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DLL

Od 1996 roku sfinansowaliśmy
w Polsce ponad 35 000 maszyn
rolniczych o wartości ponad 5,2
mld złotych.
“Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów realizujących
i nwe s t yc j e u w z g l ę d n i a j ą ce
wsparcie w ramach PROW 20142020, DLL wprowadza atrakcyjne
warunki finansowania w formie
pożyczki pomostowej umożliwiającej zakup ciągników, pras,
ładowarek, przyczep rolniczych,
pługów, siewników, rozrzutników, wozów asenizacyjnych,
opr yskiwacz y oraz innych
maszyn i urządzeń rolniczych” mówi Piotr Kamiński, dyrektor
sprzedaży ds. sektora rolnego
DLL.
“Klienci wybierający pożyczkę
pomostową mogą sfinansować
swoją inwestycję już od 0%
udziału własnego, na okres do 84
miesięcy, z harmonogramem
dopasowanym do przychodów
gospodarstwa” - dodaje Piotr
Kamiński.
PROW 2014-2020 - pożyczka pomostowa DLL
DLL wprowadza na rynek usługi finansowe, dzięki którym wspólnie z producentami maszyn i urządzeń oraz
dealerami wspiera polskie rolnictwo i pomaga rolnikom finansować ich inwestycje uwzględniające wsparcie
unijne oraz te realizowane bez dofinansowania. Jesteśmy pierwszą firmą leasingową, która na tak dużą skalę
rozpoczęła w naszym kraju finansowanie maszyn rolniczych w formie leasingu oraz pożyczki
uwzględniających wsparcie w ramach programów: SAPARD, SPO, PROW 2007-2013, PROW 2014-2020.
W ramach inwestycji PROW 2014-2020, które dotyczą wyposażenia i infrastruktury projektów budowlanych,
DLL dostarcza również atrakcyjne formy finansowania m.in.: robotów do udoju krów, zbiorników i chłodni do
mleka bez lub z odzyskiem ciepła, wozów paszowych. Obok atrakcyjnych kosztów finansowania DLL zapewnia
klientom profesjonalne doradztwo, szybką decyzję kredytową opartą na uproszczonych procedurach,
harmonogram dostosowany do potrzeb klienta oraz
atrakcyjne pakiety ubezpieczeń.
W przypadku inwestycji realizowanych bez wsparcia
unijnego, DLL oferuje szeroki wachlarz rozwiązań
finansowych:
MONIKA SEKLECKA
797 587 059
- SMART Leasing - użytkuj maszynę w 100%, spłacając
tylko część,
PRZEMYSŁAW PASTUSZKA
785 805 675
- finansowanie maszyn nowych,
- finansowanie maszyn używanych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
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CIĄGNIK T5.120

