
(1) Ontvang een SOILXACT PLUS uit het programma FARMXTEND bij aankoop van € 7.500 excl. BTW uit het aanbod NEW HOLLAND 
precisielandbouw. Niet contractuele foto. (2) Ontvang een WEATHERXACT PLUS uit het gamma FARMXTEND bij aankoop van € 15.000 excl.  
BTW uit het aanbod NEW HOLLAND precisielandbouw. Niet contractuele foto. (1) (2) Aanbod niet cumuleerbaar en geldig bij de deelnemende 
New Holland dealers. Geldig zolang de voorraad strekt. 
FARMXTEND is geen sponsor en neemt niet deel aan deze actie. Aanbod geldig tot 31/03/2019. 

BIJ AANKOOP VAN € 15.000 (2),  
ONTVANGT U EEN GRATIS  
WEATHERXACT PLUS

BIJ AANKOOP VAN € 7.500 (1),  
ONTVANGT U EEN GRATIS 
SOILXACT PLUS

www.newholland.com

BLIJF OP KOERS 
PLM®-oplossingen zijn ontworpen om u productiever te maken en uw besluitvorming te vergemakkelijken.  
Om u te helpen hierop in te spelen, hebben we een aangepaste precisielandbouw ondersteuning en training 
ontwikkeld die de nieuwste technologie voor iedereen toegankelijk maakt. 

PLM SUPPORT CENTER

GECERTIFICEERDE DEALER

Profiteer van professioneel  
advies & support 
Om u te helpen de juiste keuzes te maken, geven onze 
precisielandbouw specialisten (PFS) bij een aantal van onze 
dealers professionele adviezen over de meest geschikte 
PLM®

 oplossingen voor uw activiteiten. Daarnaast kunt u ook 
profiteren van een specifieke dienst na verkoop.

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP MET UW LOKALE NEW HOLLAND DEALER.

UW NEW HOLLAND DEALER

PRECISIE
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Problemen met uw besturings systeem ?

Een speciaal team van precision farming specialisten staat 
klaar om u te voorzien van advies en technische ondersteuning 
om uw downtime te minimaliseren en uw machines weer op het 
goede spoor te krijgen.

•  Beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 19.00 uur
• Zeer deskundige ondersteuning door mensen uit het veld
• Toegang tot bijkomende informatie

plmsupporteur@newholland.com
0805 540 748

VERBETER UW PRESTATIES 
DANKZIJ ONZE PRECISIE  
LANDBOUW OPLOSSINGEN 

1 Februari / 31 Maart 2019

PRECISIELANDBOUW PLM®

SPECIALE ACTIE :



ONDERSTEUND STUREN

KIEZEN VOOR PLM® CONNECT RTK
Blijf de hele dag verbonden  
met het meest nauwkeurige  
signaal op de markt!
Met PLM® Connect RTK blijft u het hele jaar 
nauwkeurig en productief:

Waarom kiezen voor PLM® Connect RTK i.p.v. CenterPoint™ RTX Fast?

MAXIMALE EFFICIENTIE. 
MINIMALE INSPANNING.
Precisielandbouw apparatuur levert superieure resultaten met minder inspanning en maakt uw leven eenvoudiger voor tal van 
toepassingen, van zaaien tot akkeregalisatie. De nieuwste PLM® oplossingen van New Holland - van positioneringstechnolo-
gie tot intelligente geleidingssystemen - zullen een grote impact hebben op uw dagelijks leven en langetermijnresultaten. SOILXPLORER

Ontdek het volledige potentieel van uw grond
New Holland is toegewijd om hightech oplossingen te bieden en heeft daarom SoilXplorer 
geïntroduceerd waarmee de geleidbaarheid van de grond kan worden gemeten van 10 cm tot 1 m diepte 
om zo de opbrengst te vergroten. De contactloze sensor werkt op hoge snelheden in twee werkmodi : 

AGXTEND
Verwacht meer
AGXTEND is het nieuwe aanbod innovatieve precisie landbouw oplossingen.    Lees hieronder meer.

PRODUCTIVITEIT
Geoptimaliseerd landgebruik  

met de nieuwste  
opbrengstmapping

BESPARING
Verminder uw gewasinput 
met variabele dosering en 

sectieregeling

COMFORTABEL
Vloeiender rijden toonaan-
gevende geleidingssyste-
men en correctiesignalen

EFFICIËNT
Verbeterde prestaties met 

geavanceerde farm manage-
ment oplossingen

•   Betrouwbare 1,5 cm nauwkeurigheid 
per passage en 2,5 cm jaarlijkse 
nauwkeurigheid

•   Tal van toepassingen: gewasrijen, 
spuitpaden, plantmachinegeleiding, 
akkeregalisatie, terreinontwikkeling, 
drainage

MAPPING ELEKTRISCHE 
GELEIDBAARHEID
Brengt bodemzones in kaart 
om nauwkeuriger opbrengst-
kaarten te maken

GRONDBEWERKING MET 
VARIABELE DIEPTE
Berekent de diepte van de 
compactiezones en past de 
werkdiepte van uw grondbe-
werkingsmachine aan

Convergentietijd

PLM® Connect RTK

<1 min

1,5 cm

2,5 cm

Ja

Goed

Nauwkeurigheid per passage

Jaarlijkse herhaalbaarheid

Directe support  
van serviceleverancier

Prestatie onder bomen

FARMXTEND
Uw slimme weer-app
De FarmXtend-app beschikt over 3 slimme sensoren om zeer nauwkeurige gegevens 
over het weer in de omgeving te verkrijgen, zodat u het meest ideale moment kan 
kiezen om uw gewassen te behandelen of ziektes te bestrijden.

•  WeatherXact PLUS Meet grondtemperatuur en vochtigheid 
op 1 meter hoogte, 2 bodemdieptes en op gewasniveau

• RainXact PLUS Meet het neerslagniveau

• SoilXact PLUS Meet de bodemvochtigheid en - temperatuur

EZ-PILOT™ PRO
Het voordelige systeem voor ondersteund sturen
Het RTK-compatibele EZ-Pilot™ PRO-systeem maakt gebruik  
van een geïntegreerde elektromotoraandrijving voor het verdraaien  
van het stuurwiel en werkt in combinatie met de INTELLIVIEW IV. 

• Minder bekabeling
• Voertuig kan achteruitrijden voor NextSwathTM 

• Mogelijkheid om te upgraden naar de IntelliSteerTM Motor Drive voor extra prestaties

De Autopilot Motor Drive combineert het krachtige SAM200 elektrisch  
stuurwiel en de NAV900 voor de beste stuurnauwkeurigheid.

• NAV900 is compatibel met GALILEO voor een grotere signaalbetrouwbaarheid
• Werkt bij achteruitrijden
• Hoge nauwkeurigheid met frontwerktuig
• Eenvoudige montage en gebruik
• T3™ terreincompensatie Compatibele producten           XCN-1050TM

AUTOPILOT MOTOR DRIVE 
Hoge nauwkeurigheid met minder inspanning

ONTDEK INTELLISTEER  
MOTOR DRIVE 

Met intelliview IV voor een optimale 
gebruikersinterface

PRODUCTNIEUWS


