Fra og med 2020 har vi følgende 4 garantialternativer ved kjøp av brukt rundballepresse:

PRESSER, SELGES SOM FOREVIST!
Selges som forevist = Ingen garanti.

Presser med typisk lav innbyttepris. Skal nesten ikke røres- rett inn- rett ut.

Obligatorisk for/gjelder alle :
•

Orkel presser eldre enn 15 år (2004 modeller og eldre pr. i dag)

•

Presser med balletall over 20 000 ball

•

Brannskadde presser

•

Presser i dårlig forfatning/ krever stor påkost

•

Presser av andre merker (unntatt New Holland og Case IH bygd på Orkel plattform)
eldre enn 10 år (2009 modeller og eldre pr. i dag)

•

Presser av andre merker (unntatt New Holland og Case IH bygd på Orkel plattform)
med balletall over 15 000 ball

•

Prototyper/ testmaskiner med spesifikasjoner som avviker fra standard

Basis garanti tilbys for følgende presser:
Orkel presser som er maksimalt 15 år - og nyere, med balletall på maksimalt 20 000 ball.
For andre merker; maksimalt 10 år - og nyere, med balletall på maksimalt 15 000 ball.
Gyldighet 1 sesong
Beskrivelse, Basis garanti
Selges etter funksjonskontroll med eventuelle utbedringer, slik at alle funksjonene fungerer.
Ingen service eller skifte av deler, bortsett fra deler som er nødvendig for funksjonsevne.
Basis garanti omfatter BRUDD på maskinens hovedkomponenter, herunder brudd på
rull/rotor/girboks/drag/ brudd på rammekonstruksjon/brudd på pick-up ramme.
Ikke lager, el. komponenter, slitedeler som avskraper på rotor, segment bøyler, belter,
kjeder.
Basis garanti
✓ Ingen tillegg i pris
✓ Skifte av deler som er defekte. Kontroll av el. nett og terminalbokser. Kontroll kalibrering av endedemping på hiQ
✓ Funksjonstest av syrepumpe/ syreutstyr.
✓ Kontroll av olje på gearboks. Skiftes kun hvis oljen er dårlig og misfarget/ inneholder
kondens.
✓ Sliping av kniver og smøring av knivenes utløsermekanisme samt kontroll av
knivenes fjærer. Etterfylling av smørefett og olje, smøring alle smørepunkt.
Komplettering/ skifte av ødelagte/ manglende PU fjærer.
✓ Kontroll og etter trekking av skrueforbindelser
✓ Det sendes med instruksjonsbok.
✓ Delegaranti i én sesong. Er pressa levert 01. juni, har kunden delegaranti i juni, juli,
august og september i leveringsåret samt mai måned påfølgende år.
✓ Delegarantien omfatter hovedkomponenter, herunder : Ruller, girbokser, drag, boggi
aksler (Ikke bremsedeler, kjeder, drev, linnevern og lager)

Definisjon av én sesong: Tidsrommet 01. mai til 01. oktober – 5 måneder

Pluss garanti tilbys for følgende presser:
Orkel presser som er maksimalt 15 år - og nyere, med balletall på maksimalt 20 000 ball.
For andre merker; maksimalt 10 år - og nyere, med balletall på maksimalt 15 000 ball.
Gyldighet 1 sesong
Beskrivelse, pluss garanti
Selges etter funksjonskontroll og gjennomført service inkludert bytte av oljer, slitte lager i
pick-up/snitteverk/ åpenbare dårlige komponenter, som utslitt rull, rotorlager og rotortapp,
utslitte kjeder, manglende PU- tinder, sensorer og lignende. Det må påregnes at maskinen
bærer preg av slitasje normalt for det aktuelle balleantallet; eksempelvis slitasje i
kammer, slitte linnevern, mindre sprekkdannelser som ikke reduserer funksjonsevne, slitasje
på dekk, rustangrep etc.

