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Wat is Reman?
Zo goed als nieuw! 
Dat zeggen wij over al onze 
Reman-producten.
Revisie is een proces waarbij eerder gebruikte 
onderdelen tot de laatste boutjes en moertjes uit 
elkaar worden gehaald en geïnspecteerd om te 
beoordelen welke onderdelen nog binnen de originele 
normen en specificaties vallen en geschikt zijn voor 
hergebruik in een ‘zo goed als nieuwe‘ eenheid.

Voor u is Reman is uitstekende mogelijkheid om 
originele gereviseerde onderdelen te verkrijgen die 
zo goed als nieuw zijn, binnen zeer korte tijd, waarbij 
u geld bespaart door uw oude onderdeel in te ruilen.
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Wat zijn de voordelen voor u?

Betrouwbaar
AGCO Reman-onderdelen worden samengesteld door experts in gespecialiseerde faciliteiten volgens de nieuwste 
specificaties. Daardoor zijn de prestaties en efficiëntie altijd net zo goed als van het origineel, soms zelfs beter.

Omdat de onderdelen zo goed als nieuw zijn, krijgt u dezelfde zekerheid als u bij vervanging door nieuwe onderdelen. 
Wanneer u uw Massey Ferguson-dealer vraagt om uw Reman-onderdelen te monteren, krijgt u een volledige garantie 
van 12 maanden op onderdelen en arbeid. Vergelijk dat eens met een plaatselijke reparatiedienst!

Snel en gemakkelijk
Als u de hele transmissie vervangt (motor, brandstofpomp, enz.), hoeft uw huidige exemplaar niet te worden geopend. 
Geen diagnose, geen tijdverlies om uit te zoeken wat er verkeerd is en ook geen risico. U maakt gewoon een afspraak bij uw 
Massey Ferguson dealer en uw gebruikte onderdeel wordt omgeruild en vervangen voor een origineel onderdeel. U weet niet 
alleen van tevoren precies wat het kost, maar u krijgt ook snel en gemakkelijk een vervanging, zodat u meteen weer aan het 
werk kunt met de volledige zekerheid dat uw probleem is opgelost.

Kosteneffectief
In vergelijking met een gelijkwaardig nieuw onderdeel kunt u doorgaans 30% besparen door uw gebruikte onderdeel in te 
ruilen. In vergelijking met een plaatselijke reparatiedienst van een niet-MF dealer hebt u met Reman nog nooit zo veel waar 
voor uw geld gekregen.

En vergeet niet, dat u met een originele vervanging niets inlevert aan prestaties of brandstofefficiëntie. Een niet-originele 
brandstofpomp of turbo kan u bijvoorbeeld al gauw 2% meer kosten aan diesel.

Milieuvriendelijk
Revisie bespaart natuurlijke hulpbronnen en is beter voor het milieu. Reman betekent ten opzichte van gelijkwaardige nieuwe 
onderdelen een besparing op materialen, energie en water. Zo kan in een Reman-motor 85% van de hoogwaardige stalen 
onderdelen (motorblok, krukas, nokkenas, enz.) worden hergebruikt, zodat slechts 15% van de energie (verbruik, productie, 
technische ontwikkeling) en 85% van het water worden verbruikt om de gelijkwaardige nieuwe motor te maken.
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Wat moet u weten?

Zodra u een probleem met uw machine vermoedt, 
neemt u contact op met uw Massey Ferguson-dealer.

1. Leg uit wat het probleem is
Zij zijn de experts, zij bepalen de oorzaak, informeren u over mogelijkheden en  
bieden professioneel advies over wat u het beste kunt doen volgens uw budget  
en de omstandigheden.

2. U ontvangt een offerte
Uw dealer informeert u precies wat het gaat kosten en hoe lang het realistisch  
gezien duurt voordat u weer aan de slag kunt. Zorg dat u ook informeert naar  
de mogelijkheid van Reman!

3. Maak een afspraak
U kunt uw machine naar de dealer brengen of hij kan naar u toe komen. De dealer 
spreekt een datum en tijd af die u schikt en zorgt dat de onderdelen dan klaar liggen.

