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ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ 
PODCZAS ŻNIW

Do żniw może się wydawać daleko, ale jak dobrze wiesz, aby zebrać obfite 
plony należy się starannie przygotować. Wszystko po to, aby uniknąć 
nieoczekiwanych przestojów, a także awarii wynikających z niewłaściwej 
konserwacji. Podczas sezonu żniwnego, gdy czas odgrywa kluczową rolę, 
Twoje maszyny muszą działać tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Masz 
teraz okazję by skoncentrować się na właściwym przygotowaniu maszyn 
i to o wiele taniej. Nasze oferty specjalne na oryginalne części zamienne 
oraz oferty serwisowe, pozwolą, aby utrzymać Cię na dobrej drodze 
i zmaksymalizować wyniki żniw. 

ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ SWOJEJ MASZYNY
PODCZAS NADCHODZĄCYCH ŻNIW.

TANIEJ PRZED SEZONEM
DO 30 CZERWCA 2018

23%
SKORZYSTAJ Z NIEZWYKŁEJ OFERTY 
CASE IH, WYKONAJ PRZEGLĄD 
KOMBAJNU I ODBIERZ PREZENT

RABATU NA CZĘŚCI 
ZAMIENNE

BĄDŹ GOTOWY NA NOWY SEZON!
 * Oferta do - 23% rabatu obowiązuje do 15 maja 2018. Po tym terminie obowiązuje rabat do -12%. Promocja ważna do 30 czerwca 2018.
Więcej szczegółów u Autoryzowanego Dealera Case IH.

*



EN

DO 30 CZERWCA 2018

WIDOCZNOŚĆ O KAŻDEJ PORZE
Dostrzeż wszystko i bądź widoczny z naszymi dedykowanymi światłami i lampami roboczymi.

LAMPY ROBOCZE
Optymalna widoczność jest 
kluczem do zwiększenia wydajności 
w nocy, jednocześnie zapewniając 
pełne bezpieczeństwo. 
 Diody LED o wysokiej mocy 

zapewniają maksymalną 
widoczność 

 Niski pobór mocy nawet 
w oświetleniu dalekiego zasięgu 

 Wysoka odporność przed 
wilgocią i korozją

 KOGUTY
Gama lamp ostrzegawczych 
dostosowana Twojej maszyny 
 Odporne na wstrząsy 

z odpornym na zbicie kloszem 
 Większa jasność: +30% 
 Doskonale zabezpieczone 

przed kurzem i wilgocią.

ŻARÓWKI
Oryginalne żarówki emitują 
idealną ilość światła. 
Niezależnie od tego jakie 
zadanie wykonuje Twoja 
maszyna. 
 Precyzja 
 Niezawodność 
 Długa żywotność 

ZADBAJ O SWÓJ KOMBAJN
Jak wiesz to niezwykle skomplikowana i bardzo ważna 
maszyna w Twoim gospodarstwie i już wkrótce zostanie 
poddana intensywnemu użytkowaniu podczas żniw. 
Upewnij się, że wszystkie komponenty, szczególnie 

części zużywające się takie jak 
noże lub łańcuchy, są w dobrym 
stanie. Zainwestuj w oryginalne 
części zamienne, aby znacznie 
zmniejszyć prawdopodobieństwo 
kosztownego przestoju.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ TWOJEGO CIĄGNIKA
Twój ciągnik jest wszechstronną maszyną. Odgrywa on 
kluczową rolę w Twoim gospodarstwie współpracując 
z innymi niezbędnymi narzędziami w uprawie roli. Ciężko 
pracuje podczas żniw ale także jeszcze na długo przed 
nimi. W związku z tym musi działać tak wydajnie, jak to 
tylko możliwe. Zadbaj o swoją maszynę już teraz, 
a unikniesz nieoczekiwanych przestojów i napraw, 
które kosztują znaczne ilości czasu i pieniędzy.

Aby zapewnić maszynie wytrzymanie ciężkiej 
pracy i dużych obciążeń, wybierz Oryginalną 
jakość części zamiennych Case IH, które 
zostały zaprojektowane tak, aby idealnie 
pasowały do Twojego ciągnika.

NOŻE ROZDRABNIACZA -  
WIĘCEJ EFEKTYWNOŚCI

  Łatwe i płynne cięcie dzięki 
gładkiej powierzchni ostrza

 Zwiększona wydajność siekania 
dzięki dodatkowemu ostrzu na 
końcu noża

NOŻE -  
WIĘCEJ PRECYZJI

 Wykonane z wysokiej 
jakości stali dla 
maksymalnej trwałości 

 Udoskonalona 
powierzchnia tnąca 

 Optymalizacja zużycia 
paliwa 

HEADER -  
WIĘCEJ WYDAJNOŚCI

  Zaprojektowany aby szybciej 
zbierać plony.

  Lepsza obróbka zbiorów 
z równomiernym 
rozłożeniem obciążenia

Wykonaj przegląd kombajnu do 30 czerwca i skorzystaj z rabatu na 
części zamienne oraz odbierz prezent - bezrękawnik z logo CASE IH. 

ODWIEDŹ SWOJEGO DEALERA, ABY SKORZYSTAĆ 
Z OFERTY NA ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

PRZED SEZONEM TANIEJ


