FREE CHECK
W/T COMBINES
FREE CHECK – EERSTE STAPPEN

Voordat u een afspraak maakt met de werkplaats van de dealer, verzoeken wij u de combine als volgt voor te bereiden.
Ga daarna gewoon verder met de toestandscontrole van de volgende 10 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
aandrijvingen, met inbegrip van riemen, kettingen en rollen. Hiervoor zijn ongeveer twee 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

Bedrijfsuren motor

Telefoon

Serienummer machine

Bedrijfsuren afscheider

Productiejaar
JD Link™ connectiviteitscontrole:

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

Inspectiedatum

Ik heb de algemene voorwaarden van de privacy verklaring gelezen en aanvaard ze.
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Klantnaam

John Deere model

Inspectiedatum

VOORBEREIDING VOOR DE COMPLETE INSPECTIE

Parkeer de combine op een goed verlichte, overdekte plek voor een gemakkelijke en veilige toegang tot de machine. Open
alle zijpenelen en onderhoudskleppen waarachter de aandrijvingen van de verschillende componenten verborgen zijn, of
maak de dors-, afscheider- en reinigingselementen toegankelijk, reinig de combine met perslucht. Nu kunt u met de inspectie
beginnen!
(V) = vóór, (L) = links, (R) = rechts en (A) = achter zijn gezien in voorwaartse rijrichting

#

CONTROLEPUNT

BESCHRIJVING

TOESTAND

+
01

Hydraulisch
systeem

Visuele controle van het hydraulische
systeem (elk type lekkage,
afschuringspunten of poreuze slangen).

02

Elektrisch systeem

Visuele controle van het elektrische systeem
(alle afschuringspunten, visuele controles
van connectors, ...).

03

Dorssysteem (V)

Controleer / reinig de dorskorf, vooral het
gedeelte dat bedekt is door de
ingeschakelde (gesloten) beukerplaten.

04

Reinigingssysteem
(L, A)

Controleer de vijzels van de
schudkasttoevoer (vijzelbed), voorreiniger,
bovenzeef/zeef op verstopte of
vastzittende zones en elke soort
beschadiging. Reinig verstopte of
vastzittende zones indien nodig.

0

–

COMMENTAAR

STATUS: + = goed; 0 = nog bruikbaar; - = repareren/vervangen
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Klantnaam

#

CONTROLEPUNT

John Deere model

BESCHRIJVING

Inspectiedatum

TOESTAND

+

05

Reinigingssysteem
(A)

Controleer op afstand de instelling van de
bovenzeef en de zeef, door bepaalde
posities vanaf binnen in de cabine in te
stellen, en controleer de positie van de
geselecteerde bovenzeef /zeef door
manueel de zeefopening te meten (indien
aanwezig, controleer anders de manuele
zeefinstelling).
Controleer de instelling van de linker en
rechter bovenzeef/zeef als er een gesplitste
bovenzeef/zeef is geïnstalleerd.
Controleer of de linker en rechter
zijelementen van de zeef altijd over dezelfde
afstand zijn geopend.

06

Afscheidersystee
m (A)

Controleer terugvoerbodem en schudders
op verstopte of vastzittende zones en elke
soort beschadiging.
Reinig verstopte of vastzittende zones
indien nodig.

07

Motor

Controleer het brandstof-voorfilter op
neerslag op het filtergaas. Reinig / vervang
het filter indien nodig (raadpleeg daarvoor
de bedieningshandleiding).

08

Motor

Controleer de dynamo(s) op elk type
vervuiling. Reinig indien nodig.

09

Motor

Controleer de aandrijfriem, de vrijlooprol en
de spanrol van de dynamo.
Controleer de ventilator/aandrijfriem,
vrijlooprol en spanrol van de
airco-compressor.

0

–

COMMENTAAR

STATUS: + = goed; 0 = nog bruikbaar; - = repareren/vervangen
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Klantnaam

#

CONTROLEPUNT

John Deere model

BESCHRIJVING

Inspectiedatum

TOESTAND

+

10

Motor

0

–

COMMENTAAR

Controleer de aandrijfriem, de vrijlooprol en
de spanrol van de roterende zeef.
Controleer het lager van het passieve
radiator ventilatorblad.
Controleer het koelpakket op verstopte
zones (het gebruik van een zaklantaarn is
zinvol).
Reinig het koelpakket volgens de
bedieningshandleiding.

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

Voorbereiding

02

Proefdraaien

03

Opvoerkanaal (V)

Bovenste as

04

Opvoerkanaal (V)

Aandrijfketting

05

Opvoerkanaal (V)

Onderste as

06

Opvoerkanaal (V)

Ketting opvoersysteem

07

Opvoerkanaal (V)

Tandwielkast omkeerinrichting

08

Opvoerkanaal (V,
L)

Aandrijving

09

Rem (L)

10

Dorssysteem (V)

Toevoervijzels, aandrijving

STATUS: + = goed; 0 = nog bruikbaar; - = repareren/vervangen
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Klantnaam

#

CONTROLEPUNT

John Deere model

BESCHRIJVING

Inspectiedatum

TOESTAND

+
11

Dorssysteem (V)

Trommel

12

Dorssysteem (L)

Retour

13

Dorssysteem (L)

Afstrijker

14

Dorssysteem (L)

Toevoervijzels

15

Afscheidersystee
m (L)

16

Reinigingssysteem
(L)

Ventilator

17

Reinig de
korrelbehandeling
(L)

Losvijzel

18

Residuverwerking
(A)

19

Stuurinrichting (A)

20

Afscheidersystee
m (A)

Schudder

21

Dorssysteem (R)

Aandrijvingen

0

–

COMMENTAAR

STATUS: + = goed; 0 = nog bruikbaar; - = repareren/vervangen
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Klantnaam

#

CONTROLEPUNT

John Deere model

BESCHRIJVING

Inspectiedatum

TOESTAND

+

22

Schoon-graan-beh
andeling (R)

Schoon-graanelevator

23

Reinigingssysteem
(R)

Schudkast

24

Afscheidersystee
m (R)

Afneemtrommel

25

Reinigingssysteem
(R)

Ventilatorlager

26

Dorssysteem (R)

Toevoervijzels, aandrijving

27

Dorssysteem (R)

Variator

28

Dorssysteem (R)

Aandrijving cilinder

29

Aandrijvingen (R)

30

Schoon-graan-beh
andeling (R)

Dwarsvijzel

31

Schoon-graan-beh
andeling

Laadvijzel

0

–

COMMENTAAR

STATUS: + = goed; 0 = nog bruikbaar; - = repareren/vervangen
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Klantnaam

#

CONTROLEPUNT

John Deere model

BESCHRIJVING

Inspectiedatum

TOESTAND

+
32

Maaibord

Aandrijfas

33

Maaibord

Aandrijvingen

34

Maaibord

Mes

35

Maaibord

Maaibalk

36

Maaibord

Vijzel

0

–

COMMENTAAR

STATUS: + = goed; 0 = nog bruikbaar; - = repareren/vervangen
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