ZDOBYŁ PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE „TRACTOR OF THE YEAR 2017”
Ciągnik New Holland T5.120 został ukoronowany
nagrodą Best Utility Tractor of the Year 2017 na
wystawie EIMA we włoskiej Bolonii. Jury składające
się z 23 czołowych dziennikarzy rolniczych z całej
Europy przez dwa miesiące analizowało i testowało
zgłoszone traktory na polach zanim podjęli decyzję
i uznali T5.120 za najlepszy z nich.
Marka New Holland wprowadziła ulepszenia do
popularnej serii ciągników T5 - jedenego z najlepiej
sprzedających się w Europie ciągników tego typu
mocy. Ulepszone modele nie tylko spełniają normy
Tier 4B dotyczące emisji spalin, ale również zawierają
szereg nowych funkcji mających na celu podniesienie
komfortu pracy, wydajności i produktywności.
• Najlepsze w swojej klasie opcje przedniej osi
z zawieszeniem Terraglide w połączeniu z
zawieszeniem kabiny Comfort Ride zwiększają
wygodę podczas pracy.
• Doskonale zaprojektowany ładowacz czołowy
o szerokiej ramie z nowymi opcjami joysticka.
• Ulepszona funkcjonalność skrzyni biegów
Electro Command.
• Silniki ECOBlue Compact HI-eSCR przystosowane
do spełniania wymogów normy emisji spalin
Tier 4B odznaczającej się zwiększoną wydajnością
i o 24% większym zapasem momentu
obrotowego.
• Skuteczniejsza wydajność pracy uzyskana dzięki
większej nośności tylnego zaczepu 3-punktowy
TUZ.
• Nowa opcja przedniej osi zaprojektowana do
dużych obciążeń.
Prezydent marki New Holland Agriculture Carlo
Lambro dodał: “Tytuł najlepszego ciągnika Best Utility
2017 stanowi świadectwo długotr wałego
przewodzenia marki New Holland w segmencie. Ta
nagroda to zasłużone uznanie dla ciężkiej pracy i
poświęcenia wsz ystk ich osób z wiązanych z
rozwojem nowej serii traktorów T5, od zespołów
inżynierskich po cały zespół fabryki Jesi, za rozwój
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traktora spełniającego określone wymagania naszych
klientów”.
Nowa seria T5 Tier 4B została przeprojektowana, tak
aby sprostać zmieniającym się wymaganiom
hodowców żywego inwentarza oraz osobom, które
potrzebują zwrotnego ciągnika o średnim zużyciu
mocy do codziennej pracy na roli.
Opcja przedniej osi z zawieszeniem Terragilde
w połączeniu z kabiną Comfort Ride - wygoda
podczas pracy.
Kluczowym osiągnięciem jest wprowadzenie opcji
przedniej osi ze zmodernizowanym zawieszeniem
Terragilde, co w połączeniu z opcjonalną amortyzacją
kabiny zapewnia operatorowi komfortową pracę.
Opcjonalne przednie hamulce gwarantują
skuteczność hamowania na 4 koła. W wersji
luksusowej kabiny Vision View komfort pracy jest
zwiększony dzięki intuicyjnie rozmieszczonym
elementom sterowania i opcji nachylenia kolumny
kierownicy, tak aby wszystko znajdowało się na
wyciągnięcie ręki. A do jeszcze bezpieczniejszej pracy
nocą służą nowe, zewnętrzne światła robocze LED
o wysokiej mocy. Opcjonalne 8 świateł LED generuje
oświetlenie o natężeniu 15 600 lumenów i szerszym
zakresie emisji białego światła - zapewniając o 145%
większe oświetlenie przy mniejszym zużyciu energii.
Ładowacz czołowy o szerszej ramie z nowymi
opcjami.
Nowa, szeroka rama ze śrubowanymi ramionami
i opcjonalnymi prowadnicami bocznymi stanowi
część zestawu wyposażenia ładowacza czołowego.
Nowy joystick ze sterowaniem mechanicznym lub
elektrohydraulicznym w pełni zintegrowany ze
skrzynią biegów ma na celu ułatwienie sterowania
i zwiększenie wydajności naszej pracy - przycisk
funkcji skrzyni biegów i ładowacza są teraz dostępne
w jednym urządzeniu.

ROLSERWIS

CIĄGNIK T5.120

Niezawodna funkcjonalność skrzyni biegów
Electro Command.
Nowe tryby automatycznego transportu
i automatycznej pracy na polu umożliwiają lepszą
funkcjonalność skrzyni biegów i zdolności jezdne
maszyny - dzięki uproszczonemu mechanizmowi
zmiany biegów w trybie automatycznego transportu.
Podczas pracy w warunkach polowych istnieje
możliwość optymalizacji wydajności i ekonomii pracy
zarówno wałka WOM, jak i sprawności uciągu.
Skrzynia biegów ECO Electro Command o prędkości
max. 40 km/godz. pozwala również na użycie
opcjonalnej funkcji biegów - pełzania. Ponadto
wprowadzone 3 nowe ustawienia przekładni
nawrotnej, pozwalają operatorowi na ustawienie
skuteczniejszej reakcji na zmiany kierunku jazdy do
przodu i do tyłu.
Silniki ECOBlue Compact HI-eSCR
przystosowane do wymogów Tier 4B o
zwiększonej o 24% wydajności momentu
obrotowego.
Nowa seria T5 jest dostępna w trzech modelach
T5.100 o mocy 99KM, T5.110 o mocy 107KM
i T5.120 o mocy 117KM ich maksymalne wartości
momentu obrotowego przy prędkości 1500 obr./min
wynoszą odpowiednio 430, 468 i 491 Nm.
Wszystkie modele wyposażone są w silniki Common
Rail F5C o pojemności 3,4 litra. Zostały one
zaprojektowane i skonstruowane przez firmę FPT
Industrial, a zastosowana w nim technologia ECOBlue

