




Als ondernemer wilt u dat uw machines 
optimaal resultaat leveren. Dit betekent 
kiezen voor de hoogste kwaliteit en 
service, maar ook kiezen voor kosten die zo 
efficiënt mogelijk worden gespendeerd. 
Hitachi biedt al jaren betrouwbare 
oplossingen voor al uw werkzaamheden. 
Zo ook voor onderhoud en reparatie. 

Wanneer u een Hitachi machine heeft 
aangeschaft, zal deze in de loop van de tijd 
onderhoud nodig hebben. Als u 
regelmatig onderhoud pleegt, verhoogt u de 
bedrijfszekerheid van de machine en 
behoudt de machine zijn waarde. 
Hiervoor heeft Hitachi een 
serviceorganisatie die er al bijna 50 jaar voor 
zorgt dat de inzet en capaciteit van uw 
Hitachi machine gewaarborgd is en blijft.

Hitachi Premium Support
voor een volledige service



Onze serviceorganisatie werkt zowel met monteurs 
op locatie of vanuit onze servicevestigingen. Door 
het hele land hebben wij monteurs werken 
waarmee we snel op iedere gewenste locatie in het 
land kunnen komen. 

Onze monteurs hebben een compleet ingerichte 
servicebus om vele reparaties en/of storingen 
direct te kunnen oplossen en zo uw inzet te 
optimaliseren.

Hitachi, een optimaal resultaat



De serviceorganisatie van Hitachi verzorgt 
onderhoudsbeurten door het uitvoeren van 
reparaties, schadeherstel en geeft indien gewenst 
advies voor aanpassingen aan uw machine bij het 
gebruik van speciale toebehoren. 

Onze monteurs worden regelmatig geschoold, 
zodat zij up-to-date blijven met alle producten en 
op de hoogte zijn van de nieuwste toegepaste 
technieken in onze machines. Hierdoor zijn zij in 
staat altijd de actuele kennis met u en uw 
machinisten te delen.

Met onze drie servicecontracten kunnen wij u een 
service bieden die het best bij uw situatie en 
machine past. Zo komen wij met een concrete 
oplossing voor een gedeeltelijke of volledige 
ontzorging van uw onderhoud. 



Optimale service en inzet tegen vaste kosten door 
middel van een van onze oplossingen. 

Voor een vast bedrag per uur wordt de machine 
onderhouden en gerepareerd. Bij het calculeren 
met de inzet van de machine kunt u rekenen op 
een vast tarief, per uur, onafhankelijk van leeftijd en 
urenstand van de machine. Ook zijn bijkomende 
kosten, genoemd in de Algemene Voorwaarden 
zoals voorrijkosten, inbegrepen bij de 
contracten.

Zo zult u niet voor verrassingen komen te staan. 

Een vast tarief per uur 
voor een concrete oplossing voor uw onderhoud 
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Powertrain Support
· Onderdelen 500 
  urenbeurt
· 1000 urenbeurt

Reliable Support

· 500 urenbeurt
· 1000 urenbeurt

Hitachi Construction Machinery (Eu
Full Support

· 500 urenbeurt
· 1000 urenbeurt
· Reparaties



Powertrain Support

Powertrain 
Support

Inspectierapport ✓

BMWT keuring ✓

Onderdelen voor 
500 uren beurt

✓

500 uren beurt

1.000 uren beurt ✓

Reparatie

Bij een Powertrain Support contract 
worden de onderdelen van de 500 
urenbeurt kosteloos bij u door Hitachi 
geleverd, zodat u deze zelf kunt 
uitvoeren. Daarnaast wordt de 1000 uren 
onderhoudsbeurt door Hitachi verzorgd. 

Op deze manier houdt u, voor een vast 
tarief per uur, de regie deels in eigen 
handen. Maar wordt uw machine ook 
door een professionele Hitachi monteur 
geïnspecteerd. 







Reliable Support

Reliable
Support

Inspectierapport ✓

BMWT keuring ✓

Onderdelen voor 
500 uren beurt

500 uren beurt ✓

1.000 uren beurt ✓

Reparatie

Al het onderhoud wordt bij het Reliable 
Support contract door Hitachi verzorgd, 
ook in het veld. Evenals de 500 en de 1000 
uren onderhoudsbeurt. Door deze 
ontzorging en een vast tarief per uur hoeft u 
zich geen zorgen te maken over bijkomende 
kosten van onderdelen en/of voorrijkosten. 

De monteur neemt de olie en onderdelen 
mee om de beurten uit te voeren en neemt 
ook de oude olie en filters weer mee terug. 
Zo kunt u met zo min mogelijk stilstand en 
(milieu)zorg direct weer aan de slag. 





Full Support

Nog meer zekerheid door een compleet 
servicecontract met onderhoud en 
reparatie. Ook hier kunt u voor een vast 
tarief per uur vertrouwen op een totale 
oplossing voor de gemiddelde gebruiksduur 
van uw machine. 

Niet alleen worden de onderhoudsbeurten 
meegenomen in het Full Support contract, 
ook alle reparaties aan de machine vallen 
hieronder.  

