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GÖR DIG REDO FÖR EN 
LYCKAD SKÖRD 
MED NEW HOLLAND 

SKÖRDA FÖRDELARNA  
AV ÄKTA ORIGINAL 
KVALITET 

Under skördeperioden gäller det att vara produktiv för att få det mesta ut av årets 
skörd. För att maximera dina resultat är det viktigt att du grundligt kontrollerar dina 
maskiner och byter ut slitna eller trasiga delar så att du är redo att prestera på topp. 

New Hollands original reservdelar garanterar att dina maskiner fungerar optimalt 
under skörden. Vi står redo att hjälpa dig på bästa sätt för att säkerställa att du 
upplever en stressfri skördesäsong. 

Våra reservdelar är specifikt utformande och framtagna för just din maskin. 
Många års erfarenhet garanterar att de passar din maskin på bästa sätt. 

Tillsammans är vi på god väg för en lyckad skörd!

VARFÖR SKA DU VÄLJA NEW HOLLAND?

EFFEKTIVITET 
Minimera risken för framtida reparationer 
med hjälp av våra diagnostiska verktyg 

NEW HOLLANDS EXPERTIS
Upplev utbildade tekniker med många års erfarenhet 
som känner din maskin utan och innan 

ORIGINALDELAR 
Våra original reservdelar är tillverkade specifikt för din  
maskin och förlänger livslängden för både del och maskin

NOGGRANNHET 
Ta del av personlig service från våra 
välutbildade tekniker som står redo 
att hjälpa dig på bästa sätt när du 
kommer in på verkstaden 

GÖR DIG REDO 
FÖR EN LYCKAD SKÖRD



Din traktor spelar en viktig roll under skörden då den drar tunga 
redskap. För att säkerställa att din traktor är redo att prestera på topp 
under skördesäsongen är det viktigt att du investerar i New Holland 
original reservdelar. På så sätt försäkrar du dig om en stressfri skörd 
och en traktor som presterar på topp! 

FILTER - MER EFFEKTIV 
PARTIKELFILTRERING 

•  Hög filtreringskapacitet för 
att skydda motorn, växellådan 
och all hydraulisk utrustning

•  Förbättrad maskinlivslängd 
vilket medför betydande 
besparingar

KNIVAR - MAXIMERA 
DIN PRECISION 

•  Robust konstruktion och 
skarpa skärkanter för 
effektiv beskäring

•  Högkvalitativt stål för 
maximal tålighet 

LEDADE KNIVAR 
- MAXIMERA DIN 
BEKVÄMLIGHET 

•  Lätta att transportera,  
lagra och montera

•   Slitstarka knivblad som  
skär effektivt 

REMMAR - MAXIMERA 
DIN PRESTATION

•   Robust konstruktion för 
tungt använda maskiner

•   Förbättrad flexibilitet 
för en mer komfortabel 
körning

FÅ MER UT AV 
DIN TRAKTOR 

UPPGRADERA  
DIN SKÖRDETRÖSKA 

VÄLFUNGERANDE 
BROMSAR - MER 
SÄKERHET UNDER ALLA 
FÖRHÅLLANDEN 

•   Omedelbar effekt för 
minskad bromssträcka 

•  Reducerar risken för att 
tappa kontrollen över din 
maskin 

BELYSNING - FÖRBÄTTRA 
DIN PRESTATION I MAKREN 

•   Överlägsen motståndskraft  
mot damm, fukt och vibrationer

•   LED-lysdioder för starkare  
effekt och lägre strömförbrukning

Under skördesäsongen utsätts din skördetröska för ständig 
press. Genom att vara proaktiv och ägna särskild uppmärksamhet 
åt slitdelar så minskar du risken för stillastående avsevärt. 
Vissa delar slits snabbare än andra och kräver därför lite extra 
uppmärksamhet under skörden. Genom att noggrant gå igenom 
din maskin är du en god bit på vägen mot en lyckad skörd! 

VÅRA ERBJUDANDEN 
FÖR EN LYCKAD SKÖRD 

TILLSAMMANS MED 
NER HOLLAND ÄR DU 
PÅ GOD VÄG MOT EN 
LYCKAD SKÖRD 

KEDJOR 
SPECIALFÖRSTÄRKTA 
KEDJOR FRÅN NEW 
HOLLAND PASSAR FÖR 
DE MEST KRÄVANDE 
FÖRHÅLLANDEN 

AXLYFTARE
TILLVERKADE AV SLITSTARKT 
STÅL BIDRAR NEW 
HOLLANDS AXLYFTARE 
TILL EN LYCKAD SKÖRD

STARTMOTORER  
& GENERATORER
FÖRSÄKRA DIG OM EN 
SÄKER START VARJE 
GÅNG MED NEW 
HOLLAND 

 

