
TWÓJ DEALER

www.newholland.com

GOTOWY NA ŻNIWA?
 1 kwietnia / 15 czerwca 2021

ZADBAMY O TWOJE MASZYNY, ABYŚ MÓGŁ PRACOWAĆ 
SPOKOJNIE W SEZONIE

DO 15% RABATU  NA CZĘŚCI WYKORZYSTYWANE 
PODCZAS PRZEGLĄDU MASZYNY ŻNIWNEJ.  
JUŻ DZISIAJ ZAREZERWUJ WIZYTĘ!

POBIERZ APLIKACJĘ LUB ZYSKAJ DOSTĘP 
DO SWOJEGO KONTA POPRZEZ WITRYNĘ MY 
NEW HOLLAND*
* https://my.newholland.com/

WIELOFUNKCYJNE NARZĘDZIE DLA TWOJEJ FIRMY
Doskonała efektywność, łączność i wsparcie w zasięgu ręki

MyUPTIMESOLUTIONS
New Holland i sieć fachowych dealerów są 
zawsze przy Tobie, gotowi do zapewnienia 
wsparcia i maksymalizacji sprawności maszyn.

MyFARMDATA
Zoptymalizuj zarządzanie gospodarstwem i 
decyzje agronomiczne, konsolidując wszystkie 
ważne dane i informacje na jednej platformie 
z wykorzystaniem MyPLM®Connect.

MySPEcIAlcONTeNTS
Poznaj oferty, obejrzyj materiały wideo 
i instrukcje dotyczące Twojego wyposażenia.

MyFlEET
Optymalizuj wdrożenie floty maszyn i monitor-
owanie każdej z nich, popraw produktywność i 
wydajność poprzez MyPLM®Connect.

MyEQUIPMENT
Łatwość obsługi. Zarejestruj swoje wyposażenie 
i powiąż je ze swoim dealerem w mniej niż 
minutę.

MyDEVIcES
Łatwa rejestracja. Dostęp do szeregu usług z 
dowolnego urządzenia. Łatwa subskrypcja. Zleć 
dealerowi aktywację podłączonych produktów 
PLM®.
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1 kwietnia / 15 czerwca 2021PRZEGLĄDY PRZEDSEZONOWE 2021

CZY NAPRAWDĘ JESTEŚ DOBRZE PRZYGOTOWANY NA 
NASTĘPNĄ BELĘ?

SPRAWDŹ SWÓJ KOMBAJN POD KĄTEM NAJWYŻSZYCH 
OSIĄGÓW PODCZAS ŻNIW

CZY TWÓJ CIĄGNIK JEST GOTOWY, DO PRACY? 
SPRAWDŹ TO!

Twój dealer New Holland może zapewnić dokładne sprawdzenie i fachowy serwis Twojego ciągnika, 
przywracając jego osiągi do poziomu, którego oczekujesz.

Dokładna diagnostyka, kontrola maszyny, oferty specjalne na oryginalne części to rzeczy, na które 
Twój ciągnik zasługuje po zimie, aby przywrócić go do idealnego stanu na nowy sezon.

JUŻ TERAZ SKONTAKTUJ SIĘ Z DEALEREM NEW HOLLAND!  
TWÓJ DEALER JEST GOTOWY. A TY?

Zestaw IntelliCruise™
Dostosuj prędkość 
jazdy do obciążenia 
uprawą, używając 
tego automatycznego 
systemu podawania 
materiału.

Drukarka w kabinie  
Drukuj wszystkie 
informacje z menu 
bezpośrednio 
w kabinie

Zestaw kamery 
Wybieraj sygnały 
wejściowe i ekrany 
pracy dzięki kamerze 
(+ wsporniki 
montażowe i wiązka 
przewodów)

Zestaw uchylnej 
końcówki wylotowej 
przenośnika ślimakowego 
wyładowczego
Zwiększ efektywną 
długość wyładunku o ok. 
0,9 m (3 stopy).

Odrzutnik bel
Odrzucaj bele daleko od 
komory beli, aby móc 
zamknąć klapę tylną bez 
konieczności ruszania 
ciągnikiem.

Zestaw stawiacza bel
Obracaj bele o 90°, aby 
lądowały na płaskim 
końcu i chroń folię przed 
przebiciem.

Zestaw ochrony wyrzutu beli
Chroń owinięte bele 
podczas odrzucania, 
stosując gumową 
klapkę.

Miejsce do przechowywania 
folii
Umożliwia 
przechowywanie 4 
dodatkowych rolek folii po 
lewej stronie maszyny.

Zestaw czujnika 
prowadzenia wzdłuż 
krawędzi uprawy 
SmartSteer™
Monitorowanie 
krawędzi uprawy 
i automatyczne 
kierowanie dla 
maksymalnej 
wydajności.

Zestaw do przebudowy 
Twin Pitch — uprawy 
drobnoziarniste i 
kukurydza
Dostosuj 
powierzchnię 
młocarni do upraw 
drobnoziarnistych 
i kukurydzy za 
pomocą uniesionych 
elementów 
pozbawionych palców.

Zestaw kamery
Obserwuj postęp 
owijania i wyrzut 
bel dzięki kamerze 
i monitorowi.

Kolorowy wyświetlacz
Zyskaj dostęp 
do informacji 
dotyczących plonów 
i mapowania dzięki 
kolorowemu ekranowi 
dotykowemu.

Aby uzyskać obfite zbiory, na które zasługujesz, Twój kombajn zbożowy musi efektywnie ciąć 
i  separować ziarno.
Możesz poprawić osiągi maszyny, stosując wyposażenie dodatkowe tworzące wartość dodaną.

Szczegóły oferty przeglądów przedsezonowych są dostępne u autoryzowanego Dealera New Holland. Akcja obowiązuje do 15 czerwca 2021. 


