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Winteractie Coenders Lottum B.V. 2022-2023 
 

Laat uw machines deze winter preventief onderhouden bij Coenders Lottum B.V. om uw 

betrouwbare tractor en/of machine in topconditie te houden. 

Uw machines tijdig onderhouden is belangrijk en vermindert storingen in het komend seizoen. 

 

De winteractie op tractoren en machines bestaat uit een kleine onderhouds-/inspectiebeurt volgens  

de bedieningshandleiding van de tractor en/of machine, gerelateerd aan het aantal draaiuren.  

 

Actieprijzen (excl. BTW) uitgevoerd in onze werkplaats te Lottum: 

 

Onderhouds-/inspectiebeurten worden uitgevoerd in de periode november 2022 t/m februari 2023. 

• Tractor: Kubota                                   vanaf. € 575,-

• Tractor: Claas vanaf.    € 685,-

• Tractor: John Deere vanaf.     € 705,-
• Alle afspraken die zijn gemaakt vóór 1 november 2022 worden beloond met 10% 

extra korting over het totale factuurbedrag excl. BTW.

• Beregeningshaspel  (werkplaats te Lottum) €  45,-

• Beregeningshaspel (bij uw thuis /op locatie) €  68,-

• Pompset  (werkplaats te Lottum)   vanaf.    € 345,-

• Kosten meerdere beregeningshaspels op locatie € 32,50 per haspel 

• Compact tractor: Kubota vanaf.  € 375,-

• Gazonmaaier: Kubota - John deere vanaf.     € 260,-

• RTV voertuig: Kubota - John deere vanaf. € 245,-

Unieke Muts cadeau ! 
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Winteractie onderhoud tractor, opgeven voor 1 november 2022 

Eventuele extra uit te voeren werkzaamheden tegen meerprijs: TRACTOREN 

- Uitlezen en resetten van storingscodes 

- Software update van diverse controllers / GPS systemen 

- Volautomatische airco controle 

- Vermogensmeting  

- Remvertraging controleren met / zonder aanhanger 

- Motormanagement optimalisatie d.m.v. tuning 

- Inbouwen/controleren van startblokkering W1 en W2 

- Toespoor voorwielen afstellen d.m.v. laser gestuurd uitlijngereedschap 

Winteractie onderhoud beregeningsmachines, opgeven voor 21 oktober 2022 

Het winter klaar maken van de beregeningshaspel is de machine doorsmeren het water uit de 

machine verwijderen (middels compressor), afstellen remband en de bandenspanning controleren. 

Deze worden uitgevoerd in periode: 

 Week 43, 24 okt t/m 28 okt. bij uw thuis / op locatie 

 Week 44, 31 okt. t/m 4 nov.  werkplaats te Lottum 

Eventuele extra uit te voeren werkzaamheden tegen meerprijs : BEREGENINGSHASPEL 

- Spoelnok vervangen      €   55,00 

- Olie in aandrijfbak vervangen   €   70,00 

- Remband vervangen    € 125,00  (alle bedragen zijn excl. BTW) 

 

De winteractie onderhoudsbeurt voor een beregeningspomp bestaat uit het vervangen van 

motorolie, motoroliefilter, brandstoffilter en de radiateur + luchtfilter worden gereinigd.  

 
Eventuele extra uit te voeren werkzaamheden tegen meerprijs: BEREGENINGSPOMP 

- Capaciteit meting pomp (Geleidelijk slijt een beregeningspomp door gebruik. Door de capaciteit te 

meten van de pomp wordt de slijtage inzichtelijk gebracht) 

Winteractie onderhoud tuin en park machines, opgeven voor 1 november 2022 

De winteractie voor een gazonmaaier bestaat uit: schoonmaken van de machine, vervangen motorolie en 
bougie, vervangen oliefilter, brandstoffilter en luchtfilter, messen slijpen en balanceren, accu testen en 
opladen en de machine geheel doorsmeren. 

VA – Keur erkend bedrijf 

De Arbowet stelt een periodieke keuring verplicht !  

VA-keur is het onafhankelijk en gecertificeerd keurmerk voor vrijwel al uw machines en 

gereedschap. Uw machines en/of gereedschap wordt door een deskundige keurmeester op 

een tal van punten gecontroleerd op veiligheid. Investeer in uw veiligheid en informeer naar de 

mogelijkheden. 

Indien gewenst kunnen wij uw tractor i.c.m. met de winteractie ophalen en retourneren voor                                   

€ 125,-  (excl. BTW)  Graag tijdig aangeven in verband met transportplanning. 

Als extra service kunnen wij uw gazonmaaier bij u ophalen en brengen hem naderhand ook weer bij u terug. 
(Straal 0-10 km - €25,- / straal 10-20 km - €40,-  alle bedragen zijn excl. BTW.) 
Uiteraard kunt u ook zelf uw machine brengen en weer ophalen. 
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