John Deere Reman
Overhalte byttekomponenter til John Deere maskiner

Deler like gode som nye
til en brøkdel av prisen
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Det er tid for å vurdere John Deere Reman
Med økt fokus på driftskostnader har det aldri
vært et bedre tidspunkt for å tenke John Deere
Reman.
For mange John Deere-eiere har valget
stått mellom nye originaldeler eller „piratdeler“.
Men nå finnes John Deere Reman.
John Deere Reman gir deler med ny-kvalitet
og ytelse til en lavere prisen enn nye. Men
hvordan kan dette være mulig da? Hvordan
kan dere tilby samme kvalitet for mindre?
Svaret er enkelt. Slitte eller havarerte deler blir
gjenoppbygd hos John Deere til like gode som
nye. Men fordi vi ikke trenger å skifte deler som
hus som jo ikke nødvendigvis slites, så kan
vi bruke en betydelige del av den opprinnelige
komponenten, og sparer deg for penger.

Overhalte deler fra JD kontra andre.
Ikke la deg påvirke av leverandører
av annenklasses deler som akternativer
til John Deere Reman:
overhalte
– eldre deler som er satt i topp stand igjen
Reparerte
– deler som er reparert og satt i topp stand igjen
Gjenoppbygde
– komponenter som har havarert eller ikke kunne brukes,
og som er satt i topp stand igjen uten å ha blitt fullstendig
demontert
Gjenbruk
– ofte er dette gode deler tatt fra maskiner som hugges

soM
ny
18-girs automatisk
PowerShift transmisjon
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Det smarte alternative til nye deler

Tilgjengelig når du trenger delen
Vi har et stort lager av byttedeler slik
at du raskest mulig er tilbake i full jobb

Bedre enn ny garanti
En John Deere Reman garanti er like
god eller bedre enn tilsvarende ny del

60 – 70% av kostnadene for en ny del
Spar penger uten å få redusert kvalitet

Redusert miljøpåvirkning
Ved gjenbruk av deler vil det gå med
mindre råmateriale og energi til
produksjonen av reproduserte deler

Får deg raskere tilbake i arbeid
Hvorfor vente lenge på en reparasjon
når du kun kan bytte inn din brukte del
i en John Deere Reman del og montere
den med en gang
Gjennomgår samme tester som
nye deler
Alle reproduserte deler gjennomgår
de sammen grundige kontrollene
som våre nye deler

Den har vårt navn
Vi verdsetter vårt rykte like mye som
kundene våre
Beholder maskinens verdi
Montér John Deere Reman og du vil
oppnå bedre pris når du selger eller
bytter maskinen i en ny

Det er mange
grunner til å velge
John Deere Reman…
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John Deere Reman deler er ikke bare overhalt.
De er født på ny.

Demontering

Rengjøring

Kontroll

Den brukte
delen demonteres
fullstendig

Alle komponenter
blir grundig
rengjort for
å fjerne alle spor
av maling, skitt
og mikroskopiske
urenheter

Hver enkelt
komponent
er grundig
kontrollert
for skader
og sprekker

Fra en brukt del kommer inn til en John Deereforhandler gjennomgår den en omfattende
prosess for å bli som ny igjen. Så god som ny.

Utskifting og
maskinering
Noen kritiske
slitasjedeler
skiftes og
komponenter
bearbeides,
repareres
og testes før
sammesetting

Sammesetting
De individuelle
komponentene
monteres
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Testing
Avansert testverktøy
sikrer at de
sammensatte
delene holder
OEM-standarder.
Resultatene loggføres
før delen pakkes klar
til forsendelse
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Mer enn kun motorer
Drivstoffsystem
––Dieselpumper
––Dyser
––Elektroniske injektorer

Motorer
––Komplette motorer
––Komplette motorblokker
––Basismotorer
––Shortblokker

Elektrisk
––Startmotorer
––Dynamoer
––AC-kompressorer
––Generatorer

Hydraulikk og drivverk
––Hydraulikkpumper
––Aksler
––Transmisjoner
––Oljemotorer

Motorkomponenter
––Veivstenger
––Topplokk
––Vann- og oljepumper
––Veivaksler
––Turboladere
––Kamaksler
––Diesel partikkelfiltre (DPF)

John Deere Reman utvalget øker hele tiden. Du vil finne
alternativer for alle basiskomponenter i et bredt spekter
av produkter fra traktorer og skurtreskere til fôrhøstere
og sprøyter. Bare spør forhandleren din om detaljer.