Compact HI-eSCR oraz Low Rate EGR /układ
recyklingu spalin/ zapewnia spełnienie norm Tier 4B.
Wynika to ze strategii marki New Holland dotyczącej
normy emisji spalin, w myśl której Compact SCR oraz
układ recyrkulacji spalin o niskim natężeniu
przepływu zostaną wprowadzone do produktów
o niższej mocy i ograniczonych wymogach w zakresie
c h ł o d z e n i a . To w s z y s t k o p r z e k ł a d a s i ę n a
nadzwyczajną wydajność, większą produktywność
o 24% wzmocnienie momentu obrotowego.
Pojemność zbiornika paliwa wynosi 165 litrów,
podczas gdy zbiornik preparatu AdBlue mieści 12
litrów.
Większa nośność tylnego zaczepu trójpunktowy TUZ.
Nośność trzypunktowego tylnego zaczepu została
podniesiona do 5420 kg, podczas gdy konstrukcja
zdalnego zaworu została poprawiona w celu
łatwiejszego sprzęgu. Uniwersalność została
zwiększona dzięki zastosowaniu wielofunkcyjnego
przedniego zaczepu o nośności 1850 kg i wału WOM
o prędkości obrotowej 1000 obr./min.
Nowa przednia oś do wysokich obciążeń.
Ulepszenia podwozia pozwoliły na zwiększenie masy
brutto pojazdu z 7,4 do 8 ton. Z kolei nowa,
opcjonalna sztywna oś przednia do wysokich
obciążeń umożliwia założenie przednich kół
w rozmiarze 28 cali.
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
MONIKA SEKLECKA 797 587 059
PAWEŁ IWANOWSKI 797 304 093

BEZPŁATNA DIAGNOSTYKA

- Twój serwis

CIĄGNIKA
PO 4 ROKU EKSPLOATACJI
TEGO JESZCZE NIE BYŁO...
NASI SERWISANCI BEZPŁATNIE
SPRAWDZĄ STAN TWOJEGO CIĄGNIKA:
OGÓLNY STAN MASZYNY
UKŁAD KIEROWNICZY
UKŁAD HAMULCOWY
STAN TECHNICZNY SILNIKA
OBWODY HYDRAULICZNE
OBWODY ELEKTRYCZNE

SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ
I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ NASZEGO MECHANIKA
PŁOCK 24/ 269 71 25

