
•  Kwaliteit tegen aantrekkelijke 
prijzen voor machines van de 
oudere generatie

•  De goedgekeurde CASE IH kwaliteit

•  1.000 referenties voor meer dan 
240 machines van een gamma  
dat zich blijft uitbreiden

GOLD VALUE: HET GAMMA SPECIAAL ONTWORPEN 
VOOR MACHINES VAN DE OUDERE GENERATIE

GEEF UW OUDE TRACTOR 
DE ONDERDELEN  
DIE HIJ VERDIENT

WE’LL KEEP YOU FARMING



PRESTATIES EN KWALITEIT  
TEGEN SCHERPE PRIJZEN!

Verminder de onderhoudskosten van uw tractor van de oude generatie  
met 20 tot 40%.  
De GOLDVALUE gamma is een breed assortiment reserveonderdelen 
die speciaal zijn ontworpen voor het repareren van uw machine in alle 
vertrouwen en onder de best mogelijke voorwaarden voor  voordeligheid en 
bedrijfszekerheid.

Verleng de levensduur van uw machine en onderhoud hem goed, dankzij de 
kwaliteit en de prestaties van GOLDVALUE reserveonderdelen. Fabricaat van 
kwaliteit, zeer strenge controles en de CASE IH expertise verzekeren u van de 
bedrijfszekerheid en de veiligheid van uw reparaties.

De GOLDVALUE wordt regelmatig uitgebreid en biedt u meer dan 1.000 
referenties aan voor tot op heden meer dan 240 modellen, om het oude 
machinepark voortdurend up to date te houden. De GOLDVALUE gamma biedt 
u een keur aan van reserveonderdelen die passen bij uw behoeften:
• Verdelers en startmotoren  • Koppelingsonderdelen
• Motoronderdelen  • Hydraulische onderdelen
•  Stuurinirichting- en drijfwerkonderdelen  

(in de loop van 2015)

TRACTORS MX150 MX135 5120 5140 MX110

Motoronderdelen 

Cilinderkop a a a a a

Segmentset + Zuigercilinder a a a a a

Dichtingenset a a a a a

Koppelingsonderdelen 
 

Koppelingsplaat a a a a a

Koppelingsmechanisme a a a a a

Hydraulische 
onderdelen 
 

Hydraulische pomp a a a a a

Dichtingenset a a a a a

Starter
Complete starter a a a a a

Starteronderdelen a a a a a

Wisselstroomdynamo
Compleet 
wisselstroomdynamo a a a a a

KWALITEIT TEGEN 
AANTREKKELIJKE 
PRIJZEN  
voor machines van de 
oudere generatie

DE GOEDGEKEURDE  
CASE IH KWALITEIT

1.000 REFERENTIES 
VOOR MEER DAN 240 
MACHINES 
 van een voortdurend 
verbeterde gamma

OMSLAG

M A C HINES

SELECTIE  

TOP 5

WE’LL KEEP YOU FARMING