Full 
Support

Inspectierapport ✓

BMWT keuring ✓

Onderdelen voor 
500 uren beurt

500 uren beurt ✓

1.000 uren beurt ✓

Reparatie ✓



Algemene Voorwaarden

Omvang van Premium Support
· Levering van analyseflessen en verzendetiketten voor het verzorgen van alle     
  olieanalyses voor alle oliën bij alle onderhoudsbeurten ten behoeve van de    
  garantiebepalingen.
· Reparaties tot (9.000) uur die onder garantiebepalingen vallen. 
· Aankondiging onderhoudsbeurt op basis van draaiuren middels e-mail.

Verplichtingen qua service-uitvoering
· Het (laten) uitvoeren van voorgeschreven preventieve handelingen. 
· Gebruik originele onderdelen, verbruiksmaterialen, oliën en vetten. Inclusief   
  artikelen nodig t.b.v. alle preventieve handelingen (dagelijks onderhoud).
· Het (laten) uitvoeren van preventieve onderhoudsbeurten (inclusief 
  onderdelen en verbruiksmaterialen zoals oliën, vetten en koelvloeistof, etc).
· De 1000 uren onderhoudsbeurten onder regie van een Hitachi monteur 
  uitvoeren (met gebruik van originele onderdelen en verbruiksmaterialen zoals   
  oliën, vetten en koelvloeistof), zoals door de fabrikant voorgeschreven. 
· De datum waarop de service zal worden verricht, wordt tijdig door 
  gebruiker in overleg met Hitachi vastgesteld. Incidenteel afwijkende tijden zijn  
  in overleg mogelijk. De van toepassing zijnde overwerk- en reistoeslagen 
  zullen in dat geval aanvullend worden berekend.
· De serviceverlening gebeurt op regie en op initiatief van de gebruiker.
· Gedane werkzaamheden buiten het contract zijn altijd op regiebasis en 
  worden per order berekend. Betaling binnen 30 dagen na facturatie.
 
Kosten niet bij Premium Support inbegrepen
· Verbruiksmaterialen welke gebruikt worden bij garantiereparaties, 
  bijvoorbeeld nieuwe oliën, filters (onderdelen die normaliter bij een 
  onderhoudsbeurt worden gebruikt).
· Reparaties van externe schade.
· Defecten en reparaties ten gevolge van slijtage (pennen en bussen, defecte  
  accu’s, alle delen door olie en/of vet gesmeerd).
· De kosten van transport van de machine van en naar een door Hitachi aan te  
  wijzen werkplaats (m.u.v. Full Support, uitgezonderd de Waddeneilanden).
· Kosten van schade als gevolg van het doorwerken met de machine bij een  
  storing of defect (al dan niet gemeld bij Hitachi).



· Kosten gemaakt door service- of bergingsvoertuigen met betrekking tot de  
  machine.
· Kosten van een vervangende machine, inclusief transport.
· Arbeidskosten, reiskosten, onderdelen en oliën benodigd voor preventief 
  onderhoud.
· Kosten van gebruikte materialen benodigd voor dagelijks onderhoud. 
· Onderhoud en reparatie aan componentent die geen vast onderdeel van de  
  machine zijn (overdruksystemen, graafbakken, snelwissel, GPS, etc).

Verplichtingen van de gebruiker
· Het tijdig (laten) verrichten van dagelijks en preventief onderhoud conform de  
  fabrieksvoorschriften.
· Het direct melden aan Hitachi van defecten en schade aan de machine 
  en/of urenteller (binnen 12 uur).
· Het onmiddellijk stop zetten van de machine, indien dit naar oordeel van   
  Hitachi noodzakelijk is ter voorkoming of uitbreiding van schade.
· De machine uitsluitend te gebruiken volgens de voorschriften van HCM(E).
· De machine dient voor het onderhoud of de reparatie schoon te worden  
  aangeboden. De locatie waar de machine zich bevindt moet veilig door de    
  Hitachi medewerkers kunnen worden betreden en alle maatregelen voor een  
  veilige en milieusparende onderhoudsbeurt of reparatie dienen door 
  de gebruiker te zijn getroffen.
· Zorgdragen voor aanwezigheid van tenminste één persoon, bij voorkeur de   
  machinist, bij alle door Hitachi uit te voeren werkzaamheden.

Prijswijzigingen
Hitachi is gerechtigd om prijsstijgingen van servicekosten (verzekering 
inbegrepen), gedurende de gehele looptijd van het contract, separaat aan 
gebruiker door te berekenen na voorafgaande kennisgeving over hoogte en 
omvang van de prijsstijgingen. De prijsstijgingen zijn gerelateerd aan het 
prijsindexcijfer voor de branche, zoals gebruikt door CBS.

Beëindiging van Premium Support
Hitachi heeft het recht het servicecontract na een mondelinge en schriftelijke  
waarschuwing, waarin de tekortkoming(en) van de klant toegelicht worden,  
zonder tussenkomst van de rechter te beëindigen.



Interesse?
Bel of mail ons voor meer informatie of 
voor een afspraak. Wij kijken graag met 
u naar passende mogelijkheden.

www.hitachicm.nl

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV
Souvereinstraat 20, 4903 RH Oosterhout
T 0162 - 484 310
Buitenvaart 1004, 7905 SC Hoogeveen
T 0528 - 343 168
E service@hitachicm.nl