KALISZ 62/ 751 00 36

KUTNO 24/ 337 11 11

PRZEDSEZONOWY

PRZEGLĄD PRAS
20% RABATU NA NAPRAWY

JUŻ DZIŚ ZAREZERWUJ MIEJSCE U SWOJEGO DEALERA I ODBIERZ 20% RABATU

OFERUJEMY RÓWNIEŻ
PROFESJONALNE
ZAKUWANIE PASÓW

OBWODY ELEKTRYCZNE/
ELEKTRONICZNE

UKŁAD JEZDNY/OSIE
PODBIERACZ

PŁOCK 24/ 269 71 25

KALISZ 62/ 751 00 36

KUTNO 24/ 337 11 11
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Ciągniki i inne maszyny rolnicze to urządzenia,
które muszą pracować wydajnie i bezawaryjnie - tak,
aby ich działanie przekładało się na szybką realizacje
prac polowych i przynosiło możliwe największe zyski.
Dlatego też naszym klientom oferujemy usługi na
najwyższym poziomie.
Nasz serwis oferuje usługi pomiaru mocy ciągnika
oraz spalania paliwa profesjonalnym
dynamometrem renomowanej firmy Egggers
D ynamometr K L-M aschinenbau. Hamownia
zapewnia dokładny pomiar mocy ciągnika oraz
szczegółową prezentację wyników w formie
elektronicznej. Mobilny ser wis hamowni do
ciągników i innych maszyn rolniczych umożliwia
zasymulowanie warunków zbliżonych do prac
polowych bez potrzeby uciążliwego
i czasochłonnego wyjazdu próbnego w pole
i zdiagnozowania usterek.
Nasi ser wisanci dokonują pomiaru w k ilk a
minut, odpowiednia konstrukcja sprawia, że nie ma
potrzeby rozgrzewania hamowni oraz robienia
kalibracji przed pomiarem. Przed przeprowadzeniem
pomiaru wpisujemy tylko do komputera
połączonego z urządzeniem: markę, podaną przez
producenta moc znamionową, czy takie dane jak:
temperatura powietrza i ciśnienie atmosferyczne.
Pomiar hamowania odby wa się za pomocą
podłączonego do przekaźnika wałka WOM ciągnika
ustawionego na maksymalne obroty silnika.
W komputerze mechanik wpisuje obroty minimalne,
do których wykonywany jest pomiar. Taki pomiar
rozpoczyna się od maksymalnych obrotów silnika po
czym urządzenie stopniowo zwiększa obciążenie
WOM /hamuje/ i obroty silnika spadają, aż do
zaprogramowanych obrotów minimalnych np. 1 350
obr./min. Podczas pomiarów na wykresie programu
komputerowego można śledzić aktualne obroty
silnika, moc na wałku i moment obrotowy.
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Hamowanie możemy przeprowadzić na pełnej gamie
maszyn rolniczych od ciągników rolniczych po
kombajny zbożowe różnych marek. Naszą hamownią
możemy zmierzyć ponad 700 KM i 5 000 NW na WOM.
A o to co nas wyróżnia:
- hamownia zbiera punkty pomiarowe co 100 ms,
gwarantując wysoką dokładność pomiarową,
- pomiar ciągły pozwala na zbadanie punktów,
które inne hamownie pomijają,
- długość pomiarów - hamownia może pracować
praktycznie bez przerwy pod maksymalnym
obciążeniem,
- pełna automatyzacja urządzenia gwarantuje
szybkie i bezbłędne wykonanie pomiaru.

ROLSERWIS

NOWOŚĆ
W
OFERCIE

Naszym celem jest zagwarantowanie
klientom profesjonalnej usługi
w najlepszej cenie na rynku
Dzięki pomiarom wykonanym na naszej hamowni
pomagamy Ci: zredukować zużycie paliwa i proces
wydzielania spalin, zwiększyć stabilność pracy silnika oraz
zapewnić mu lepszą wydajność na lata.
Przedstawiciele New Holland mówią, że jeszcze się nie
zdarzyło, aby któryś z ciągników “nie trzymał mocy” zazwyczaj mają one większą moc. Pamiętajmy, że warto
korz ystać z możliwości jakie dają przekładnie
bezstopniowe, które same dopasowują przełożenia i obroty
silnika do jego obciążenia. Jeśli sami dopasowujemy
parametry, najlepiej pracować przy najmniejszych
możliwych obrotach uzyskując przy tym najwyższą moc.
Poniżej tych obrotów moment obrotowy rośnie, ale zużycie
paliwa też rośnie. Kolejnym ważnym cz ynnikiem

