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Onderhoudscontracten
Hoeflon Service biedt diverse onderhoudscontracten aan. De service
bestaat uit verschillende onderdelen. Dit biedt de mogelijkheid om een
onderhoudscontract samen te stellen dat het beste past bij uw bedrijfsvoering.
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Hoeflon Service
Kwaliteitsgarantie
Kwaliteit is een vanzelfsprekendheid voor Hoeflon. Door te
kiezen voor de Hoeflon Service kunt u altijd rekenen op:
•
•
•

Onderhoud uitgevoerd door hoog gekwalificeerde medewerkers
van Hoeflon.
100% optimalisatie van de prestaties van uw machines.
Door tijdig onderhoud heeft u altijd een goed inzicht over de staat
van de machines. Een vroegtijdige signalering voorkomt onnodige
reparaties en stilstand waardoor ook de kosten op alle fronten
verminderen.

Revisie & modificatie
Onze gekwalificeerde servicemonteurs kennen alle ins en
outs van alle machines uit het Hoeflon assortiment. Zij
zijn inzetbaar voor zowel kleine als grote onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden. Zij staan voor u klaar bij één van
onze vestigingen of bij u op locatie.
Onze monteurs worden regelmatig bijgeschoold zodat zij altijd up-todate zijn over de nieuwste moderne ontwikkelingen en apparatuur.
Daarnaast is onze service-afdeling gespecialiseerd in:
1
2

3
4

Het installeren van opties op onze machines;
Reparaties en testen van de motoren, hydraulische pompen,
cilinders en kleppen;
Revisie van diverse onderdelen;
Het updaten en uitlezen van software
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Onderhoudspakketten
Onderhoudspakket Service

Uitbreidingsmogelijkheden

Bij het standaard onderhoudspakket krijgen de machines
jaarlijks een 500 en 1000 uren onderhoudsbeurt. Dit
is inclusief de benodigde standaardonderdelen zoals
filters. Het aantal servicemomenten varieert, dit is
afhankelijk van het soort en type machine en of u kiest
voor een klein of groot onderhoud. Onze inspecteur
werkt volgens een vast schema. Wij garanderen dat een
machine op alle technische punten gecontroleerd wordt.
Ieder component, systeem, koppeling, aansluiting en
werktuig wordt nauwkeurig nagekeken.

Met het uitgebreide onderhoudspakket heeft u 24/6
een professionele monteur ter beschikking. U bent ervan
gegarandeerd dat u binnen 24 uur weer beschikt over
een werkende machine. Wij repareren uw machine of
zorgen voor een vervangende machine. Uw risico op
stilstand wordt in ieder geval tot een minimum beperkt.

Advies & training
Hoeflon Advies & Training bestaat uit een gedegen training
voor u en uw medewerkers. Het gebruik van onze machines
wordt helder en uitvoerig uitgelegd zodat u direct aan de slag
kunt. Daarnaast verzorgen wij jaarlijks de verplichte keuringen,
controleren wij de machines op (zichtbare) gebreken en
adviseren uw monteurs. Met een onderhoudscontract van
Hoeflon Service vergroot u uw bedrijfszekerheid en wordt de
stilstand van de machines tot een minimum beperkt.
Met de flexibele onderhoudscontracten van Hoeflon is de
keuze aan u! U voert het onderhoud helemaal zelf uit door
eigen medewerkers op te leiden of u laat het helemaal door
Hoeflon uitvoeren zodat u zich compleet op uw werk kunt
richten.

Hoeflink
Met het softwaresysteem HOEFlink® heeft u in één
oogopslag een overzicht van de urenstand, locatie, eventuele
storingsmeldingen en onderhoudsstaat. U heeft op ieder
moment eenvoudig toegang tot de machine om zeer
nauwkeurig en up-to-date informatie te verkrijgen over de
staat van uw machinevloot.
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Hulp op afstand.
	Tot drie weken geschiedenis terugkijken.
	Bereken de stempeldruk van elke machine
voor elke situatie.
	Toegang tot de Hoeflon support database
met uitlegvideo’s, gebruikershandleidingen
en meer.
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Hoeflon Service
Zorgeloos aan de slag!
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