4. Haal uw machine op
U rijdt weg in de zekerheid dat het probleem is opgelost en vergeet niet dat 
u 12 maanden garantie op de onderdelen en arbeid krijgt.
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Motoren
Moderne Massey Ferguson 
machines, die zijn uitgerust met 
motoren van de AGCO Power-
motor uit de fabriek in het 
Finse Linnavuori, worden 
volledig ondersteund vanuit een 
sterke traditie in motorontwerp 
en -uitvoering voor robuuste, 
betrouwbare machines. 
Deze traditie geldt nog altijd 
voor de gereviseerde motoren 
uit diezelfde fabriek.
Oudere Massey Ferguson machines met Perkins motoren 
worden ondersteund door een reeks nieuwe en gereviseerde 
units uit complete motoren, basismotoren, lange en korte 
blokken, cilinderkoppen, krukassen, enz. 

Er zijn verschillende niveaus van vervangende motoren, 
dus u kunt zelf beslissen wat u nodig hebt op basis van uw 
behoeften en budget.

Short Block
• Cilinderblok

• Cilindervoeringen 

• Zuigers en zuigerstangen 

• Krukas 

• Lager 

• Regelventiel voor oliedruk

Long Block
• Nokkenas en stoters 

• Cilinderkop en -kleppen 

• Kleppenmechanisme 

• Kleppendeksel 

• Tandwieloverbrenging 

• Tandwielhuis 

• V-snaar/trillingsdemper 

• Oliepomp en aanzuigbuis 

• Carter (bescherming) 

• Balansas (4-cilindermotoren)

Complete motor 
• Upgrade naar de nieuwste specificatie

• ‘Plug and Play’, kant-en-klaar. De snelste en 
eenvoudigste oplossing waarmee u zo snel 
mogelijk weer aan het werk bent

• Volledig ‘in actie getest‘
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Brandstofinjectieapparatuur
Onze gespecialiseerde faciliteit FIE Reman in het Finse Linnavuori werd opgericht in 1957. 
Tegenwoordig is dit moderne topcentrum volledig uitgerust met de nieuwste test- en 
montagebanken, inclusief een speciale schone ruimte voor hogedrukpompen en injectoren. 
Dit is essentieel om te voorkomen dat er tijdens de assemblage kleine deeltjes in onderdelen 
terechtkomen en mogelijk voor vervuiling zorgen.

Iedere testbank wordt bij iedere afzonderlijke pomp en injector gekalibreerd met optimale 
instellingen voor maximale prestaties en efficiëntie. Wij werken volgens OEM-specificaties 
waarover uw plaatselijke reparatiewerkplaats niet beschikt.

En vergeet niet dat deze pompen en injectors helemaal worden gereviseerd en weer ‘zo goed 
als nieuw‘ zijn, met een garantie van 12 maanden op onderdelen en arbeid. Vergelijk dat 
eens met een reparatie in uw plaatselijke dieselwerkplaats!

Componenten gereviseerd door 
het dieselcentrum
• Commonrail-hogedrukpompen 

• Commonrail-injectoren 

• Opvoerpompen

• Mechanische verstuivers 

Enkele belangrijke opmerkingen 
voor de betrouwbaarheid van uw 
brandstofinspuitingssysteem:
• Gebruik altijd brandstof van goede kwaliteit – een slechte  

kwaliteit levert meer roetdeeltjes/vuil op en veroorzaakt voortijdige 
slijtage en defecten in de pomp en de verstuivers.

• Gebruik originele lucht- en brandstoffilters – en 
vervang deze volgens het gepubliceerde onderhoudsschema. 
Filters van slechte kwaliteit laten vuil door in het 
brandstofsysteem en veroorzaken storingen.

Turbo
Enkele opmerkingen voor langdurige betrouwbaarheid 
bij vervanging van uw turbo:
• Kies voor een originele vervanging. Er is een reden waarom goedkope vervangingen 

goedkoop zijn: ze zijn meestal van een mindere kwaliteit en gaan niet zo lang mee.

• Ga na waarom het oude exemplaar het begaf. Meestal is dit materiaalmoeheid door 
te weinig olie of schade door vreemde voorwerpen in de turbo. Zorg dat het systeem 
weer in orde is voordat u de vervanging installeert.

• Breng altijd nieuwe pakkingen aan en gebruik geen vloeistofafdichtingen – 
die worden meestal bros wanneer ze warm worden en veroorzaken dan lekkage, of nog 
erger: er breken deeltjes af die in de turbo terechtkomen.

• Smeer de turbo voordat u deze start en zorg dat de olietoevoerleiding olie blijft toevoeren.

Een originele vervangende turbo van uw Massey Ferguson dealer is altijd de beste keuze 
voor waar voor uw geld op de lange termijn.
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Transmissies
Er zijn transmissies en 
powershifts verkrijgbaar 
voor een uitgebreide reeks 
Massey Ferguson-machines
Moderne transmissies zijn complexe assemblages en de diagnose van een probleem  
kan uitdagend en riskant zijn. 

