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Wysoka produktywność
oparta na doświadczeniu.
Wszechstronne i kompaktowe ładowarki kołowe serii C marki New Holland to zupełnie nowa konstrukcja, która stanowi świeżą alternatywę
dla tradycyjnych rozwiązań w zakresie transportu materiałów w gospodarstwach rolnych. Zmodyfikowana oferta produktów obejmuje
opcjonalny wydłużony wysięgnik w modelach W80C, ułatwiający załadunek paszowozów oraz przyczep o wysokich burtach, jak również
nowe opcjonalne złącza euro upraszczające kompatybilność osprzętu w obrębie całego gospodarstwa. Zmiany wprowadzone w układzie
chłodzenia sprawiają, że chłodne powietrze lepiej dociera do chłodnicy, a ciepło może uwalniać się przez nowe otwory wentylacyjne w
masce.

Niski całkowity koszt posiadania
Modele serii C są wyposażone w zaawansowany, 4-cylindrowy, silnik o pojemności 3,4 litra, spełniający wymagania normy Stage V
F5H, skonstruowany przez siostrzaną spółkę FPT Industrial, pionierem w zakresie niskoemisyjnych, wysokowydajnych rozwiązań dla
zastosowań drogowych i terenowych. Silnik zapewnia wysoką moc, niskie zużycie paliwa przy bardzo niskich wymaganiach w zakresie
konserwacji. Ponadto, dzięki wykorzystaniu bezobsługowego katalizatora (DOC) i filtra cząstek stałych (DPF), uzyskano wysoką wydajność
i obniżony całkowity koszt posiadania.

Wysoka wszechstronność
Możliwość wyboru jednego lub dwóch dodatkowych obwodów hydraulicznych oraz dostępność dużego przepływu w połączeniu z
prędkością pełzania pozwalają na pracę przy maksymalnym przepływie przy stale niskim tempie jazdy do przodu. Ta funkcja jest przydatna
w wielu specjalistycznych zastosowaniach, takich jak odśnieżanie i zamiatanie placu.

Doskonała wydajność
Dzięki rozkładowi ciężaru nowa kompaktowa ładowarka kołowa może w pełni wykorzystać imponującą poprawę udźwigu. Zoptymalizowany
rozkład ciężaru skutkuje niemal 500 kg oszczędnością masy w modelu W50C, co pozwala lepiej wykorzystać dostępną moc silnika.
Doskonała wysokość sworznia zawiasu i wyprofilowane ramiona w modelach W80C z ramieniem typu Z-bar i wydłużonym wysięgnikiem
ułatwiają załadunek na środku przyczepy lub wagonu bez dotykania krawędzi. Automatyczny system Glide-Ride włącza się przy
prędkościach powyżej 5,5 km/h, aby zapobiec podskakiwaniu ramienia i umożliwić płynną jazdę przy maksymalnej prędkości na drodze. To
wszystko przyczynia się do wysokiej produktywności.

Wysoka precyzja
Pedał Inch & Brake stopniowo wyłącza przekładnię w fazie hamowania, jednocześnie stopniowo zwalniając hamulce, zapewniając
operatorowi sterowanie maszyną z milimetrową dokładnością przy niskich prędkościach. Wielofunkcyjny dżojstik z proporcjonalnym
sterowaniem dodatkowym, przyciskiem pamięci przepływu, funkcją pływającą i przełącznikiem F-N-R, wszystkie urządzenia sterujące
znajdują się w dłoni operatora.

Dokonaj wyboru
Cztery modele przegubowego zakresu skrętnego o napędzie na cztery koła o mocy 58 KM – 75 KM i udźwigach roboczych od 1,65 t
do 2,45 t do wysokości odpowiednio 3,1 m – 3,4 m (3,7 m w modelu W80C LR), oferują wysoką wydajność w bardzo zwinnym pakiecie.
Imponujące wartości wydajności poparte są przydatnymi cechami konstrukcyjnymi, takimi jak niewielka wysokość kabiny wynosząca
zaledwie 2,45 m i maksymalna szerokość 1,74 m w najmniejszym modelu W50C, co sprawia, że jest on idealny, gdy potrzebny jest dostęp
do niskich budynków gospodarskich i wąskich ciągów komunikacyjnych. Do tych kompaktowych wymiarów dochodzi ciasny kąt skrętu
dzięki przegubowemu układowi kierowniczemu, który sprawia, że pojazd jest bardziej zwrotny i przyjazny dla użytkownika w zakresie
kierowania wszystkimi kołami od produktów konkurencji. Nowa konstrukcja kabiny zapewnia operatorowi przestronne środowisko pracy,
a cztero-słupkowa rama kabiny zapewnia niemal 360 stopni widoczności przy minimalnym martwym polu, a przy tym jest szeroka, jasna
i przestronna. Dżojstik elektrohydrauliczny jest prawdziwie wielofunkcyjny, dzięki czemu codzienne czynności związane z podawaniem i
ładowaniem są szybkie i wydajne.

