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GØR DIG KLAR TIL EN 
VELLYKKET HØST  
MED NEW HOLLAND 

HØST FORDELENE 
VED ÆGTE ORIGINAL 
KVALITET 

I løbet af høstsæsonen gælder det om at være produktiv for at få mest muligt ud af årets 
høst. For at maksimere dine resultater, er det vigtigt, du kontrollerer dine maskiner 
grundigt og udskifter slidte eller ødelagte dele, så du er klar til at præstere. 

New Hollands originale reservedele sikrer, at dit udstyr fungerer optimalt under 
høsten. Vi står klar til at hjælpe dig på den bedste måde for at sikre, at du oplever en 
stressfri høstsæson.

Vores reservedele er specielt udformet og designet til netop din maskine. Mange 
års erfaring sikrer, at de passer til din maskine på bedste vis.
Sammen er vi godt på vej mod en vellykket høst!

HVORFOR SKAL DU VÆLGE NEW HOLLAND?

EFFEKTIVITET
Minimer risikoen for fremtidige reparationer 
med hjælp fra vores diagnostiske værktøjer

NEW HOLLANDS EKSPERTISE
Mød uddannede teknikere med mange års erfaring 
der kender din maskine ud og ind

ORIGINALE DELE
Vore originale reservedele er lavet specielt til din maskine  
og forlænger levetiden af både selve delen og maskinen

NØJAGTIGHED
Få personlig service fra vores 
uddannede teknikere, der står klar til 
at hjælpe dig på den bedste måde 
fra det øjeblik, du træder ind på 
værkstedet

GØR DIG KLAR 
TIL EN VELLYKKET HØST



Din traktor spiller en vigtig rolle under høsten. For at sikre at 
din traktor er klar til at præstere optimalt i høstsæsonen, er 
det vigtigt, at du investerer i New Holland originale reservedele. 
På den måde sikrer du en stressfri høst og en traktor, der yder 
optimalt! 

FILTER - MERE EFFEKTIV 
PARTIKELFILTRERING 

•  Høj filtreringskapacitet 
for at beskytte motoren, 
gearkassen og alt det 
hydrauliske udstyr

•  Forbedrer udstyrets levetid 
og medfører betydelige 
besparelser

KNIVE - MAKSIMER  
DIN PRÆCISION

•  Robust konstruktion og 
maksimal skarphed for en 
mere effektiv beskæring

•  Højkvalitetsstål for 
maksimal holdbarhed

LEDDELTE KNIVE 
- MAKSIMER DIN  
BEKVEMMELIGHED

•  Let at transportere, lagre 
og montere

•  Slidstærke knivblade, der 
skærer effektivt

REMME - MAKSIMER 
DIN PRÆSTATION

•  Robust konstruktion til 
maksimal belastning

•  Forbedret fleksibilitet 
for en mere komfortabel 
kørsel

FÅ MERE UD AF 
DIN TRAKTOR 

OPGRADER DIN MEJETÆRKER 

BATTERIER - MERE 
KRAFTFULDE UANSET 
FORHOLDENE  

•  Øjeblikkelig virkning for 
optimal kraft og ydeevne

•    Forbedret  
vibrationsmodstand

BELYSNING - FORBEDRER 
DIN PRÆSTATION I MARKEN 

•  Overlegen modstand mod støv, 
fugt og vibrationer

•  LED-lysdioder for stærkere effekt 
og lavere strømforbrug 

I løbet af høstsæsonen udsættes din mejetærsker for konstant 
pres. Ved at være proaktiv og opmærksom på sliddele mindsker du 
risikoen for at gå i stå. Nogle dele slides hurtigere end andre og 
kræver lidt ekstra opmærksomhed under høsten. Ved omhyggeligt 
at gennemgå din maskine, er du godt på vej mod en vellykket høst!

VORES TILBUD TIL EN 
VELLYKKET HØST 

BATTERI
KØB DINE BATTERIER FRA 
NEW HOLLAND OG GIV 
DIN MASKINE ET KRAFTFULDT 
BOOST UNDER HØSTEN

DOBBELTFINGRE
DOBBELTFINGRE 
FRA NEW HOLLAND 
GARANTERER REN 
AFSKÆRING UNDER 
SELV DE MEST KRÆVENDE 
FORHOLD

PRIS FRA KR.

90,55,-

AKSHÆVERE 
NEW HOLLANDS 
AKSHÆVERE LAVET 
AF SLIDSTÆRKT STÅL 
LETTER ARBEJDET UNDER 
SVÆRE FORHOLD

PRIS FRA KR.