UNDERHÅLL
GENOM ATT ENDAST  
KÖPA ORIGINALDELAR 
FÖRSÄKRAR DU DIG OM ATT  
DIN MASKIN PRESTERAR PÅ  
TOPP UNDER SKÖRDEN 

KULLAGER
NEW HOLLANDS 
KULLAGER ÄR 
UTVECKALDE FÖR ATT GE 
KONSTANT EFFEKT OCH 
STÅ EMOT VIBRATIONER 

KNIVAR
SKARPA PRISER PÅ  
NEW HOLLAND 
KNIVAR

REMMAR
GODA PRISER PÅ 
RIGINALREMMAR  
FRÅN NEW HOLLAND 



EN LYCKAD SKÖRD  
MED NEW HOLLAND 

UTRUSTA DIN MASKIN MED REMMAR 
FRÅN NEW HOLLAND 

MARKNADENS BÄSTA KNIVAR  
FRÅN NEW HOLLAND 
Vassa knivar i både skärbord och halmsnittare kan 
reducera dina bränslekostnader när du kör ute på fälten. 
Har du slöa knivar kommer den ökade friktionen från de 
oslipade knivbladen kräva mer av motorn. 

Med New Hollands vassa originalknivar 
försäkrar du dig om att din maskin arbetar 
effektivt och undviker onödig friktion. 

Underhåll dina maskiner hos New Holland för att att 
maximera din prestanda och tillfredsställelse. Dra nytta 
av ett brett utbud av support och underhåll för dina 
New Holland maskiner.

•   Unik kunskap om New Holland som  
levereras av utbildade experter

•  Mångårig erfarenhet av just din maskin 

•   Proaktiva lösningar för att säkerställa  
optimal drift och prestation 

UNDERHÅLL DINA MASKINER  
HOS NEW HOLLAND 

VARFÖR SKA DU VÄLJA  
NEW HOLLAND FILTER? 

•  Utformade för att passa din maskin perfekt

•  Originaldelar garanterar optimal 
prestanda och livslängd

•  Maximalt skydd för din maskin då New 
Hollands filter filtrerar bort 5 gånger så 
många partiklar som icke originala filter 

För optimal drift rekommenderar vi remmar från 
New Holland. Remmen har en konstruktion med stor 
motståndskraft för slitage. 

•  Specialdesignade för högpresterande 
jordbruksmaskiner 

•  Tåligt, hållbart och slitstarkt material vilket ger  
mycket flexibla och motståndskraftiga remmar

•  Kontrollera dina remmar regelbundet och  
byt ut dem vid tecken på slitage 

Dina maskiner förtjänar det bästa och det samma gör du när du använder dem.  Använd 
därför alltid original reservdelar som är specialanpassade för dina maskiner. Det garanterar 
den mest optimala och effektiva prestationen under skördeperioden.

New Holland har skapat alla produkter med många års erfarenhet i bagaget. Framstående 
teknologi och moderna tillverkningsprocesser gör att New Holland står i spetsen för att öka 
kvaliteten på produkterna så att de passar dina behov. 

New Holland har stora lager och ett brett logistiskt nätverk vilket garanterar en god leverans 
av reservdelar. Oavsett var du befinner dig i landet har du alltid nära till en kvalificerad New 
Holland återförsäljare. 

Originaldelar från New Holland är utvecklade för att kunna arbeta effektivt även under de mest 
extrema förhållanden. När du köper original reservdelar försäkrar du dig om optimal säkerhet 
och produktivitet för dina maskiner i kommande arbete. Vårt stora utbud av reservdelar är unikt 
anpassade för dina maskiners behov. 

•  EXPERTIS 
Unik kompetens och kunskap om dina 
maskiner säkerställer en optimal prestanda 

•  KVALITET 
Våra New Holland originaldelar är  
tillverkade enligt mycket specifika standarder 
för att garantera optimal funktion 

•  TILLGÄNGLIGHET 
Köp de delar du behöver, när du  
har behov för dem

•  NOGGRANNHET 
Upplev personlig service från  
dedikerade mekaniker som står redo  
att hjälpa dig på bästa sätt 

VÅRT ENGAGEMANG FÖR DIN PRODUKTIVITET 

TILLGÄNGLIGA 
RESEVDERLAR 

UTBILDADE  
EXPERTER 

KONKURRENSKRAFTIGA 
PRISER 

100 % ORIGINAL 
RESEVDELAR 

TILLGÄNGLIG  
ASSISTANS 

NEW HOLLAND - ETT TÄTT  
NÄTVERK AV ÅTERFÖRSÄLJARE 

PÅ RÄTT VÄG MOT EN  
LYCKAD SKÖRD MED NEW HOLLAND 

KONTAKTA DIN LOKALA NEW HOLLAND ÅTERFÖRSÄLJARE  
FÖR ATT TA DEL AV GODA SKÖRDEERBJUDANDEN 

DIN NEW HOLLAND ÅTERFÖRSÄLJARE 

$ 100 %