Modele

W50C
W60C
W70C
W80C

Moc
silnika
(KM)

58
64
75
75

Ciężar
Standardowy /
wywracający przy Wysoki przepływ
pełnym skręcie*
hydrauliczny
(kg)
(l/min)

2903
3711
3814
4019

67 / 67 / 85 / 130
85 / 130

* W przypadku ramienia z łącznikiem typu Z-bar dodatkowa przeciwwaga o masie 150 kg w
modelach W60C i W80C
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Czyste, mocne silniki.
Cała oferta obejmuje 3,4-litrowe silniki Common Rail F5H opracowane przez FPT Industrial, które spełniają surowe normy emisji spalin
Stage V. Zaawansowana technologia Common Rail precyzyjnie dostarcza paliwo w celu uzyskania optymalnej reakcji, a także znacznie
zmniejsza zużycie paliwa w porównaniu z poprzednimi modelami. Ten bardzo cichy silnik rozwija do 75 KM i do 314 Nm momentu
obrotowego, co gwarantuje wydajność i komfort operatora. Cały asortyment wykorzystuje technologię katalizatora DOC i filtra cząstek
stałych (DPF) w celu zapewnienia zgodności z normą Stage V, która jest bezobsługowa i dodatkowo zwiększa wydajność w celu obniżenia
całkowitego kosztu posiadania.
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Zasilane przez FPT Industrial
New Holland nie jest sama, gdy chodzi o technologię Stage V
– może ona czerpać z doświadczeń własnych specjalistów ds.
silników: FPT Industrial.
Pionierzy: W latach 80. firma FPT Industrial rozwinęła technologię
Common Rail, w swoim centrum badawczo-rozwojowym w
szwajcarskim Arbon i zaprezentowała go szerokiej publice 1997
roku w samochodzie Alfa Romeo 156. Jako pierwsze wprowadziła
ten układ wtryskowy w maszynach rolniczych w ciągniku TS-A.
Pionierstwo. Zawsze.
Większa czystość: dziewiąty rok z rzędu firma CNH Industrial
znalazła się na czele europejskiego i światowego indeksu Dow
Jones Sustainability w sektorze techniki przemysłowej. Mniej emisji.
Wszędzie.
Sprawdzone rozwiązania: od 2007 r. firma FPT Industrial
wyprodukowała ponad 345.000 silników F5C. Niezawodność.
Gwarantowana.

DOC i DPF : zintegrowana technologia emisji
• Technologia DOC i DPF jest stosowana w celu spełnienia
przepisów dotyczących emisji Stage V
• Katalizator DOC przekształca zanieczyszczenia obecne w
strumieniu spalin w nieszkodliwe substancje, takie jak dwutlenek
węgla i woda
• DPF: Filtr cząstek stałych usuwa cząstki stałe ze spalin
• Bezobsługowy układ neutralizacji spalin
• Brak konieczności stosowania płynu AdBlue

Common Rail. Rozsądne rozwiązanie.
• Twoja kompaktowa ładowarka kołowa otrzymuje dokładnie tyle
paliwa, ile potrzeba, maksymalna moc produkowana jest z
prędkością 2500 obr./min
• Zoptymalizowany proces spalania daje w efekcie bardziej wydajne
silniki, które lepiej odpowiadają Twoim wymaganiom

Długie okresy międzyserwisowe
• Częstotliwość serwisowania została dodatkowo wydłużona do
500 godzin pracy
• Oszczędność czasu i pieniędzy!

