
OGŁASZAMY KONIEC ZIMY.
PRZYGOTUJ SIĘ!

NA CZĘŚCI 
PRZEGLĄDOWE
DO  CIĄGNIKÓW -15%

OD 15 LUTEGO DO 31 MARCA 2019

PRZEGLĄDY WIOSENNE

Twój Dealer Case IH 

* Więcej informacji na temat ofert u Twojego najbliższego dealera. 
Prezent marki Berner możliwy do odbioru za 1 zł w przypadku opłaty za przegląd lub dokonania naprawy zgodnie z wyceną serwisu. 

Wszystkie zdjęcia przedstawione są jedynie zdjęciami poglądowymi i mogą różnić się od rzeczywistości. Zastrzegamy sobie 
prawo do zmiany oferty oraz błędów w druku.

POTRZEBUJESZ POMOCY? ZADZWOŃ 00800 2273 440 00

FINANSOWANIE
Odroczona zapłata, nieprzewidziane koszty, zarządzanie gospodarstwem czy parkiem 
maszynowym to duże wyzwanie dla budżetu.
Dlatego firma Case IH opracowała szereg elastycznych pakietów finansowania od 0% 
odsetek*.
• Wybierz elastyczne formy finansowania z ratami  
 od 12 do 36 miesięcy

• Brak ukrytych opłat

• Lepsza płynność finansowa

Awaria? Problemy z uruchomieniem silnika? Max Service Case IH dostępny jest dla 
Ciebie przez całą dobę, aby zapewnić Ci pomoc i znalezienie skutecznych rozwiązań 
dla Twoich problemów.

• Współpraca aby naprawić maszynę jak najszybciej

• Ekspresowe zapewnienie pomocy w sezonie, takim jak żniwa

• Pomoc w kontakcie z najbliższym dealerem Case IH

DOSTĘPNY 24/7

ZRÓB PRZEGLĄD  
I ODBIERZ PREZENT! 

5% rabatu  

na oleje przekładniowe AKCELA

NAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWO NAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWO



15%
HI-TECH

Stale inwestujemy w badania 
i rozwój, aby zaoferować 

Ci najnowocześniejsze 
rozwiązania.

EKSPERT
Od wielu lat 

dopracowujemy wiedzę 
serwisową i oryginalne 

części zamienne.

ATRAKCYJNE CENOWO
Uważamy, że cena 

nie powinna stanowić 
przeszkody w osiągnięciu 

wysokiej wydajności.

JAKOŚĆ
Wszystkie nasze komponenty 

wykonane są z najwyższej jakości 
materiałów i poddawane   

są rygorystycznym testom.

OFERTA
Opracowaliśmy szeroką 

gamę części i usług, aby 
zaspokoić wszystkie Twoje 

potrzeby.

USŁUGI
Nasze podejście zorientowane 

na klienta oznacza, 
że będziesz cieszyć się 

spersonalizowaną pomocą.

GWARANCJA
Zawsze skorzystasz 

z gwarancji producenta, aby 
mieć pewność, że montowane 

części są najwyższej jakości.

FILTRY PALIWA

FILTRY POWIETRZA

ŁOŻYSKA

FOTELE I POKROWCE

Dlaczego warto wybrać filtry paliwa CASE IH?
  Efektywna filtracja: warstwowa technologia materiału 

filtrującego zatrzymuje nawet najmniejsze zanieczysz-
czenia.

  Szczelność pod obciążeniem: dopasowane do  
konstrukcji silnika zapewniają optymalny przepływ 
paliwa

Dlaczego warto wybrać filtr powietrza CASE IH?
  Zoptymalizowane zużycie paliwa: silnik zacho-

wuje maksymalny moment obrotowy, jednocze-
śnie zmniejszając spalanie dzięki właściwej 
objętości powietrza

  Minimalizacja nakładów konserwacyjnych: 
wodoszczelność i ogniotrwałość zapobiegają 
przedwczesnemu zapychaniu filtra oraz 
zwiększają jego chłonność

Dlaczego warto wybrać łożyska CASE IH?
  Stabilność wymiarowa: dzięki specjal-

nie opracowanej obróbce, chroniącej 
przed wysoką temperaturą

  Wysoka odporność na temperatury: 
stal oraz akrylonitrylowo-butadieno-
we uszczelki wytrzymują ekstremal-
ne temperatury

OGŁASZAMY KONIEC ZIMY. PRZYGOTUJ SIĘ!
WYBIERZ ORYGINALNE CZĘŚCI CASE IH

ZAAWANSOWANA FILTRACJA:
4 rodzaje filtrowanych cząstek 
woda, cząstki organiczne, 
sadza i osady mineralne 5X 
bardziej efektywne

CZYSTE POWIETRZE:
Zaprojektowane w taki sposób, aby 
wychwytywać 99,6% cząstek, filtry 
CASE IH zoptymalizują zużycie 
paliwa oraz zmniejszą ryzyko 
zatarcia Twojego silnika.

