
Clutches, brakes, frame & structural parts, 
bearings, lighting, air conditioning,  
heating & ventilation, cabs & parts,  

sunshades & windbreakers,  
cab entertainment & communication,  

glass, filters, batteries,  etc.

TWÓJ LOKALNY  DEALER

Partner, na którym możesz polegać.

SEZONOWA OFERTA SPECJALNA

Partner, na którym możesz polegać.

-23%*

NA ORYGINALNE 
CZĘŚCI ZAMIENNE

Sprzęgła, hamulce, łożyska, oświetlenie, 
klimatyzacja, ogrzewanie i wentylacja, części 

kabiny, szyby, osłony przeciwsłoneczne 
i przeciw wiatrowe, radio i komunikacja, filtry, 

akumulatory.

1 KWIETNIA / 30 CZERWCA
FILTRY
WIĘKSZA SKUTECZNOŚĆ 
W OCZYSZCZANIU
  Wysoka wydajność filtrowania aby 

chronić części Twojej maszyny
  Zwiększona żywotność maszyny 

dla znaczących oszczędności w 
eksploatacji

AKUMULATORY
WIĘCEJ ENERGII W KAŻDYCH 
WARUNKACH
  Wysoka wydajność i ochrona Twojej 

maszyny 

  Dzięki nowoczesnej konstrukcji 
odporny na wibracje i pracę w 
ciężkich warunkach.

OŚWIETLENIE
WIĘCEJ ŚWIATŁA, WIĘCEJ 
OSZCZĘDNOŚCI
  Konstrukcja zapewniająca 

odporność na pył, kurz i wibracje

  Diody LED dla większej jasności 
i niższego zużycia energii

DOŚWIADCZENIE STEYR
Wykwalifikowani technicy, którzy 
doskonale znają Twoje maszyny

ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
Zaprojektowane z myślą o twojej 
maszynie

PRZYGOTUJ SWÓJ CIĄGNIK  
NA NADCHODZĄCY SEZON

Okres żniw może wydawać się odległy, jednak 
Twój ciągnik zaczął pracę już teraz. Zadbaj 
o to aby działał jak najlepiej korzystając 
z oryginalnych części zamiennych. Dzięki 
temu unikniesz nieoczekiwanych przestojów 
i kosztownych napraw. Skorzystaj z części 
specjalnie zaprojektowanych dla Twojego 
ciągnika.

WIĘKSZY ZYSK

KORZYSTAJ Z
MNIEJSZE RYZYKO

ORYGINALNYCH CZĘŚCI.

* Oferta do -23% rabatu obowiązuje do 15 maja 2018. 
Po tym terminie obowiązuje rabat do -12%. Promocja 
ważna do 30 czerwca 2018. Więcej szczegółów u 
autoryzowanego Dealera STEYR.



Twój ciągnik jest wszechstronną maszyną. 
Odgrywa on kluczową rolę w Twoim 
gospodarstwie współpracując z innymi 
niezbędnymi narzędziami w uprawie roli. 
Ciężko pracuje podczas żniw, ale także 
jeszcze na długo przed nimi. W związku 
z tym musi działać tak wydajnie, jak to tylko 
możliwe. Zadbaj o swoją maszynę już teraz 
a unikniesz nieoczekiwanych przestojów 
i napraw, które kosztują znaczne ilości 
czasu i pieniędzy.
Aby umożliwić maszynie 
wytrzymanie ciężkiej pracy 
i dużych obciążeń, wybierz 
Oryginalną jakość części 
zamiennych Steyr, które 
zaprojektowane tak, aby idealnie 
pasowały do Twojego ciągnika.

OCZEKUJ WIĘCEJ OD  
SWOJEGO CIĄGNIKA

 LAMPY ROBOCZE
Optymalna widoczność jest kluczem do zwiększenia 
wydajności w nocy, jednocześnie zapewniając pełne 
bezpieczeństwo. 
  Diody LED o wysokiej mocy zapewniają maksymalną 

widoczność 
  Niski pobór mocy nawet w oświetleniu dalekiego 

zasięgu 
  Wysoka odporność przed wilgocią i korozją

 KOGUTY
Gama lamp ostrzegawczych dostosowana  do Twojej 
maszyny 

 Odporne na wstrząsy z odpornym na zbicie kloszem 

 Większa jasność: +30% 

 Doskonale zabezpieczone przed kurzem i wilgocią.

 ŻARÓWKI
Oryginalne żarówki emitują idealną ilość światła. 
Niezależnie od tego jakie zadanie wykonuje Twoja 
maszyna. 

 Precyzja 

 Niezawodność 

 Długa żywotność 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ CZĘŚCI REMAN
Opierając się na niezwykle wymagającym procesie regeneracji, 
produkty Reman przechodzą dokładne testy, aby spełniać takie same 
wymagania jakościowe jak oryginalne części zamienne. Skorzystaj 
z atrakcyjnej ceny i najwyższej jakości dzięki gamie produktów REMAN. 

CZĘŚCI REGENEROWANE - REMAN
PEWNOŚĆ
2-letnia gwarancja na 
silniki

OSZCZĘDNOŚĆ
Gwarancja braku nieprzewidzianych 
kosztów

KRÓTKI CZAS NAPRAWY 
Szybko dostępne części sprawią, że Twój 
ciągnik wróci na pole szybciej

JAKOŚĆ 
Produkty spełniają 
standardy jakości
identyczne z nowymi 
urządzeniami i częściami

1 KWIETNIA / 30 CZERWCA

EN

ODWIEDŹ SWOJEGO NAJBLIŻSZEGO DEALERA I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

 WIDOCZNOŚĆ O KAŻDEJ PORZE
Dostrzeż wszystko i bądź widoczny 

z naszymi dedykowanymi światłami 
i lampami roboczymi.


