
DO 31 MARCA 2020

PRZYGOTOWANIE GLEBYSOILXPLORER
ROZWIĄZANIA CZUJNIKÓW 
GLEBY

BĄDŹ ROLNIKIEM.
MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ.

DOSTARCZAMY 
NAJLEPSZE 
ROZWIĄZANIA DLA 
POPRAWY WYDAJNOŚCI 

SIĘGAJ POD POWIERZCHNIĘ

SoilXplorer jest wyjątkowym, bezdotykowym czujnikiem gleby kompatybilnym 
z magistralą ISOBUS, który oferuje zaawansowane rozwiązania czujnika 
gleby.

Od mapowania w ruchu po rozwiązania 
zmiennego sterowania w czasie  
rzeczywistym.

 

Rozwiązania rolnictwa precyzyjnego są we współczesnym świecie kluczowym 
elementem zwiększania produktywności.

Nowy czujnik SoilXplorer platformy AGXTEND będący autonomicznym systemem 
pomiaru przewodności gleby zbiera wszystkie dane potrzebne do optymalizacji 
zarządzania glebą.

WIĘCEJ  INFORMACJI  MOŻNA  UZYSKAĆ  U DEALERA

NAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWONAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWO

WŁAŚCIWY 
OLEJ, 
WŁAŚCIWA 
OCHRONA!

ORYGINALNE CZĘŚCI 
ZAMIENNE 
TERAZ DO 15% TANIEJ

Uniwersalny olej przekładniowy Nexplore 
przeznaczony do traktorów, maszyn rolniczych 
i maszyn do robót ziemnych. Idealny do 
stosowania w tradycyjnych skrzyniach 
biegów, przekładni typu „Power-shift” 
oraz „Shuttle-shift”, do napędów tylnych 
wyposażonych w hamulce olejowe, reduktorów 
bocznych, reduktorów kół, dyferencjałów, 
podnośników hydraulicznych, kół pasowych 
mocujących, urządzeń układów kierowniczych 
mechanicznych i hydrostatycznych.

Specyfikacje
MAT 3525

WŁAŚCIWY OLEJ, 
WŁAŚCIWA OCHRONA!



W procesie przygotowania gleby nie 
należy pomijać ważnego kroku, jakim jest 
konserwacja osprzętu.
Wyłącznie maszyny i narzędzia w 
najlepszym stanie roboczym mogą 

zapewnić wymaganą produktywność.
Regularna konserwacja pozwala uniknąć 
nieoczekiwanych przestojów w krytycznych 
momentach prac na roli. Nie trać czasu – 
zaplanuj profesjonalną konserwację!

ZAPOBIEGAJ PRZESTOJOM
KONSERWUJ SWOJE MASZYNY

PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH 
NA ROLI PRZYGOTUJ SWOJE NARZĘDZIA

NAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWO

UKŁAD 
KIEROWNICZY

• Kontrola

AFS

•  Funkcjonowanie 
systemu 

OBWODY ELEKTRYCZNE/
ELEKTRONICZNE

•  Funkcje ogólne, alarmy 
i urządzenia zabezpieczające 

• Kontrola instalacji 
• Ogólny stan 

KABINA

• Filtr powietrza kabiny
• Klimatyzacja
• Ogrzewanie/wentylacja

OBWODY HYDRAULICZNE

• Kontrola sprawności 
układu 

OGÓLNY STAN 
MASZYNY

• Inspekcja 
i identyfikacja 
uszkodzeń 
w wybranych 
punktach 
maszyny

HAMULCE I KOŁA

•  Wszystkie elementy układu 
hamulcowego

•  Stan kół i tarcz

ZŁĄCZE

• Kontrola

SILNIK

• Stan oleju i filtrów 
oleju/ paliwa/
powietrza 

• Ogólny stan 

PRZEDNI 
PODNOŚNIK/WOM

• Kontrola belek
• Inspekcja WOM

UKŁAD CHŁODZENIA

• Stan płynów chłodzących
• Kontrola komponentów 

i szczelności

DIAGNOZA HI-TECH
Nasi technicy zostali wyposażeni w najnowsze komputerowe narzędzia diagnostyczne aby 
uzyskać wszystkie informacje na temat Twojej maszyny

• Diagnoza:  
identyfikacja 
zużytych części

• Zapobieganie:  
niskie ryzyko przes-
toju

• Optymalizacja:  
Oprogramowania 
Twojej maszyny

• Historia:  
zapisana w naszej 
bazie danych

Oferta Przeglądów Wiosennych jest ważna do 31 marca 2020.  
Szczegóły oferty dostępne są u autoryzowanego Dealera Case IH.


