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HELP
Always with the Customer

Alle nieuwe Hitachi-machines worden gedekt door onze uitgebreide
fabrieksgarantie. Toch hebben vele eigenaars van machines
vandaag de dag het gevoel dat verdergaande bescherming van hun
machines nodig is wegens de extreme werkomstandigheden, of om
onvoorspelbare reparatiekosten te voorkomen.
Om onze klanten hierin tegemoet te komen, biedt Hitachi een uniek
breed garantieprogramma onder de naam Hitachi Extended Life
Program, oftewel HELP.

De voordelen van HELP
Voorspelbare kosten voor het onderhoud van een machine. Onverwachte reparaties zullen geen weerslag hebben
op de financiële plannen van de klant.
Reparaties worden uitgevoerd door een erkende Hitachi-dealer met gebruik van originele Hitachi-onderdelen.
Problemen kunnen opgespoord en in een vroeg stadium voorkomen worden door middel van periodieke inspecties.
En machine-uitval kan verminderd worden.
Er worden specifieke verslagen bijgehouden van onderhoudswerk, reparaties en olie-analyses voor individuele
machines.
Deze verslagen kunnen gebruikt worden om de restwaarde van de machine te evalueren en verhogen.

Kostensimulatie
Middelgrote Graafmachine
Hoofdpomp

Onderdeelkosten
11.000€

Onderdeelkosten
110.000€

Kostenverschil
Arbeids- 12.300€
kosten
1.300€

Kilometers
200€

Kilometers
200€

Zonder
HELP

Power
Train

Starre dumptrucks

Kilometers
200€

Kilometers
200€

Zonder
HELP

Power
Train

*Raadpleeg het hoofdstuk “Voorwaarden” voor details.
*Kilometers worden niet gedekt door Power Train.
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Aandrijfassen

Onderdeelkosten
1.400€

Kostenverschil
Arbeids- 1.700€
kosten
300€

Kostenverschil
Arbeids- 113.000€
kosten
3.000€

Standaard
Plus

Wiellader

Wisselstroom aandrijfeenheid

Standaard
Plus

Kilometers
200€

Kilometers
200€

Zonder
HELP

Power
Train

Standaard
Plus

Garantiepakket
Standaard PLUS

POWER TRAIN

Dit programma komt bovenop
de standaard garantieperiode.
De componenten die gedekt worden zijn
dezelfde als bij de standaard garantie.

Hoofdcomponenten van het aandrijvingssysteem worden gedekt tegen redelijke
prijzen.

Gedekte onderdelen
Gedekte onderdelen verschillen per garantieregeling en machinemodel.

Graafmachine
Standaard Plus

Wiellader

Power Train

Standaard Plus

Starre dumptrucks

Power Train

Standaard Plus

Power Train

MOTOR
Cilinderkop/motorblok
Nokkenas/Krukas
Tuimelaar
Drijfstang
Distributietandwiel/-huis
Ventilator
Radiator

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

*1
*1
*1
*1
*1

CONSTRUCTIE
Zwenklager
Frame
Afdekplaat
Tank

*2

HYDRAULISCHE COMPONENTEN
Klep
Cilinder
Hoofdpomp
HST-pomp
HST-motor
Koppelomvormer
Regelklep
Hyd. oliekoeler
Centraal scharnier
Zwenkmotor/Rijmotor
Zwenkinstallatie/Rij-installatie

FRONT
*2
*2

Arm
Giek
Linken / drukstuk

AC A ANDRIJVINGSSYSTEEM
Tractiemotor
Tractiedynamo
Schakelkast; Hoofd
Schakelkast; Hulp
Grid box

OVERIG
Aandrijving
Aandrijfas/Schroefas
Assen
Regelkast
Hoofdbedrading
Airconditioning
Eindaandrijving

*3

*3

*4

* 1 Voor machines met een gewicht van 120 ton en meer met een CUMMINS en DETROIT DIESELMOTOR moet de uitgebreide motorgarantie
aangevraagd worden bij de fabrikant van de motor.
* 2 Van toepassing op machines met een gewicht van 50 ton en meer.
* 3 Van toepassing op het wieltype.
*4 Alleen de achteras wordt gedekt.
* D e onderdelen in deze tabel maken deel uit van gedekte onderdelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw dichtstbij
zijnde Hitachi-dealer.
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case1

STANDAARD PLUS
Breedste dekking voor veelvuldig gebruikte machines
Standaard Plus dekt dezelfde componenten als de standaard garantie.
Een klant heeft de flexibiliteit om de uren en jaren van dekking te verlengen om het risico van o nverwachte
uitval te verminderen.