Elektronikk
––Styreenheter
––El-hydrauliske joystick’er
––Displayer
––Fuktighetsføler
––HarvestLab sensor

Komponentene
som vises er
kun eksempler.
Kontakt din
forhandler for
full oversikt.
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Bli som andre fornøyde kunder
Tusenvis av fornøyde kunder har allerede oppdaget fordelene med John Deere Reman.
Hvorfor ikke bli en av dem?

„Vi anbefaler bruk av John Deere Reman
hos våre forhandlere, da vi har behov for
å selge noe pålitelig og kostnadseffektivt
til våre kunder. Reman sikrer at våre kunder
får et produkt som de kan stole på,
noe vi føler er svært viktig.“
––Colin Smith, Deleansvarlig hos
Netherton Tractors, Storbritannia

„Vi anbefaler John Deere Reman deler til
våre kunder da de ofte er en mer økonomisk
løsning sammenlignet med en reparasjon.
I tillegg til å spare kundenes penger,
har John Deere Reman deler også garanti,
og kan leveres svært raskt, noe som
reduserer uønsket stopptid. Det er noe
som våre kunder virkelig setter pris på.“
––Sébastien Deloffre
SA VROMMAN, Frankrike

„En fredag under innhøstingen i 2010 fikk
min 9780 CTS skurtresker motorproblemer.
Jeg ringte verkstedlederen hos
forhandleren min, Antonio, som foreslo
bruk av en komplett oppbygd Reman
motorblokk.
Reman-motoren bidro til at jeg fikk
treskeren min svært raskt tilbake i drift,
samtidig som jeg ble positivt overrasket
over fakturaen. Det var mye mindre enn
jeg hadde ventet, og jeg fikk til og med
litt penger for min havarerte motor.“
––Pedro Gomez
Spania

„Vår erfaring fra introduksjon
av John Deere Reman deler har vært
kun positivt. Våre forhandlere og kunder
er svært tilfreds på grunn av at prisen
er god, delene er tilgjengelig øyeblikkelig
og kvaliteten tilfredsstiller de strengeste
krav. Ett års garanti for REMAN-deler
er spesielt viktig å nevne. Videre
er John Deere Reman deler ikke bare
reparert, de drar fordeler av hypermoderne
teknologi og blir grundig testet.“
––Andreas Bürki
deleansvarlig hos Matra, Lyss, Sveits

Snakk med forhandleren din
om fordelene ved montering
av John Deere Reman deler.
De vil være i stand til å gi deg
råd om de beste alternativene
for din maskin.

John Deere
Reman:
utgjør
forskjellen
Å velge John Deere Reman er ikke kun
bra for lommeboken din, det sparer også
verden for naturresurser.

Denne brosjyren er beregnet for distribusjon over hele verden. Under utarbeidelsen av generelle opplysninger, bilder og beskrivelser, kan illustrasjoner
og tekst inneholde informasjoner om finansiering, kreditt, forsikringer, tilleggsutstyr og rekvisita som ikke er tilgjengelig i alle land. Vennligst kontakt
Felleskjøpet for ytterligere informasjon. John Deere forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner og design uten varsel. Den grønne og gule
fargekombinasjon, den hoppende hjortelogoen og JOHN DEERE tekstbasert logo er varemerker for Deere & Company.
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Reproduksjon av deler bruker råvarer
som metaller om igjen, som ellers først
hadde måttet blitt utvunnet og
bearbeidet. Det sparer også energi ved
å gjenbruke deler som hadde måttet blitt
smeltet om og transportert. Og det
reduserer avfall ved å holde delene
vekk fra avfallsdeponiene.

