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DO ODPOWIEDNIEGO PRODUKTU
Zamówienie odpowiednich części marki Claas jeszcze nigdy nie było tak proste. 
Udoskonalenia w sklepie internetowym sprawią, że zostaniesz naprowadzony do odpowiedniej części krok 
po kroku. 

Wyobraź sobie, że potrzebujesz filtr paliwa do Claas Axion 850. 
Postępując w sposób podany poniżej na pewno znajdziesz odpowiedni filtr.

W sekcji Technika Ciągników & Technika Pojazdowa kliknij markę ciągnika, do którego potrzebujesz części — w tym przypadku jest to marka Claas.

Następnie kliknij typ — w tym 
przypadku jest to Axion. Następnie 
możesz wybrać odpowiedni model: 

Axion 850. 

Otworzy się strona z listą kategorii. Szukasz filtrów, więc kliknij tę opcję.

Zobaczysz wtedy wszystkie filtry 
odpowiednie do maszyny Claas 

Axion 850 w tym odpowiednie filtry 
paliwowe.  

300 000 referencji części do  
marki Claas w jednym miejscu
Potrzebujesz części do maszyny Claas? Na stronie www.kramp.com można znaleźć 
wszystkie części firmy Claas do ciągników, kombajnów i maszyn do użytków  
zielonych. Używając usprawnionej struktury wyszukiwania, możesz mieć pewność, 
że zamówisz odpowiednią część. Co więcej, zgodnie z oczekiwaniami wobec firmy 
Kramp część zostanie szybko doręczona. W sklepie internetowym znajduje się około 
300 000 referencji części do marki Claas. W tym wydaniu magazynu Expert  
przeczytasz wszystko o tym, jak szybko zamawiać części i zapobiegać przestojom 
maszyn. Nie będą one stały bezczynnie w warsztacie dłużej, niż jest to konieczne.

Serwisowanie
Łatwe wyszukiwa-
nie części
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Dowiedz się więcej na stronie www.kramp.com
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Właściwe 
miejsce 
Zima się skończyła i znów zbliża się 
czas, by zacząć pracę w polu. Wraz 
z nowym sezonem nadchodzą nowe 
możliwości i wyzwania. Z przyjemno-
ścią pomożemy Tobie im sprostać.

Wraz z początkiem nowego sezonu czas 
upewnić się, czy wszystkie maszyny są 
w idealnym stanie technicznym i pozo-
staną w nim przez najbliższe miesiące. 
Zgodnie z Twoimi oczekiwaniami dokła-
damy wszelkich starań, aby pomóc Ci 
w tych zadaniach, zapewniając możliwie 
najszerszą ofertę części. Asortyment 
części do marki Claas jest idealnym 
tego przykładem. Kramp daje dostęp do 
pełnej gamy najpopularniejszych części 
zamiennych między innymi do maszyn 
marki Claas. 

Jeśli szukasz części do ciągników, kom-
bajnów lub maszyn do zbioru zielonek, 
znajdziesz je w naszym sklepie inter-
netowym. W tym wydaniu magazynu 
Expert wyjaśniamy, jak można szybko 
i łatwo znaleźć odpowiednią część do 
maszyny. Jeśli potrzebujesz części do 
maszyny marki Claas, trafiłeś w odpo-
wiednie miejsce.

Życzę przyjemnej lektury tego wydania! 

Gerrit Cazemier 
Category Manager

UDANY SEZON

Optymalne wsparcie  
Jeśli klienci proszą o naprawę modeli marki Claas Lexion, Jaguar lub Quadrant, to 
oczywiste, że nie chcesz ich rozczarować. Jeśli nie jesteś dealerem marki Claas, 
dostęp do odpowiednich części może być utrudniony. Kramp chętnie pomoże.

Sklep internetowy daje dostęp do tysięcy części do kombajnów, nie tylko marki Claas. 
Product Group Manager Dominic Franssens zdaje sobie sprawę z tego, że krótki czas 
dostawy części to duży atut: „Szczególnie podczas żniw to istotne, aby maszyny były 
szybko przywrócone do stanu użyteczności, a przestoje zostały zminimalizowane. Mamy 
w magazynie każdą część. Oznacza to, że części mogą być zamówione, dostarczone i 
założone w krótkim czasie —  zazwyczaj dostarczane są dzień po złożeniu zamówienia. 
Zużywające się części do wszystkich maszyn mogą być zamówione w sklepie interne-
towym. Niebawem będziemy dysponować atrakcyjną gamą części do przyczep samo-
zbierających, sieczkarni, kombajnów i przystawek do zbioru kukurydzy, na przykład 
Kemper, Geringhoff i Capello.” 

Części do maszyn do zbioru zielonek 
W sklepie internetowym www.kramp.com można użyć funkcji prostego wyszukiwania, 
aby szybko i łatwo znaleźć i zamówić potrzebne części do praktycznie wszystkich 
modeli kosiarek, przetrząsaczy, zgrabiarek, pras i przyczep samozbierających.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ DO MASZYN MARKI CLAAS

Odpowiednia część do ciągnika — łatwe wyszukiwanie i szybka dostawa  
Jako autoryzowany dealer masz świetny dostęp do części zamiennych z własnej marki. Ale co zrobić jeśli potrzebujesz asorty-
mentu do innych marek, na przykład Claas? Oferta Kramp jest w takim przypadku idealnym rozwiązaniem.

Od wielu lat pracujemy, aby zbudować kompletną ofertę produktów dla wszystkich ciągników, które mają od trzech do dwudziestu 
lat, i które są obecnie używane w polu. Docelowe grupy produktów w tej gamie to filtry, hamulce, elektryka i oświetlenie, rozruszniki i 
alternatory oraz system paliwowy i części do kabin. Gama oferowanych przez nas produktów zawiera praktycznie wszystkie popular-
ne zużywalne części dla wszystkich marek i typów ciągników. Części marki Claas jak i pozostałych marek są już dostępne w naszym 
sklepie internetowym. Do 2016 roku planujemy dołączyć do oferty części do wszystkich innych wiodących marek ciągników. 

Zoptymalizowany proces składania zamówień.
Poświęciliśmy dużo czasu i włożyliśmy dużo wysiłku przy tworzeniu zaawansowanej struktury wyszukiwania, aby jak najbardziej 
ułatwić znalezienie odpowiednich części. Możesz również wprowadzić do pola wyszukiwania kombinację poszukiwanych elementów, 
np.: 'filtr oleju Claas Axion 850'. W naszym sklepie możliwe jest również wyszukiwanie części po numerze producenta dzięki czemu 
zwrócony wynik wskaże części oryginalne. Thomas Dupont, Product Group Manager z działu części do ciągników: „Największy atut, 
jaki możemy zaoferować klientom to szybka dostawa, możliwa dzięki utrzymywaniu wysokich stanów magazynowych”.