Pluss garanti
✓ Fast pristillegg Kr. 15 000 + mva.
✓ Grundig funksjonstest inkludert pakker, HIT/Nett system, smøresystem, kammerlås,
kammerhengsling/ proxy sensor, øvrige sesnorer, terminalbokser, rotor og avskraper,
bremser og lys (også arbeids lys) Disse funksjonene skal være i orden.
✓ Funksjonstest av syrepumpe/syreutstyr
✓ Grunnleggende service; skifte av olje på girboks, lager i pick-up, rotor,
kjedestrammere, kjeder som er slitt, kontroll av alle sensorer, terminalbokser,
kammerlås, kammerhengsling og Proxy sensor (hiQ)
✓ Sliping av kniver og smøring av knivenes utløsermekanisme samt kontroll av fjærer,
etterfylling av smørefett og olje, smøring av alle smørepunkt.
✓ Kontroll og ettertrekking av skrueforbindelser. Kontroll - kalibrering av endedemping
på hiQ.
✓ Delegaranti i én sesong. Er pressa levert 01. juni, har kunden delegaranti i juni, juli,
august og september i leveringsåret samt mai måned påfølgende år.
✓ Det sendes med instruksjonsbok, ekstra kjedelås for hovedkjeder og 5 stk. ekstra
pick-up fjærer.
✓ Delegarantien omfatter hovedkomponenter, herunder: Ruller, glidelager, girbokser,
drag, boggi aksler (Ikke bremsedeler, kjeder, drev, linnevern og lager)

Definisjon av én sesong: Tidsrommet 01. mai til 01. oktober – 5 måneder

Proff garanti tilbys for følgende presser:
Utvidet garanti kan kjøpes på Orkel presser som er inntil 8 år, med maks balletall 15 000 ball.
Gyldighet 1 sesong.
Beskrivelse, proff garanti
Funksjonskontroll, og service med en grundigere gjennomgang av hele maskinen. Hva som
utbedres og skiftes her, vil skje på bakgrunn av den aktuelle pressas tilstand og det som
avdekkes under mottakskontroll og funksjonstest. Service setter opp et tilbud på alle
nødvendige og potensielle utbedringer. Dette utløser et pristilbud på Proff Garanti til kunden.
For at Utvidet garanti skal gjelde, må deler eller alle punkter gjennomføres. For spesifikke
punkter som ikke gjennomføres: Kan medføre bortfall av garanti på den spesifikke delen.

Proff garanti
✓ Pristillegg til kunde på bakgrunn av pristilbud fra service.
✓ Service med skifte av olje på girboks, lager i pick-up, rotor, kjedestrammere, kjeder
som er slitt, sliping av kniver – skiftes hvis dårlig, kontroll av alle sensorer,
terminalbokser, kammerlås, kammerhengsling og Proxy sensor
✓ Sliping av kniver og smøring av knivenes utløsermekanisme samt kontroll av fjærer,
etterfylling av smørefett og olje, smøring alle smørepunkt.
✓ Funksjonstest av syrepumpe/syreutstyr. Bytte av o-ringer i slangekoblinger for
syrepumpe-.
✓ Garantien omfatter alle lager, ruller, kjeder el. komponeter/ sensorer inntil 2 000 ball.
HIT og nettbinding, linnevern, hydraulikkslanger og oljelekkager, girbokser, drag,
boggi aksler og nav ut sesongen.
✓ Omfattes ikke av garanti grunnet fare for steinkjøring/ fremmedlegemer : pickup tinder, segmentbøyler, rotor og avskraper, dekk
✓ Kontroll og ettersetting av skrueforbindelser. Kontroll og sveising av sprekker, hvis
nødvendig nye innleggsplater i kammer etc.
✓ Det sendes med instruksjonsbok, ekstra kjedelås for hovedkjeder og 5 stk. ekstra
pick-up fjærer.

Definisjon av én sesong: Tidsrommet 01. mai til 01. oktober – 5 måneder