Redukcja zużycia paliwa
• Dzięki pełnemu zastosowaniu technologii Common Rail, DOC i
DPF, zużycie paliwa zostało znacznie zmniejszone
• Precyzyjne dostarczanie paliwa ma kluczowe znaczenie dla
efektywności paliwowej

06 PRZEKŁADNIA, OSIE I HYDRAULIKA

Zaprojektowane z najwyższą precyzją.
Przekładnia hydrostatyczna Press & Go
Wszystkie modele z tej serii są wyposażone w przekładnie hydrostatyczne, wystarczy nacisnąć pedał przyspieszenia i można płynnie
jechać. Maksymalna prędkość na drodze wynosi 35 km/h przy opcjonalnej opcji High Travel Speed, na tyle szybko, aby swobodnie jechać
z punktu A do punktu B wokół gospodarstwa. Pedał inch & brake pozwala na przeniesienie większej mocy na układ hydrauliczny ładowacza
bez odłączania napędu, przy zachowaniu stałej liczby obrotów silnika, co jest przydatne na przykład przy obchodzeniu się z obornikiem.
Opcja prędkości pełzania jest również dostępna we wszystkich modelach z wyjątkiem modelu W50C, w którym prędkość jazdy można
ustawiać i regulować w zakresie 1-5 km/h, co jest przydatne do odśnieżania i zamiatania podwórza.
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Dokładność co do milimetra

Wydajna hydraulika

• Pedał Inch & Brake stopniowo wyłącza
przekładnię w fazie hamowania,
jednocześnie stopniowo zwalniając
hamulce
• Precyzyjna kontrola maszyny jest
osiągalna przy niskich prędkościach
• Dzięki wielofunkcyjnemu dżojstikowi z
przyciskiem pamięci przepływu możesz
wykonać każde zadanie z taką samą
precyzją
• Funkcje
trzecia
i
czwarta
są
proporcjonalnie sterowane

• W dwóch najmniejszych modelach
pracuje pompa 67 l/min z prędkością
2500 obr/min
• W dwóch większych modelach można
wybrać pompę standardową 85 l/min lub
pompę wysokoprzepływową 130 l/min
• We wszystkich modelach pompa zasila
zarówno układ hydrauliczny, jak i układ
kierowniczy, a dla bezpieczeństwa istnieje
zawór priorytetowy, który zaspokaja
zapotrzebowanie układu kierowniczego

Prędkość minimalna
i przepływ maksymalny
• Opcja High Flow jest wyposażona w
nową prędkość pełzania, która zapewnia
maksymalny przepływ hydrauliczny
przy stałej prędkości w zakresie od 0 do
5,5 km/h
• Przednie gniazdo elektryczne i zwrotny
zawór rozhermetyzowany uzupełnia
pakiet

20°

Krótki promień skrętu

Doskonała stabilność

Wybór mechanizmów różnicowych

• Nowa kompaktowa ładowarka kołowa
oferuje kąt skrętu 40° na każdą
stronę, w pełni hydrauliczny centralny
układ kierowniczy, funkcję awaryjnego
kierowania, a przednie i tylne koła
poruszają się po tym samym torze

• Oś tylna serii C oscyluje pod kątem
20 stopni, poprawiając zarówno
bezpieczeństwo, jak i stabilność
• W porównaniu z maszyną z oscylującym
sworzniem centralnym, oscylacja tylnej
osi daje operatorowi lepsze wyobrażenie
o stabilności maszyny
• System
Glide-Ride,
uruchamiany
samoczynnie tylko w razie potrzeby przy
prędkości ponad 5,5 km/h, zapobiega
podskakiwaniu ramienia

• Dostępne są 2 konfiguracje mechanizmu
różnicowego:
• Ograniczony poślizg przedni i tylny
(wszystkie modele)
• Otwarty ze 100% blokadą przedniego i
tylnego mechanizmu różnicowego (W70C
– W80C)
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Najwyższy komfort i bezpieczeństwo.
Nowo zaprojektowana kabina zapewnia prawie nieograniczony 360-stopniowy widok. Podniesiona pozycja operatora i mnogość
zakrzywionych szyb w czterech wąskich filarach zapewniają najlepszy możliwy widok na obsługę jakichkolwiek materiałów. Dostęp przez
szeroko otwierane przeszklone drzwi jest łatwy i prosty, operatorzy docenią jasną, przestronną przestrzeń i w pełni otwierane okno boczne
oraz hałas na poziomie zaledwie 71 dBA. Kolejne udogodnienia obejmują 10 otworów wentylacyjnych, klimatyzację, fotel z zawieszeniem
pneumatycznym, uchylną i teleskopową kolumnę kierownicy oraz wiele przydatnych schowków. Wszystkie przyrządy i urządzenia sterujące
są umieszczone po prawej stronie operatora i posiadają wielofunkcyjny dżojstik z elektrohydraulicznym sterowaniem do przodu i do tyłu.

