GOTOWI NA KOLEJNY SEZON?
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NARZĘDZIA
NASZA WIZJA GOSPODAROWANIA NA ROLI

Do 31 marca 2021

GOTOWI NA KOLEJNY SEZON?
BLUE &YOU
PRZECHODZI NA „e”
Począwszy od 1 stycznia 2021, BLUE&YOU
staje się e-magazynem i będzie wydawany
wyłącznie w wersji cyfrowej.
Odwiedź stronę New Holland i przeczytaj nasz
magazyn. Znajdziesz w nim: najciekawsze
oferty, artykuły, porady i ciekawostki ze świata
New Holland!

ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE NA IDEALNE PLONY DZIĘKI NASZEMU
PROFESJONALNEMU PRZEGLĄDOWI WIOSENNEMU.
TWÓJ DEALER
DOBRE NARZĘDZIE, WŁAŚCIWA UPRAWA, DORODNE PLONY:
Kluczowy element uzyskania wysokiej wydajności zaczyna się jeszcze zanim nasiona
trafią do gleby. Dobrze przygotowane podłoże ma kluczowe znaczenie dla obfitych plonów.
Nową serię agregatów uprawowych zaprojektowano z uwzględnieniem zasad agronomii
i wielokrotnie przetestowano, aby zapewnić idealne podłoże i uzyskać możliwie najlepsze
środowisko kiełkowania.
Należy pamiętać, że dobry stan narzędzi to najlepszy sprzymierzeniec idealnej uprawy
ziemi. Zapytaj swojego dealera New Holland o szybkie sprawdzenie narzędzi i odkryj
wszystkie korzyści.

DO

Top Service firmy New Holland
Aby zapewnić sobie całkowity spokój ducha, usługa Top Service zapewnia całodzienne wsparcie.
Nie ważne kiedy, nie ważne gdzie – zadzwoń pod bezpłatny numer, aby uzyskać wsparcie, cieszyć
się ekspresową dostawą części ze 100% gwarancją zadowolenia.
Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj u Dealera New Holland!

WYJĄTKOWE
OFERTY NA CZĘŚCI
PRZEGLĄDOWE
TWOJEJ MASZYNY

www.newholland.pl

15% TANIEJ!

GOTOWI NA KOLEJNY SEZON?

Do 31 marca 2021

POPRAWA WYDAJNOŚCI PRASY DZIĘKI FACHOWEMU
SERWISOWI I WYPOSAŻENIU DODATKOWEMU NEW HOLLAND

ZADBAJ O SWÓJ CIĄGNIK.
TO CI SIĘ OPŁACI.

ORYGINALNE CZĘŚCI
Twoja praca na roli jest naszą misją. Zawsze i w każdych warunkach. Dlatego nie przestajemy
skupiać się na jakości i innowacjach, aby zapewnić maksymalne osiągi Twoich maszyn na
każdym etapie ich pracy.

Czy Twoja prasa jest w najlepszym możliwym stanie? Czy Twoja sieczkarnia samobieżna pracuje na
100%? Popraw osiągi swoich maszyn, stosując wybrane wyposażenie dodatkowe New Holland.

GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DLA TWOICH MASZYN
Wyłącznie oryginalne części New Holland:
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Zaprojektowane tak, aby idealnie pasowały do Twojej maszyny
Gwarantują maksymalną niezawodność i trwałość
Zapewniają wyjątkowy stosunek wartości do ceny
Pozwalają zachować wartość Twoich maszyn
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POŁĄCZENIE

UKŁAD KIEROWNICZY

• Kontrola

ZWIĘKSZ WARTOŚĆ TWOJEJ MASZYNY DZIĘKI ORYGINALNYM CZĘŚCIOM NEW HOLLAND

• Kontrola
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KABINA LUB POMOST
• Filtr powietrza
kabiny
• Klimatyzacja
• Ogrzewanie/
wentylacja
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Kolorowy wyświetlacz
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CZĘŚCI REMAN
DLACZEGO REMAN
Dzięki serii Reman możesz oszczędzać pieniądze w porównaniu z nowymi częściami
zamiennymi i zredukować czas przestojów, ponieważ fabrycznie regenerowane części można
szybko zamontować i stanowią one alternatywę dla remontu lub naprawy.
Każda część Reman jest przywracana do stanu zapewniającego osiągi nowej części dzięki
starannie monitorowanemu procesowi, zgodnie z najbardziej surowymi standardami
technicznymi. Dlatego możesz cieszyć się najlepszą w swojej klasie 2-letnią gwarancją na
silniki.
Seria Reman jest wynikiem zrównoważonego procesu, którego celem jest fabryczna
regeneracja jak największej liczby komponentów w celu uniknięcia wprowadzania nowych
materiałów do procesu.

Zestaw kamery

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

Obserwuj postęp owijania
i wyrzut bel dzięki kamerze
i monitorowi.
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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Zestaw ochrony wyrzutu beli
Chroń owinięte bele
podczas odrzucania,
stosując gumową
klapkę.

Zestaw stawiacza bel

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

Odrzutnik bel

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

Miejsce do
przechowywania folii

Umożliwia
przechowywanie 4
dodatkowych rolek
folii po lewej stronie
maszyny.

TARCZE HAMULCOWE
I KOŁA

• Wszystkie elementy
układu hamulcowego
• Stan kół i tarcz
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OBWODY HYDRAULICZNE

• Ciśnienie w głównym obwodzie
hydraulicznym (niskie i wysokie)
• Działanie rozdzielaczy

Oferta “Przeglądów Wiosennych” dostępna jest u autoryzowanego Dealera New Holland. Promocja ważna do 31 marca 2021.
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PRZEDNI PODNOŚNIK

• Działanie przedniego
podnośnika

ZMIANA PODEJŚCIA I AKTUALIZACJA
Dostępny jest szeroki zakres wyposażenia dodatkowego i zestawów DIA dostosowanych do
Twojej maszyny i misji. Od bezpieczeństwa po produktywność, od wygody po moc – nasza pełna
oferta wyposażenia dodatkowego jest dostosowana do indywidualnych zadań, sprzedawana w
formie zestawów i konfigurowana przez Twojego dealera New Holland.
Blisko Ciebie
Wyposażenie dodatkowe, które towarzyszy Ci w polu.
Akcesoria montowane przez dealera
Twój dealer może dostarczyć i zamontować pełen zakres zatwierdzonego wyposażenia
dodatkowego.