wpływającym na zużycie paliwa jest zbyt wysokie
ciśnienie powietrza w ogumieniu - różnica ta może
wynosić 30%.
Przyczyn spadku mocy może być kilka: kiepskiej
jakości paliwo, zapchane filtry, jak również silnik, czy
układ wtrysku paliwa.
Jak mówi Dariusz Walczak - kierownik serwisu,
zakup hamowni to jedna z kosztowniejszych
inwestycji w serwisie, ale niezastąpiona w pracy,
ponieważ pozwala na wstępną diagnozę usterek.
Dane z parametrów na bieżącą są zapisywane
i archiwizowane, co pozwala na porównanie
pomiarów przy kolejnej kontroli.
Naszym klientom gwarantujemy kompleksową
pomoc i doradztwo techniczne, a
nasi eksperci
odpowiedzą na każde pytanie dodatkowo także
podpowiedzą jak zoptymalizować opcje maszyny.
Nasz serwis dojeżdża do klienta pod wskazany adres.
Wszystkie pomiary i prace optymalizacyjne możemy
wykonać w wyznaczonym przez Ciebie miejscu.
Gwarantujemy szybką i terminową realizację zlecenia
przy najniższej cenie na rynku.
Posiadasz ciągnik lub inna maszynę rolniczą
skontaktuj się z nami i powierz ją w nasze ręce.
Planujesz zakup maszyny używanej?
Dzięki naszemu pakietowi diagnostycznemu, możesz
dokładnie sprawdzić jaj stan techniczny. Oferujemy
ocenę stanu technicznego ciągnika używanego
każdej marki. Wykonamy pomiar mocy hamownią
oraz za pomocą specjalistycznych narzędzi Datar
i EST dokonamy diagnostyki hydrauliki i elektryki.
Korzystna cena pakietu - pewność Twojej
inwestycji

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:

PŁOCK
KALISZ
KUTNO

tel. 24/ 269 71 25
tel. 62/ 751 00 36
tel. 24/ 337 11 11
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Wóz paszowy EUROMIX
wysoka jakość zadawania paszy

Wozy paszowe EUROMIX idealnie sprawdzają się w gospodarstwach mlecznych
i mięsnych, w których to od maszyny oczekuje się wszechstronności, a więc:
przygotowania i bezpośredniego zadawania paszy. Produkowane przez firmę KUHN
wozy paszowe gwarantują równomierną dystrybucję paszy zapewniając
jej maksymalne wykorzystanie przez zwierzęta.
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DOBRA PRAKTYKA ROLNICZA
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WÓZ PASZOWY EUROMIX

ROLSERWIS

Najniższe oprocentowanie na rynku wóz paszowy EUROMIX już od

ATRAKCYJNA OFERTA
FINANSOWANIA FABRYCZNEGO

0%

UDZIAŁ WŁASNY - 10% od kwoty netto + VAT
OKRES FINANSOWANIA - 2 lata
RATY - kwartalne
ROLSERWIS S.A.
DLL