Zaprojektowane dla
oszczędności czasu

Kabina Deluxe
dla wymagających operatorów

• Kabina została obniżona, aby zwiększyć
dostępność do niskich budynków
• Do zalet należą w pełni otwierane drzwi i
okna boczne, które mogą być zamykane
na klucz

• Niska podłoga kabiny i szerokie stopnie
zapewniają łatwy dostęp do kabiny
• Opcja Deluxe obejmuje dodatkowe
schowki i regulację wysokości kierownicy

Doskonałe bezpieczeństwo kabiny
• Kabina jest seryjnie wyposażona w
zabezpieczenie ROPS i FOPS poziomu
2, gwarantujące bezpieczeństwo w pracy
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Wyznaczanie nowych norm skuteczności
działania i produktywności.
Nowa seria kompaktowych ładowarek kołowych New Holland została zaprojektowana z myślą o maksymalizacji produktywności i
minimalizacji czasu potrzebnego na serwisowanie i wymianę osprzętu. Cztery modele, od W50C (4,5 tony) do W80C (6,2 tony), zapewniają
niezmiennie wysoki poziom wydajności w każdym zadaniu. Operatorzy cieszą się doskonałym komfortem kabiny, maksymalizując
wydajność przy minimalnym zmęczeniu.

Większa wysokość rozładunku i jazdy

Optymalne rozłożenie ciężaru

• Doskonała wysokość sworznia zawiasu i wyprofilowane ramiona
w modelach z prętem typu Z ułatwiają załadunek na środku
przyczepy lub wagonu
• Automatyczny system Glide-Ride włącza się przy prędkościach
powyżej 5,5 km/h, aby zapobiec podskakiwaniu ramienia i
upłynnić jazdę przy maksymalnej prędkości na drodze

• Optymalne rozłożenie ciężaru oznacza większy udźwig

Obsługa bez zbędnej zwłoki
• Wszystkie punkty serwisowe są łatwo dostępne z poziomu ziemi

10 ŁĄCZNIKI I OSPRZĘT

Wbudowana wszechstronność.
W zależności od preferencji użytkownika końcowego dostępne są dwa rodzaje ramion: ramię typu Z-bar lub ramię typu TC.

Z-bar

Z-BAR LONG REACH

Z-bar jest najbardziej uniwersalnym typem ramienia. Oferując
większą siłę odspajania dzięki dwóm siłownikom podnoszącym
i wyższej wysokości rozładunku, jest doskonale dopasowany
do większości zastosowań rolniczych, takich jak żywienie zimą,
obróbka ziarna i obsługa obornika. Oferta ramion Z-bar została
udoskonalona o nowe ramię o dużym wysięgu zapewniające
dodatkowe 310 mm, dzięki czemu maksymalna wysokość sworznia
zawiasu wynosi 3,7 m. Specjalna konstrukcja umożliwia sięganie
do paszowozów oraz przyczep z wysokimi burtami, ramię o dużym
wysięgu dostępne jest wyłącznie w największym modelu W80C.

TC (Tool Carrier)
TC jest najlepszym wyborem do regularnego przenoszenia
palet lub skrzynek. Widoczność na widełkach palet jest lepsza
dzięki pojedynczemu, centralnie umieszczonemu siłownikowi
podnoszącemu, a obciążenie użytkowe jest nieznacznie większe.
Opcja szybkiego zaczepu obok pomocniczych szybkozłączy
oraz gniazdo elektryczne sprawiają, że wymiana osprzętu jest w
większości przypadków bezstresowa.