125,-

STARTMOTORER  
& GENERATORER
SIKRER AT DU STARTER 
HVER GANG MED NEW 
HOLLAND

VEDLIGEHOLDELSE 
VED UDELUKKENDE AT 
KØBE ORIGINALE
DELE SIKRER DU, AT DIN 
MASKINE PRÆSTERER 
OPTIMALT UNDER 
HØSTEN

KUGLELEJER
NEW HOLLAND 
KUGLELEJER ER 
UDVIKLET TIL 
KONSTANT BRUG 
OG TIL AT MODSTÅ 
VIBRATIONER

KNIVBLADE 
SKARPE PRISER  
PÅ NEW HOLLAND 
KNVIBLAD

PRIS FRA KR.

10,30,-

REMME
GODE PRISER PÅ 
ORIGINALREMME FRA  
NEW HOLLAND



EN VELLYKKET HØST 
MED NEW HOLLAND 

OPTIMÉR DIN MASKINE MED BÆLTER 
FRA NEW HOLLAND

MARKEDETS BEDSTE KNIVE FRA NEW 
HOLLAND
Skarpe knive på både skærebordet og halmsnitterne 
kan reducere dine udgifter til brændstof ved kørsel i 
marken. Har du sløve knive, kræver den øgede friktion 
langt mere af motoren end skarpe knive. 

Med New Hollands skarpe originale knive  
sikrer du, at din maskine arbejder effektivt  
og undgår unødvendig friktion.

Når dine maskiner skal serviceres, kan du drage nytte 
af en bred vifte af knowhow og kvalitetsdele til din 
New Holland maskine.

•   Unik viden om New Holland maskiner  
leveret af uddannede eksperter

•   Stor erfaring med netop din maskine

•   Proaktive løsninger for at sikre optimal drift og ydelse 

FÅ DINE NEW HOLLAND MASKINER 
SERVICERET VED DIN  
NEW HOLLAND FORHANDLER

DERFOR SKAL DU VÆLGE  
NEW HOLLAND BATTERIER

•    Designet til at passe perfekt til din maskine

•   Originale reservedele garanterer optimal 
ydeevne og levetid

•   Testet i ekstreme forhold af vores 
eksperter for maksimal sikkerhed

For optimal drift, anbefaler vi bælter fra New Holland. 
Bæltets konstruktion har stor slidstyrke.

•   Specielt designet til toppræsterende landbrugsmaskiner

•   Robust, slidstærkt og holdbart materiale, som giver 
meget fleksible og modstandsdygtige bælter

•   Tjek dine bælter regelmæssigt og udskift  
dem, hvis der er tegn på slitage

Dine maskiner fortjener det bedste, og det samme gør du, når du bruger dem. Brug derfor 
altid originale reservedele, der er skræddersyet til dine maskiner. Det garanterer den mest 
optimale og effektive ydeevne i høstperioden.

New Holland har skabt alle produkter med mange års erfaring i bagagen. Fremtrædende 
teknologi og moderne fremstillingsprocesser betyder, at New Holland står i spidsen for at øge 
kvaliteten af produkter, der passer til dine behov. 

New Holland har store lagre og et bredt logistiknetværk, der sikrer en god leverance af 
reservedele. Uanset hvor du er i landet, er du altid tæt på en kvalificeret New Holland 
forhandler.

Originaldele fra New Holland er designet til at arbejde effektivt under selv de mest ekstreme 
forhold. Når du køber originale reservedele, sikrer du optimal sikkerhed og produktivitet fra 
dine maskiner i det kommende arbejde. Vores brede vifte af reservedele er unikt tilpasset dine 
maskiners behov.

•  EKSPERTISE 
Unik ekspertise og kendskab til dine 
maskiner sikrer optimal ydeevne

•  KVALITET 
Vores New Holland originaldele er lavet i 
henhold til meget specifikke standarder for 
at sikre optimal funktion

•  TILGÆNGELIGHED 
Køb de dele, du har brug for,  
når du har brug for dem

•  NØJAGTIGHED 
Få personlig service fra dedikerede 
teknikere, der står klar til at hjælpe  
dig på bedste vis

VORES ENGAGEMENT I DIN PRODUKTIVITET

TILGÆNGELIGE 
RESERVEDELE 

UDDANNEDE 
EKSPERTER

KONKURRENCEDYGTIGE 
PRISER

100 % ORIGINALE 
RESERVEDELE 

TILGÆNGELIG 
ASSISTANCE

NEW HOLLAND - ET TÆT  
FORHANDLERNETVÆRK

PÅ RETTE VEJ MOD EN VELLYKKET 
HØST MED NEW HOLLAND

KONTAKT DIN LOKALE NEW HOLLAND FORHANDLER OG  
FÅ FORDEL AF GODE HØSTTILBUD

DIN NEW HOLLAND FORHANDLER

$ 100 %