Ogłaszamy koniec zimy! Sprawdź maszyny i rozpocznij 
sezon 2019 z w pełni sprawnym sprzętem. Jeśli chcesz… 
możemy Ci w tym pomóc! 

Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie atrakcyjną ofertę 
przeglądową pod hasłem PRZEGLĄDY WIOSENNE. 

Wszystko po to, abyś mógł się cieszyć spokojem podczas 
sezonu. Wykonaj przegląd a Twój ciągnik Case IH odpłaci 

Ci się bezawaryjnym działaniem podczas okresu wzmo-
żonej pracy.

Przygotuj się już teraz! Umów się na przegląd u  najbliż-
szego Dealera skorzystaj z rabatu oraz odbierz prezent.

WYKONAJ PRZEGLĄD SWOJEJ MASZYNY Z 15% RABATEM
Sprawdzamy 81 punktów Twojej maszyny. Zaufaj ekspertom i zamów przegląd.

A TAKŻE…. SPRZĘGŁA, HYDRAULIKA, SZYBY, 
OŚWIETLENIE, AKUMULATORY I INNE. 
O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ SWOJEGO DEALERA CASE IH

PRZEGLĄDY WIOSENNE CIĄGNIKÓW
SPRAWDZAMY 81 PUNKTÓW TWOJEJ MASZYNY

PRZEGLĄD WIOSENNY JEST DOSTĘPNY 
DLA WSZYSTKICH MODELI CIĄGNIKÓW 
CASE IH. SPRAWDŹ JUŻ DZIŚ!

SILNIK 
  Stan oleju i filtrów oleju/

paliwa/powietrza 
  Ogólny stan 

OGÓLNY STAN 
MASZYNY

  Inspekcja i identyfikacja 
uszkodzeń  w wybranych 
punktach maszyny

HAMULCE I KOŁA 
  Wszystkie elementy 

układu hamulcowego
  Stan kół i tarcz

UKŁAD CHŁODZENIA 
  Stan płynów chłodzących 
  Kontrola komponentów 

i szczelności 

PRZEDNI 
PODNOŚNIK/WOM

  Kontrola belek
  Inspekcja WOM

UKŁAD KIEROWNICZY 
  Kontrola 

OBWODY ELEKTRYCZNE 
  Funkcje ogólne, alarmy i urządzenia zabezpieczające 
  Kontrola instalacji 
  Ogólny stan 

KABINA 
  Filtr powietrza kabiny 
  Klimatyzacja 
  Ogrzewanie/wentylacja 

AFS
  Właściwe funkcjonowanie

OBWODY HYDRAULICZNE 
   Kontrola sprawności układu

ZŁĄCZE
  Konrola

PŁYNNE RUCHY:
Wykonane z najlepszej 
jakości stali, łożyska CASE 
IH zapewniają maksymalną 
wytrzymałość na obciążenia 
i wysoką temperaturę oraz 
stabilność wymiarową. 

Dlaczego warto wybrać fotele 
CASE IH?

  Niskie nakłady konserwacyjne 
(gama EASY): łatwe w czysz-
czeniu i antypoślizgowe po-
krowce Simileo, odporne na 
zużycie pokrowce Rubmat

  Jakość (gama COMFORT): 
wysokiej jakości, wytrzy-
małe pokrowce z mikro-
fibry Airco, neutralizu-
jące zanieczyszczenia 
pokrowce Trackmata

KOMFORT PRZEDE 
WSZYSTKIM:
Komfort powinien stanowić 
jeden z Twoich priorytetów. 
To dlatego stworzyliśmy 
adaptowane fotele z 
ulepszonym podparciem 
pleców zmniejszającym 
wibracje nawet o 40%. 

RABATU
NA CZĘŚCI