Aanbeveling
Categorie
Minigraafmachine
Kleine / middelgrote / grote graafmachine
Zeer grote graafmachine
Compacte wiellader
Middelgrote en grote wiellader
Starre dumptrucks

Gebruik
Bouw
Sloop

Case Study

Mijnbouw en steengroevenwerk

Klantinformatie

Overslag

Branchesector

Recycling
Bosbouw

Mijnbouw

Machine-informatie
Machinemodel

EH1700-3

Gebruiks
omstandigheden

De machine wordt hoofdzakelijk gebruikt
voor het vervoeren van grond/stenen
waarbij deze langere periodes op volle
kracht werkt en volledig belast wordt.
Onverwachte kosten door plotselinge
uitval moeten voorkomen worden.

maanden
24

STANDAARD PLUS
12
STANDAARD
GARANTIE

0

2,500

urenmeter
10,000

Wanneer een klant Standaard Plus-garantie afsluit voor
24 maanden / 10.000 uren, gaat de garantie in op de
leveringsdatum en geldt deze tot 24 maanden daarna of
tot wanneer de urenmeter de 10.000 uren bereikt.
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case 2

POWER TRAIN
Dekking voor hoofdcomponenten, aantrekkelijke prijs voor
minder veelvuldige gebruikte machines
Power Train dek t de belangrijkste componenten zoals hydraulische cilinders, hoofdpompen,
z wenklagers, rijmotoren, zwenkmotoren, regelkleppen, enz.
Raadpleeg de tabel op pagina 3 om te zien welke componenten gedekt worden door dit programma.

Aanbeveling
Categorie
Minigraafmachine
Kleine / middelgrote / grote graafmachine
Zeer grote graafmachine
Compacte wiellader
Middelgrote en grote wiellader
Starre dumptrucks

Gebruik
Bouw
Sloop

Case Study
Klantinformatie

Mijnbouw en steengroevenwerk
Overslag

Branchesector

Recycling

Bouw

Machine-informatie

Bosbouw

Machinemodel

Gebruiks
omstandigheden

ZX14-3

De machine word t ho ofdzakelijk
g ebruik t voor relatief licht werk,
zoals het graven van riolering.

maanden
24

POWER TRAIN
12
STANDAARD GARANTIE

0

1.000

uren
meter
2.000

Power Train-garantie gaat in zodra de standaard garantie
afloopt, dus wanneer een klant Power Train-garantie
afsluit voor 12 maanden / 1.000 uren zal Power Traindekking inga an na de einddatum van de standa ard
g a r a n t i e (12 m a a n d e n / 1. 0 0 0 u r e n) e n g e l d e n to t
24 m a a n d e n n a d e l e ve r i n g s d a t u m o f wa n n e e r d e
urenmeter 2.000 uren aangeeft.
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case 3

STANDAARD PLUS + POWER TRAIN
Garantieregeling op maat
We bieden een combinatie van Standaard Plus en Power Train. De klant kan een garantieregeling kiezen
die is afgestemd op het gebruik van de machine. De combinatie van Standaard Plus en Power Train
biedt klanten een voordelige brede garantie. Power Train gaat in wanneer Standaard Plus afloopt.
Deze regeling wordt aangeraden voor machines die veel gebruikt worden en extra garantiedekking
nodig hebben wanneer de standaard garantiedekking verlopen is.

Aanbeveling
Categorie
Minigraafmachine
Kleine / middelgrote / grote graafmachine
Zeer grote graafmachine
Compacte wiellader
Middelgrote en grote wiellader
Starre dumptrucks

Gebruik

Case Study
Klantinformatie

Bouw
Sloop
Mijnbouw en steengroevenwerk

Branchesector

Machine-informatie

Overslag
Recycling
Bosbouw

Steengroevenwerk

Machinemodel

ZX670LCH-3

Gebruiksomstandigheden

De machine wordt hoofdzakelijk gebruikt
in een steengroeve. De hydraulische
onderdelen worden zwaar belast, evenals
de arm en boom.

maanden
48

POWER
TRAIN

36
24
12

STANDAARD PLUS
STANDAARD GARANTIE

0

urenmeter
2.000 3.000 4.000 5.000

Wanneer een klant de Standaard Plus-garantie afsluit
vo o r 24 m a a n d e n / 3.0 0 0 u re n e n d e Powe r Tr a in garantie voor 24 maanden / 2.000 uren, zal Standaard
Pl u s - d e k k i n g i n g a a n o p d e l e ve r i n g s d a t u m e n to t
24 maanden of 3.000 draaiuren op de urenmeter gelden
(St a nda a rd Plus). Ve r volge ns ga at de Powe r Tr ain dekking in van 24 maanden of 3.000 draaiuren en geldt
dan tot 48 maanden of 5.000 draaiuren na de leverings
datum.
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Voorwaarden
Aanvraagperiode
HELP kan gecontracteerd worden op elk moment binnen 360 dagen na levering van de machine aan
de klant. HELP voert 4 verschillende prijzen op basis van de verstreken tijd in dagen en het aantal
draaiuren. Om de laagste prijs te betalen, raadt Hitachi klanten aan om HELP-dekking direct na levering
en voor het bereiken van 500 draaiuren af te sluiten.

