

4 5
Ko

st
en

 in
 €
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Ervaringen met de CLAAS Service productenErvaringen met de  
CLAAS Service producten.

„Uitval van mijn maaidorser tijdens de 
oogst zou fatale gevolgen hebben – dit 
voorkom ik liever met vakkundig 
onderhoud."

Marc Heemann, 
Agrarisch en bosbouw loonwerker

„Met de verlengde garantie van MAXI 
CARE Protect kan ik vooraf duidelijk de 
kosten voor mijn tractor bepalen."

Klaus Kerkloh, 
Landbouwbedrijf Kerkloh
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MAXI CARE ProtectMAXI CARE Protect.

Maximale bedrijfszekerheid gecombineerd  
met maximale kostenzekerheid.

Met MAXI CARE Protect biedt CLAAS u een individueel  
aanpasbare verlengde garantie voor oogstmachines, tractoren 
en verreikers. Bij aanspraak op garantie zijn alle benodigde 
reserveonderdelen van CLAAS ORIGINAL en alle reparatie-
werkzaamheden door uw competente CLAAS dealer gedekt. 

Concentreer u op uw core business en laat het servicewerk 
over aan de geschoolde CLAAS specialist. Hij voert dit voor  
u uit en documenteert het in het onderhoudsboekje. Let op: 
naleving van onderhoudsbeurten door uw CLAAS dealer is 
een basisvereiste voor een verlengde garantie.
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MAXI CARE ProtectUw individuele combinatie  
van looptijd en prestatie.

De voordelen in één oogopslag: 

 − Verlengde garantie tot 5 jaar  
(1 jaar garantie + max. 4 jaar MAXI CARE Protect)

 − Individuele keuze van contractduur en draaiuren
 − Gebruik van de aanbevolen CLAAS ORIGINAL  
reserveonderdelen en toebehoren

 − Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door  
een gekwalificeerde CLAAS dealer

 − Voorspelbare looptijd-kosten
 − Maximale inruilwaarde van uw CLAAS machine

Laat u door uw CLAAS dealer tijdig adviseren over  
de flexibele verlengde garantie MAXI CARE Protect.

Neem voor productdetails contact op met uw CLAAS dealer. 
Hij beantwoordt graag al uw vragen over de voorwaarden van 
het contract en doet u graag een persoonlijk aanbod. 

Uw individuele combinatie van looptijd en 
prestatie.

De uitvoering van het contract kan individueel worden gekozen: 

Looptijd: de looptijd kan individueel worden gekozen tussen + 
1 jaar tot maximaal + 4 jaar bovenop de wettelijke garantie 1.
Prestaties: De prestaties kunnen individueel worden gekozen 
tussen 100 en 2.500 bedrijfsuren per jaar, afhankelijk van het 
machinetype en het type contract 1.

1 Het aanbod varieert voor productfamilies en markten.
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MAXI CARE ProtectEen rekenvoorbeeld voor u.

Rekenvoorbeeld 2Kosten verlenging garantietermijn per jaar 1

1 2 3

Gebruiksjaar

Voorbeeld: MAXI CARE Protect kostencurve

mogelijke schadekosten

MAXI CARE Protect kosten

4 5

Ko
st

en
 in

 €

1 Voorbeeldweergave van de kosten per jaar garantieverlenging. Neem voor 
details en contractvoorwaarden contact op met uw CLAAS dealer. 

Catalogusprijs CLAAS tractor € 160.000,00
Extra uitrusting
Bruto catalogusprijs
Garantieverlenging
1 + 3 jaar 
700 draaiuren per jaar
2800 draaiuren totaal
Administratiekosten per schadegeval € 150,–

€ 20.000,00
€ 180.000,00

2,73%

Catalogusprijs verlengde garantie € 4.914,00

Kosten verlengde garantie per jaar € 1.228,50
Kosten verlengde garantie per draaiuur € 1,76

Na de oogst is voor de oogst. 

Krijg een verlengde garantie tot 5 jaar (1 jaar garantie +  
max. 4 jaar MAXI CARE Protect) en combineer dit met  
een MAXI CARE onderhoudscontract inclusief de CLAAS  
naoogstcontrole. 

Uw grote voordeel: vaste, berekenbare kosten per jaar en per 
draaiuur met gelijktijdige dekking van alle reparatiekosten.

2 Alle prijzen zijn in € exclusief wettelijke BTW en onder voorbehoud.
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MAXI CARE PlusMAXI CARE Plus.

MAXI CARE Plus: Meer zekerheid bestaat niet. Uw CLAAS dealer heeft altijd zicht op uw machine. 

Plus: Het betrouwbare totaalpakket.

De CLAAS allround bescherming van uw machines en uw 
bedrijf is geen kwestie van geluk, maar kan werkelijkheid wor-
den door een CLAAS MAXI CARE Plus contract af te sluiten. 
Onder de term MAXI CARE Plus krijgt u altijd een combinatie 
van contractuele servicediensten, die voldoen aan uw indivi-
duele vraag naar de grootst mogelijke betrouwbaarheid en 
maximale kostenbeheersing. 

Met MAXI CARE Plus wordt een permanente topcapaciteit en 
bedrijfszekerheid gegeven. Het geeft u de beste bescherming 
voor uw machines en dus ook voor uw bedrijf.

Uw CLAAS dealer adviseert u graag, welke parameters in  
termen van rijafstanden en draaiuren bij CLAAS MAXI CARE 
Plus het beste zijn voor uw machines en uw bedrijf.

Het eerste van MAXI CARE Plus dat wij aanbieden, bestaat uit 
een individueel configureerbare verlengde garantie en een 
onderhoudscontract, dat u beschermt tegen onvoorspelbare 
reparatiekosten en een professioneel onderhoud door uw 
CLAAS dealer garandeert met CLAAS ORIGINAL onderdelen. 
Voor details over beide aanbiedingen verwijzen wij u naar eer-
dere pagina's in deze brochure.
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