Een originele gereviseerde unit van AGCO die door uw plaatselijke Massey Ferguson-
dealer is geïnstalleerd, vermijdt al die risico‘s. 

In onze gespecialiseerde revisiefaciliteiten in onze fabriek in Beauvais (Frankrijk) wordt 
een oude, gebruikte versnellingsbak weer in ‘zo goed als nieuwe‘ staat gebracht volgens 
dezelfde strikte normen als al onze AGCO Reman-producten:

Alle slijtageonderdelen worden standaard vervangen door uitsluitend originele 
onderdelen. 

Ieder onderdeel wordt gereinigd, geïnspecteerd en gemeten volgens de originele 
tolerantie om te zien of het door de kwaliteitscontrole komt of niet. Als iets niet aan de 
norm voldoet, wordt het vervangen door een origineel nieuw onderdeel. 

De versnellingsbak wordt aansluitend weer in elkaar gezet door een expert, volgens de 
originele specificatie of nog beter als het ontwerp inmiddels is verbeterd. U kunt erop 
vertrouwen dat het is getest voordat het de fabriek verlaat, en u bent verzekerd van de 
prestaties en betrouwbaarheid dankzij de 12 maanden garantie op onderdelen en arbeid.

Sterker nog, omdat het gaat om een vervangingsproces is de doorlooptijd korter dan bij 
een volledige demontage en reparatie - zodat u na een minimale stilstand weer aan het 
werk kunt.

Originele Reman-versnellingsbak
• Compleet gereviseerd, dus veel meer dan gewoon een reparatie

• Ongeëvenaarde kwaliteitscontroles voor langdurige prestaties en betrouwbaarheid

• Ongeëvenaard vakmanschap - met ondersteuning van het gebruik van Originele 
AGCO Parts

• Vakkundig getest voor gegarandeerde onmiddellijke productiviteit

• Eenvoudige, snelle en degelijke installatie - een complete tijdsbesparende 
kant-en-klare oplossing

• Volledig waardebehoud - de voordelige, complete oplossing

• 12 maanden garantie voor uw gemoedsrust.
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Elektronica
Voor onze Massey Ferguson-elektronica hebben wij  
partnerschappen gesloten met onze belangrijkste leveranciers.  
Zij hebben een uitgebreide ervaring met en kennis van  
Massey Ferguson-elektronicaonderdelen en via hen kunnen  
wij 2 serviceniveaus leveren:
Gereviseerde onderdelen – ons standaard Reman-vervangingsprogramma.

1:2:1 Ophalen & Terugbrengen – als uitwisselen niet mogelijk is, kunnen wij uw defecte 
onderdelen snel en gemakkelijk ophalen, direct naar onze leveranciers sturen en volledig 
werkend en met garantie bij u terugbezorgen. Het is dezelfde kwaliteit als Reman, u krijgt  
alleen dezelfde unit terug.



11

Uitlaatgasbehandeling
AdBlue®-modules en DPF*-filters
Uw Massey Ferguson dealer is uw beste vriend als u wilt dat uw machine blijft voldoen 
aan de voortdurend veranderende emissienormen. Hij zal u adviseren wat u het beste 
kunt doen wanneer uw AdBlue-module vervangen moet worden of uw DPF-filter moet 
worden gereinigd.

De AdBlue-module is niet echt gemaakt voor onderhoud; het is altijd beter om de  
hele unit te vervangen.

Terwijl de meeste garages een reiniging van uw DPF-filter aanbieden, weet uw 
Massey Ferguson dealer wie ter vertrouwen is en wie niet. 

Maak geen dure vergissing en praat met de experts.

* Dieselroetfilter

GPS-geleidingssystemen
Gereviseerde geleidingssystemen bieden een zeer kosteneffectieve en betrouwbare 
oplossing als u ooit uw bestaande unit moet vervangen of upgraden.

Soortgelijke vervanging is een goede optie als u tevreden bent over de prestaties 
en nauwkeurigheid van uw bestaande set, maar overleg met uw Massey Ferguson 
dealer als u een upgrade naar een volgend niveau wilt, omdat er regelmatig speciale 
aanbiedingen zijn.

Alle geleidingssystemen zijn volledig goedgekeurd volgens de OEM-fabrikant, dus u bent 
ervan verzekerd dat ze voldoen aan de originele normen voor accurate, betrouwbare en 
langdurige prestaties.
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