TOOL CARRIER

Wszechstronność złącza Euro
• Ułatwiona logistyka osprzętem dzięki
nowej opcji złącza Euro
• Kompatybilność
ze
standardowym
ładowaczem czołowym Euro do ciągnika

Osprzęt o wysokich
parametrach użytkowych
• Dostępna
jest
szeroka
gama
wysokowydajnego osprzętu. W celu
uzyskania dalszych informacji należy
skontaktować się z lokalnym dealerem

Szybkie przełączanie osprzętu
• Osprzęt można mocować z kabiny,
dzięki
wygodnemu
szybkozłączu
hydraulicznemu
• W zależności od potrzeb dostępne są
również różne wersje szybkozłączy
• Przednie gniazdo elektryczne umożliwia
podłączenia wielofunkcyjne lub specjalne
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Model

Silnik*
Liczba cylindrów / zaworów
Pojemność
Układ dolotowy
Układ wtryskowy
Wydech
Zgodność z normą emisji spalin
Moc znamionowa silnika wg ISO 14396 / ECE R120
Maks. moment obrotowy wg ISO 14396
Pojemność zbiornika paliwa
Hydraulika Ładowacz-Przegub
Typ układu
Natężenie przepływu / ciśnienie pompy głównej
Układ wysokiego przepływu - natężenie przepływu / ciśnienie
Pojemność zbiornika / układu oleju hydraulicznego
Układ napędowy
Typ przekładni
Liczba biegów mechanicznych
Maksymalna prędkość
Osie i mechanizmy różnicowe
Wahanie całkowite osi tylnej

W50C

(cm3)

(kW/KM)
(Nm)
(l)
(l/min / bary)
(l/min / bary)
(l)

43/58 przy 2500 obr./min
250 przy 1400 obr./min
87

1
20

(°)

Hamulce
Sterowanie hamulca roboczego

Hamulec postojowy
Opony

Szeroki wybór opon do zastosowań przemysłowych
i rolniczych

1
20

18

18
Mechanizm różnicowy
o ograniczonym poślizgu

1 lub 2
20 / 35

20
20
Mechanizm różnicowy
Mechanizm różnicowy
o ograniczonym poślizgu o ograniczonym poślizgu
lub mechanizm różnicowy lub mechanizm różnicowy
z 100% blokadą
z 100% blokadą

12,5-18
335/80 R18
365/70 R18
Rolnicze 340/80 R18

12,5-18
335/80 R18
365/70 R18
405/70 R18
Rolnicze 340/80 R18

12,5-20 / 14,5-20
365/70 R18 / 365/80 R20
405/70 R20
Rolnicze 400/70 R20
Kopiowanie podłoża
550/45 R22,5
Śnieg 360/80 R20

14,5-20
365/80 R20
405/70 R20
Rolnicze 400/70 R20
Kopiowanie podłoża
550/45 R22,5
Śnieg 360/80 R20

l

l

l

l

l

l

l

l

71

71

71

71

101

101

101

101

– Wyposażenie niedostępne

* Dostarczane przez FPT Industrial

U

Q
S

55/75 przy 2500 obr./min
314 przy 1400 obr./min
87

Hydrostatyczna 4WD
1 lub 2
18 / 30

Mechanizm różnicowy
o ograniczonym poślizgu

Kabina
Ochrona przed spadającymi przedmiotami (FOPS) ISO 3449:2005 - Poziom II
Ochrona przed przewróceniem się (ROPS) ISO 3471:2008
Poziom ciśnienia akustycznego przy stanowisku operatora (dBA)
LpA - ISO 6396:2008
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz (dBA)
LwA - Dyrektywa UE 2000/14/WE
Wyposażenie standardowe

W80C

FPT F5H
4/2
3400

Hydrauliczny nożny
Bębnowy w modelu W50C
Z-bar
Typu szczękowego
Typu szczękowego
Typu szczękowego
Typu szczękowego na
na przedniej osi
na przedniej osi
na przedniej osi
przedniej osi w modelu
W50C TC
Typu szczękowego na przedniej osi, załączany mechanicznie

Typ hamulca roboczego

l

W70C

FPT F5H
FPT F5H
4/2
4/2
3400
3400
Z turbodoładowaniem
Wysokociśnieniowy typu common rail
eCEGR + DOC + DPF
Stage V
48/64 przy 2500 obr./min 55/75 przy 2500 obr./min
260 przy 1400 obr./min
314 przy 1400 obr./min
87
87

Zintegrowany układ kierowniczy / układ ładowacza z otwartym przepływem
67 / 210
67 / 230
85 / 230
85 / 230
–
–
130 / 200
130 / 200
40 / 57,2
40 / 57,2
40 / 57,2
40 / 57,2

(km/h)