Maximale garantieperiode (Vanaf de afleveringsdatum)
Minigraafmachine (kleiner dan 6,9 ton)

36 maanden / 4.000 uren

Kleine / middelgrote / grote graafmachine (7 tot 99 ton)

48 maanden / 8.000 uren

Zeer grote graafmachine (100 ton en zwaarder)

60 maanden / 10.000 uren

Compacte wiellader (kleiner dan 125 PK)

36 maanden / 4.000 uren

Middelgrote en grote wiellader (125 PK en meer)

48 maanden / 8.000 uren

Starre dumptrucks

60 maanden / 10.000 uren

*HELP kan afgesloten worden voor alle nieuwe Hitachi-machines. En HELP kan ook afgesloten worden voor
een speciale machine, zoals een sloopmachine of een machine met een groot bereik.

Aanvullende informatie
Bij HELP inbegrepen
 arantiedekking voor belangrijke componenten en constructiedelen vermeld op de lijst met “GeG
dekte Onderdelen.”
Kit voor oliebemonstering en kosten en olie-analyse voor elke 500 draaiuren.

Niet bij HELP inbegrepen
 ilometervergoeding, vrachtkosten en diverse andere kosten voor reparatie in het veld.
K
Kosten voor reparatie buiten reguliere werktijden.
Transportkosten machine.
Kleine reparaties.
Onderdelen voor regulier onderhoud en slijtdelen zoals onderdelen die in aanraking komen met de grond,
lampen, zekeringen, accu, V-snaar, banden, buizen, filterelementen, elektrische bedrading, ruitenwisserbladen, afdichtingen, remvoeringen, diodes, glazen producten, olie, vet en smeernippels, enz.
Afschrijving en normale slijtage (Problemen met normale slijtage, roest, trilling, bijgeluiden, en kleurvervaging.)
Uitrustingsstukken niet geleverd door Hitachi.
Schade veroorzaakt door uitrustingsstukken die niet door Hitachi zijn geleverd.
Schade veroorzaakt door een niet door Hitachi geautoriseerde wijziging van de specificaties.
Schade veroorzaakt door incorrecte bediening, overbelasting of gebruik van de machine in omstandigheden die de machinespecificaties te boven gaan.
Storingen ten gevolge van verkeerd gebruik, nalatigheid, gebrek aan goed onderhoud, gebrek aan bescherming tijdens opslag, daaropvolgende schade, aanpassingen, botsingen of andere ongevallen,
vandalisme, brand of andere oorzaken, weersomstandigheden of force majeur, of reparaties die niet zijn
uitgevoerd door een erkende Hitachi-dealer.
Schade veroorzaakt door het gebruik van niet-originele Hitachi-onderdelen, of het gebruik van brandstoffen, olie, vet of andere vereiste smeermiddelen of vloeistoffen die niet voldoen aan Hitachi-specificaties.
Schade veroorzaakt door een onderdeel dat onder slechte omstandigheden was opgeslagen en onderhouden.
Schade veroorzaakt door incorrecte machine-opslag.
Problemen veroorzaakt door incorrect onderhoud voor wegvervoer (alleen voor starre dumptrucks)

Verantwoordelijkheid van de klant
 itvoeren van de vereiste controles en het vereiste onderhoud zoals aangegeven in de van toepassing
U
zijnde gebruikershandleiding, in goede staat houden van de machine.
Alleen originele Hitachi-onderdelen en olie gebruiken voor periodiek onderhoud en reparaties.
Regelen van de geplande oliebemonstering. (Kosten voor oliebemonsteringskit en olie-analyse inbegrepen. Kosten voor uitvoeren oliebemonstering en het versturen niet inbegrepen.)
Regelmatig visuele inspectie uitvoeren.
De Hitachi-dealer authoriseren om voor al het periodieke onderhoud, reparaties en revisies te zorgen.

In het geval een klant er de voorkeur aan geeft om onderhoud en oliebemonstering zelf te doen, dient deze
klant de juiste commerciële training en instructie te krijgen van een erkende Hitachi-dealer. Problemen veroorzaakt door incorrect onderhoud/reparatie en/of incorrecte oliebemonstering en/of incorrecte inspectie is voor
rekening van de klant.

Opmerking
Voor meer details omtrent HELP kunt u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer.
Dit document dient alleen ter informatie. De klant kan er geen rechten aan ontlenen. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in dit document en een contract dat een klant heeft afgesloten met een Hitachidealer zullen de bepalingen in het contract geldig zijn.
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SUPPORT CHAIN

HELP
Technische
Originele
Ondersteuning Onderdelen
HELP is een onderdeel van Hitachi's
S
 UPPORT CHAIN, dat Hitachi-klanten
gedurende de volledige levensduur van
hun machine bijstaat door middel van
technische ondersteuning door erkende
Hitachi dealers en met originele Hitachionderdelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

www.hcme.com

KO-NL150EUP
Printed in the Netherlands