MONIKA SEKLECKA, kom 797 587 059

PRZEMYSŁAW PASTUSZKA, kom 785 805 675
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Poznajmy urządzenie PRIMOR
rozścielacz słomy i zadawacz paszy w jednym
KUHN wychodząc na przeciw
oczekiwaniom klientów - oferuje
gotowe rozwiązania w dziedzinie
rozściełania słomy i zadawania
pasz y. A więc w ybierając
wszechstronną ścielarkę PRIMOR,
wybierasz połączenie
uniwersalności, wydajności mocy
i łatwej obsługi. To właśnie tymi
względami KUHN kierował się przy
projektowaniu uniwersalnej
ścielarki.
Maszyny proste w załadunku dzięki
hydraulicznie napędzanej tylnej
klapie opuszczanej bezpośrednio na
podłoże. Rozładunek nawet do
trzech bel o średnicy 1,50m co
zaoszczędza cenny czas tracony na
wielok rotne podjeżdżanie do
m i e j s c a s k ł a d o w a n i a p a s z y.
Wydajność i elastyczność systemu
POLYDRIVE ułatwia zadawanie siana, sianokiszonki
itp. Hydraulicznie rozłączany system pasów, który
napędza wirnik podajnik a dla łatwiejszego
podawania produktów o długich źdźbłach. Wirnik
podajnika dla wszystkich rodzajów pasz jest
wyposażony w sekcje osadzone na ośmiu dyskach,
umożliwiając zachowanie struktury produktu - nie ma
efektu mielenia paszy. Kształt i umiejscowienie zębów
pomiędzy dyskami pomaga rozprowadzić paszę na
całej długości wirnika, przez co produkt podawany
jest równomiernie do dmuchawy. Duża prędkość
obrotowa wirnika 400 obr/min o dużej średnicy
zmniejsza ryzyko owijania się paszy, które występuje
zazwyczaj przy zastosowaniu produktów o długich
źdźbłach.
Maszyna idealnie rozściełająca słomę dzięki
metodzie “prysznica” w każdym miejscu ściółka ma
jednakową grubość. Słoma może być wyrzucana na
prawą i lewą stronę w zakresie 300°. Odległość na
która wyrzucana jest słoma można łatwo zmienić
poprzez użycie hydraulicznie nastawianej nakładki
na wysypie, sterowanej elektrycznie z kabiny
ciągnika. Zastosowanie nowatorskiego rozwiązania,
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c z y l i s ys te m u U N R O L L , p r z y p o m o c y te g o
usprawnienia można załadować jednocześnie 3 bele
do średnicy 2m lub bele prostopadłościennych o dł.
2,70 m. System ten eliminuje ryzyko blokowania
paszy i oszczędza czas operatora. System Unroll to
dwie klamry umieszczone po obu stronach obudowy,
obsługuje się je hydraulicznie poprzez joystick na
pulpicie maszyny głównej.
Kuhn posiada pełna gamę rozściełaczy słomy
o pojemności zbiornika od 2m /Primor 2060/ do 15m
/Primor 1570M/.
Maszyny PRIMOR to wytrzymała, jednoczęściowa
obudowa gwarantująca długi okres eksploatacji.
Maszyna jest kompaktowa i łatwo nią sterować
w większości budynków gospodarczych, czy
kurnikach. Po podniesieniu maszyny tylna klapa
zamyka wnętrze maszyny, tak by podawać wszystkie
rodzaje kiszonki bez żadnych ubytków. Ruchoma
osłona, która jest na wyposażeniu seryjnym
zabezpiecza wyrzut paszy przy końcu jej zadawania.
Zapraszamy do obejrzenia maszyny w pracy
u naszego klienta w województwie wielkopolskim.

PRZETESTUJ ROZŚCIELACZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Andrzej Domański kom. 660 455 563
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TWOJA WŁASNA
STACJA PALIWA
Drogi rolniku z dnia na dzień rośnie cena i ilość zużywanego paliwa.
Zapewne ten problem dotyka również Twojego gospodarstwa
- mamy sposób jak szybko i skutecznie ciąć koszty.

Zbiorniki do paliw

PROMAGRO

BEZPIECZEŃSTWO
POJEMNOŚĆ
5000 l

DWUPŁASZCZOWA
KONSTRUKCJA
Z POLIETYLENU
Z MOŻLIWOŚCIĄ
MONITORINGU
PRZESTRZENI
MIĘDZYPŁASZCZOWEJ

BOGATA
OFERTA
DYSTRYBUTORÓW

10 LAT
GWARANCJI

TANKUJ WYGODNIE I OD RĘKI
SPRAWDŹ DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZE ZBIORNIKI
PŁOCK
tel. 24/ 262 50 63

KALISZ
tel. 62/ 751 00 30

KUTNO
tel. 24/ 337 11 11

Osięciny
Płock
Kutno
Kalisz

kontakt
PŁOCK: ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock, tel. 24/ 262 50 63
KALISZ: Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz, tel. 62/ 751 00 30
KUTNO: ul. Krośniewicka 30, 99-300 Kutno, tel. 24/ 337 11 11
OSIĘCINY: Sklep Firmowy, ul Rataja 2, 88-220 Osięciny, tel. 54/ 289 79 03
www.rolserwis.pl, rolserwis@rolserwis.pl

