
PRZEGLĄD
JESiENNY
TWOJEJ
MASZYNY
BĄDŹ ROLNIKIEM. MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ.
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NAJWYŻSZA JAKoŚĆ
NAJLEPSZA CENA

ORYGINALNE 
FILTRY

Po wykonaniu

Przeglądu

odbierz gratis

- uniwersalną Piankę

czyszczącą  X-IN-1 BERNER!

ORYGINALNE 
CHŁODNICE

POMPY 
WTRYSKOWE

ORYGINALNY 
ZESTAW 
NAPRAWCZY 
SILNIKA

Kompletne silniki,
silniki typu Long Block i Short Block

Alternatory  
i rozruszniki

Turbosprężarki

Układy napędowe

Komponenty 
elektroniczne 

(ECU, sterowniki 
joysticka)

2 LATA 

GWARANCJI NA 

KOMPLETNE 

SILNIKI

I SILNIKI TYPU

LONG BLOCK

DWUKROTNIE 
DŁUŻSZY OKRES 

GWARANCJI  
W PORÓWNANIU  

Z NOWYMI POMPAMI 

WTRYSKOWYMI 
PALIWA

Układy wtryskowe

WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁA ALTERNATYWA 
części case iH reman to stale rozszerzana linia części 
regenerowanych fabrycznie będąca istotną alternatywą dla 
nowych części przeznaczoną do maszyn case iH w każdym 
wieku. klienci mogą cieszyć się znacznymi korzyściami 

związanymi z jakością, ceną i asortymentem. wybór serii 
reman daje pewność, że komponenty zamontowane  
w maszynach będą równie wydajne, jak nowe.

szczegóły specjalnej oferty cenowej dostępne u autoryzowanego dealera case iH.

INdYWIdUALNE RoZWIĄZANIA FINANSoWE. 
NIEPoWTARZALNE, JAK TWoJE INWESTYCJE.
W Case IH chcemy Ci towarzyszyć na każdym kroku, 
aby zagwarantować Ci wysoką produktywność dzisiaj, 
jutro i w nadchodzących sezonach. 
dlatego oferujemy szereg nieoprocentowanych opcji 
finansowania, które można dostosować odpowiednio do 
twoich potrzeb.

daj się zaskoczyć! 
  100% przejrzystość – brak ukrytych opłat
  oszczędności krótko- i długoterminowe
  elastyczne opcje spłat

zapytaj dealera case iH o rozwiązanie finansowania  
w pełni dostosowane do twojej działalności.

NAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWONAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWO



NIE TYLKo KWESTIA
osiągÓw

Często przypominamy, że skrupulatna  
i prawidłowa konserwacja jest podstawą 
unikania nieoczekiwanych przestojów  
i utrzymania maszyn w najlepszym możliwym 
stanie. To jest oczywiście prawda, ale nie chodzi 
wyłącznie o osiągi! 
Aby optymalizować produktywność, należy 

także kontrolować koszty eksploatacji.  
W niektórych przypadkach nieoptymalny stan 
komponentu maszyny może prowadzić do 
zwiększonego zużycia paliwa – weźmy pod 
uwagę chociażby efekt zanieczyszczonych 
filtrów, zużytych wtryskiwaczy, nieprawidłowych 
ustawień zaworów lub brudnych chłodnic.

CASE IH MA NA TO ROZWIĄZANIE!

A jeśli wymagana jest wymiana części, 
skorzystaj z rabatu do 15% na:

 FILTRY OLEJU, PALIWA I POWIETRZA; 
 POMPY WTRYSKOWE; 
 CHŁODNICE; 
 ORYGINALNY ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA.

Dealer Case IH przeprowadzi fachową kontrolę wszystkich 
komponentów i będzie gotowy przedstawić rozwiązanie  
w zakresie utrzymania optymalnych osiągów maszyny przy 
jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad całkowitym 
kosztem eksploatacji (TCO).

PAMIĘTAJ O ZIMOWYM PRZEGLĄDZIE 
MASZYN ŻNIWNYCH. 
skontaktuJ się z dealereM. 

UPRAWA 
I PRZYGOTOWANIE 

GLEBY
niezależny pomiar 

przewodności gleby. 
lepsze poznanie gleby 
i jej stref. Rozpoznanie 

i zrozumienie 
niejednorodności 

gleby.

SIEW 

zoptymalizowana 
dawka wysiewu  

w zależności  
od faktycznych 

warunków glebowych.

ZWALCZANIE 
CHWASTÓW

nowa, alternatywna 
technologia zwalczania 

chwastów. 
Elektrofizyczne 

niszczenie chwastów  
i roślin inwazyjnych.

NAWOŻENIE

pakiet czujnika 
biomasy, który 

analizuje rzeczywisty 
stan roślin w celu 

kalibracji dawkowania 
nawozów

sztucznych.

ZBIÓR

Wyższe plony i wyższa 
jakość zbiorów

Poznaj nasze innowacyjne,
zaawansowane technologicznie rozwiązania

ROLNICTWO PRECYZYJNE

WYŚWIETLACZ
Łatwe w obsłudze ekrany dotykowe są produkowane 
z wykorzystaniem najnowszej specyfikacji.
UKŁAd PRoWAdZENIA
Układy prowadzenia typu Premium do wszystkich prac 
w gospodarstwie.  
SIEĆ RTK
Zwiększ dokładność wykonywanych prac dzięki wiodącej 
w Europie sieci GPS.

AGXTEND

AGXTEND™ jest wiodącą platformą innowacyjnych technologii 
w sektorze rolnictwa inspirującą klientów do wyboru usług lub 
narzędzi, które są dla nich najodpowiedniejsze i pozwalają 
im zachować kontrolę nad własnymi danymi dzięki konieczności 
wyrażenia zgody (opt-in). 

JUŻ TERAZ ZAREZERWUJ ZIMoWY PRZEGLĄd 
PoZWALAJĄCY oSZCZĘdZAĆ NA PALIWIE! 

MAKSYMALNIE ZWIĘKSZ PRodUKTYWNoŚĆ
W KOLEJNYM SEZONIE

Już czas wejść do sieci dla poprawy produktywności.
WWW.AGxTENd.CoM/PRodUCTS

NAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWO

*szczegóły oferty «Przeglądy zimowego» dostępne są u autoryzowanego dealera case iH.


