actie geldig tot 20 maart 2020

KLAAR VOOR PRECISIE?

VERMINDER UW KOSTEN EN VERHOOG UW OPBRENGST
MET ONZE GEBRUIKSVRIENDELIJKE PRECISIE-OPLOSSINGEN!

UW XCN-1050TM
EZ-PILOT TM PRO
BESCHIKBAAR VANAF

6.499€

(1)

AANBIEDING 1

XCN-1050TM
EZ-PILOTTM PRO
BESCHIKBAAR VANAF

6.499€

(1)

AANBIEDING 2

XCN-2050TM
GA NU LANGS BIJ UW
DEALER, UITZONDERLIJKE
CONDITIES!(2)
BEKIJK DE MOGELIJKHEDEN VAN DE EZ-PILOTTM PRO EN AUTOPILOT MOTOR DRIVE

Type stuurbediening
Geschikte voertuigen

EZ-PILOTTM PRO

AUTOPILOT MOTOR DRIVE

Ondersteunend – SAM200 Stuurwiel

Ondersteunend – SAM200 Stuurwiel

Platformsets voor meer dan 200 compatibele voertuigen*

Lage snelheid

1,61 km/h

0,35 km/h

Hoek (aanloop)

45°

90°

Werking achteruit

Ja, gedurende 15 sec.

Ja

Ingeschakeld blijven tijdens stop

Ja, gedurende 15 sec.

Ja

NextSwath -functie (keren op kopakker)

Nee

Ja

TM

*Contacteer uw New Holland dealer om de compatibele machines te kennen.
(1) Exclusief montage en platformkit. Zolang de voorraad strekt.
(2) Exclusief montage. Zolang de voorraad strekt.
(1)(2) Niet-contractuele afbeelding.
Niet cumuleerbaar met andere promoties, geldig in het deelnemende New Holland-netwerk, zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen onder voorwaarden.
Exclusief gereserveerd voor landbouwers, CUMA, agrarische bedrijven en enkel gerelateerd aan New Holland-onderdelen, New Holland precisielandbouwproducten
en werkuren verkocht door deelnemende New Holland-dealers.
Aanbiedingen geldig tot 20/03/2020.

PLM CONNECT RTK
NETWERK

Nu Precision Farming-apparatuur steeds betaalbaarder en toegankelijker wordt, is het ook
makkelijker om de mogelijkheden van RTK nauwkeurigheid en stuursystemen te benutten. Ontdek
het vernieuwde PLM-gamma om elke dag hoge productiviteit, efficiëntie en comfort te combineren
met kostenbesparingen.
WAAROM PLM®-OPLOSSINGEN?

PRODUCTIVITEIT

RENDEMENT

EFFICIËNTIE

COMFORT

Optimaliseer uw landgebruik
met nauwkeurige
opbrengstkartering

Verminder pootgoedgebruik
door variabele afgifte &
perceelbeheer

Breng uw prestaties naar
een nieuw niveau met
geavanceerde precisieoplossingen

Bereik meer met minder
inspanning en ongemak met behulp
van automatische geleiding

REALISEER ELKE DAG ULTIEME PRECISIE
Door snelle convergentie, uitgebreide dekking en
betrouwbare prestaties te combineren, zorgt PLM®
CONNECT RTK ervoor dat al uw precisieapparatuur op
elk moment is gekoppeld en efficiënt werkt. Europa’s
nummer 1 mobiele correctienetwerk biedt u een
pass-to-pass van 1,5 cm en een nauwkeurigheid van
2,5 cm jaar na jaar, zodat u efficiënter kunt werken bij
al uw taken. Sinds dit jaar is het NH PLM connect RTK
netwerk uitgebreid met Galileo. Dit geeft u nog meer
bedrijfszekerheid.

PLM® CONNECT RTK in het kort

PLM® Connect RTK

Convergentietijd

Onmiddellijk

Pass-to-pass

1,5cm

Herhaalbaarheid jaar na jaar

2,5cm

Directe ondersteuning door serviceleverancier

Ja
Goed

Prestaties onder bomen

WAARVOOR KUNT U PLM® CONNECT RTK GEBRUIKEN?
• Gewasruggen • Rijpaden • Gestuurde pootmachines • Egaliseren • Oogsten • Drainage

AANBIEDING 3

PLM CONNECT
RTK UPGRADE

VOOR MINDER
DAN 5.000€(3)

(3) Eenmalige aankoop van unlockcodes en modem om gebruik te maken van het RTK netwerk.