Typ osi przedniej i tylnej

W60C

FPT F5H
4/2
3400

R

H

K

E
G

N

A

F

T

P
C
B

M
L

D

Główne wymiary

Ramię
Opony referencyjne
Łyżka referencyjna z krawędzią tnącą i złączem wysokiego ciśnienia
A - Wysokość kabiny
B - Rozstaw osi
C - Prześwit
D - Długość całkowita z łyżką
E - Wysokość zawiasów
F - Wysokość zrzutu
G - Maks. wysokość przeszkody
H - Maks. wysokość łyżki
K - Zasięg zrzutu
L - Długość całkowita z widłami o długości 1200 mm
M - Zasięg przy poziomie podłoża
N - Maks. wysięg
P - Wysokość wideł przy maks. wysięgu
Q - Zasięg wideł przy maksymalnej wysokości
R - Maks. wysokość wideł
S - Całkowita długość wideł
T - Szerokość maszyny
U - Szerokość łyżki

Parametry załadunku

W50C

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

Rodzaj ramienia
Parametry załadunku z łyżką*
Obciążenie użytkowe wg ISO 14397-1 Ugięte opony
(kg)
Obciążenie wywracające – Ustawienie na wprost
(kg)
Obciążenie wywracające – Skręt pod kątem 40°
(kg)
Maksymalna siła odspajania
(kg)
Ciężar roboczy
(kg)
Parametry załadunku z widłami (długość 1200 mm)*
Obciążenie użytkowe - Twarde i płaskie podłoże
(kg)
Ciężar roboczy
(kg)
* Modele W60C i W80C zawierają dodatkową przeciwwagę o masie 150 kg

Z-BAR
TC
12,5-18
3
GP 0,7m
2458
2075
444
5314
5219
3134
3113
2454
2396
2580
2555
3926
3945
783
668
5958
5168
910
769
1337
1259
1330
1344
576
457
2967
2959
3534
3633
1740
1900

W50C

W60C

W70C

Z-BAR
TC
335/80 R18
3
GP 0,8m
2457
2075
444
5439
5272
3182
3128
2484
2396
2596
2540
4011
3966
862
705
6058
5844
1012
797
1422
1272
1329
1343
638
472
3014
2973
3582
3645
1740
2050

Z-BAR
365/70 R18
GP 0,9m3
2627
2225
440
5674
3290
2563
2750
4180
880
6246
1001
1440
1391
632
3129
3805
1860
2050

W60C

W70C

Z-BAR

TC

Z-BAR

TC

1451
3518
2903
4288
4583

1600
3703
3200
3775
5010

1855
4217
3711
5382
5400

1648
4570

2052
4910

2107
5275

W80C

Z-BAR
LR
405/70 R20
3
GP 1,0m
2680
2225
493
5735
6165
3395
3705
2651
2957
2831
3075
4322
4531
880
1112
6279
6717
976
1413
1445
1814
1450
1468
614
852
3237
3537
3805
4105
1860
2100

W80C

Z-BAR

Z-BAR

LR

1743
4032
3486
3574
5210

1907
4435
3814
5895
5672

2010
4822
4019
5833
6200

1640
3957
3279
5666
6225

2200
5090

2249
5559

2449
6060

1987
6093

New Holland Top Service:
informacje i wsparcie dla klientów.

Najwyższa dostępność

Najwyższa szybkość

Najwyższy priorytet

Najwyższy poziom zadowolenia

Zawsze jesteśmy gotowi służyć Ekspresowa dostawa części – Szybkie rozwiązywanie problemów Znajdujemy i wdrażamy niezbędne
pomocą – 24 godziny na dobę, zawsze na czas i w dowolne miejsce! w czasie sezonu – zbiory nie rozwiązanie, na bieżąco informując
7 dni w tygodniu, przez cały
mogą czekać!
klienta – aż będzie w 100%
rok! Niezależnie od tego, jakiej
zadowolony!
informacji potrzebujesz, jaki masz
problem czy prośbę, wystarczy,
że zadzwonisz pod numer
telefonu 00800 64 111 111 lub do
najbliższego dealera New Holland.

Marka New Holland zaleca środki smarne marki

TWÓJ LOKALNY DEALER

www.newholland.pl

Dane zawarte w niniejszej broszurze są przybliżone. Modele tutaj opisane mogą być modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjęcia mogą dotyczyć
wyposażenia opcjonalnego lub niedostępnego w danym kraju. Dalsze informacje można uzyskać w naszej sieci sprzedaży. Wydawca: New Holland Brand Communications.
BTS Adv. – 01/22 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce – 204003/POL