Verhoog uw efficiëntie door te upgraden
naar PLM® CONNECT voor een snellere,
betrouwbaardere manier om gekoppeld
te blijven.

PRECISION LAND MANAGEMENT
PRODUCTNIEUWS

NET BINNEN
XCN-750™ DISPLAY + NAV-500 GPS-MODULE

XCN-750™ - DISPLAY
Dit display combineert een eenvoudige installatie, aantrekkelijke prijzen en extra functies voor
intuïtieve toegang tot autonome besturing en applicatiebeheer. Het XCN-750-DISPLAY™ is ISOBUScompatibel en helpt u om precies en productief te blijven waar u ook bent, ongeacht de uitdaging.
• 17,8 cm HD-kleurentouchscreen
• Android-besturingssysteem
• Solide constructie voor dagelijks gebruik
• Compatibel met NAV-500 & NAV-900 GPS-modules
• Optioneel: ISOBUS VT & sectieschakeling
• Aansturen tot maximaal 2 kanalen & 24 secties
• Bluetooth® en Wi-Fi-connectiviteit

NAV-500 - GPS-MODULE
Door gebruik te maken van meerdere GNSS-satellietconstellaties levert deze betaalbare
navigatiemodule reproduceerbare nauwkeurigheid tot onder een meter en dekking op het gehele
agrarisch bedrijf. Ideaal voor grondbewerking, grootschalige akkerbouw, zaaien, sproeien en oogsten.
• Solide behuizing
• Compatibel met Egnos- en ViewPoint RTX™-correctie
• 5 Satellietconstellaties
• Optioneel: hellingscorrectie bij manueel sturen
• Compatibel met EZ-SteerTM, EZ-PilotTM & EZ-PilotTM Pro
stuurhulpsystemen
• 4.1 Bluetooth®
• Meerdere CAN-poorten

AGXTEND
PRODUCTNIEUWS

AGXTEND is het toonaangevende platform voor innovatieve technologieën in de agrarische sector.
Wij ontwikkelen en leveren baanbrekende technologieën waarmee agrariërs hun efficiëntie en
daarmee hun economisch succes kunnen vergroten.

FOCUS 1

Ontdek het volledige potentieel van uw akkers
New Holland heeft SoilXplorer geïntroduceerd als
geavanceerde technologische oplossing voor het meten van
de geleidbaarheid van uw bodem vanaf de oppervlakte tot
1 m diep om uw akkers te verbeteren. De snelle, contactloze
sensor werkt op twee manieren:
• On-the-go kartering
Brengt bodemzones in kaart om nauwkeurigere
opbrengstpotentiekaarten te bouwen
• Real-time aansturing
Berekent de diepte van verdichtingszones en past de
werkdiepte van uw grondbewerkingsmachine aan

FOCUS 2

BASIC
Optimaliseer uw stikstofbalans
Voeg precies de juiste hoeveelheid stikstof toe aan uw
gewas met deze rendabele stikstof- en biomassasensor.
De CropXplorer Basic gebruikt omgevingslicht voor de werking
en is ideaal voor gewasbewaking.
• Eenvoudige montage
• Intuïtief te bedienen
• Betrouwbare resultaten

PLM
DEALEREXPERTISE

Laat u bij elke stap begeleiden
Wij willen dat u meer uit uw PLM®-oplossing haalt. Daarom bieden wij gespecialiseerde
ondersteuning, vanaf het kiezen van de juiste apparatuur tot het oplossen van technische problemen.
Met hulp van het PLM Support Center en onze Precision Farming Specialists kunt u het hele jaar
door productief en efficiënt blijven.
ASSISTENTIE
Beperk uw stilstand
Voor vragen of bij problemen staat het toegewijde
team van ons PLM Support Center voor u klaar met
deskundig advies en technische ondersteuning.
• Maandag tot vrijdag van 7:00 tot 19:00 uur
• Ervaren agrarische experts

Belgium : 080081308
Netherlands: 08002526022
plmsupporteur@newholland.com

EXPERTISE
Onderbouw uw besluiten
Bij geselecteerde dealers kunnen Precision Farming-specialisten u helpen de juiste besluiten voor
uw agrarisch bedrijf te nemen. Zij zijn getraind in de nieuwste Precision Farming-technologie en
geven u professioneel advies en toegewijde aftersales-ondersteuning, aangepast aan uw eisen.
RAADPLEEG VOOR MEER INFORMATIE UW NEW HOLLAND-DEALER.

LEAFLET_NH_NL

UW NEW HOLLAND-DEALER

www.newholland.com

