
GOTOWI NA SEZON?
1 kwietnia–30 czerwca

SPRAWDŹ SWÓJ KOMBAJN PRZED ŻNIWAMI

rabat do 20% 
na oryginalne 
części zamienne



20%* RABATU NA CZĘŚCI WYKORZYSTYWANE PODCZAS 
PRZEGLĄDU MASZYNY ŻNIWNEJ. JUŻ DZISIAJ ZAREZERWUJ 
WIZYTĘ!

ZADBAJ O SWOJE MASZYNY.
Przyjrzyj się dokładnie naszej ofercie New Holland Selection i już dziś przygotuj się na żniwa.
Możesz wraz z nami sprawdzić ponad 80 kluczowych punktów swojej maszyny żniwnej. Utrzymuj 
swoje maszyny w jak najlepszym stanie dzięki fachowej wiedzy techników firmy New Holland i zyskaj 
do 20%* rabatu na oryginalne części.

Dlaczego New Holland?

Aby zapewnić produktywny i bezproblemowy sezon, cała Twoja flota maszyn musi być w idealnym 
stanie.
Zleć swojemu dealerowi NH wykonanie przeglądu Twojego ciągnika!

ORYGINALNE CZĘŚCI
Zaprojektowane z myślą 
o idealnym dopasowaniu 

do Twoich maszyn 
i o większej żywotności

FACHOWA WIEDZA  
NEW HOLLAND

Wysoko wykwalifikowani 
technicy znający Twoje 
maszyny od podszewki

WYSPECJALIZOWANE 
WSPARCIE

Sieć doradców i ekspertów 
– wystarczy zadzwonić

ELASTYCZNE 
FINANSOWANIE

Indywidualnie 
dostosowane opcje 

finansowania 0% dla 
wsparcia Twoich inwestycji

0%

1 kwietnia–30 czerwca 2020

CZTERY EFEKTYWNE SPOSOBY ZWIĘKSZENIA OSIĄGÓW.
Zapytaj Swojego Dealera o ofertę na wybrane części w niższych cenach! PAMIĘTAJ O PRZYGOTOWANIU SWOJEGO CIĄGNIKA!

80 -PUNKTOWY 
PRZEGLĄD
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Zostań z nami!
JESIENIĄ ZAOFERUJEMY PRZEGLĄDY CIĄGNIKÓW!
Twój ciągnik jest wszechstronną maszyną, która spełnia ważną rolę w pracy na polu.

Mocno eksploatowany przed i w trakcie żniw, musi działać z możliwie największą efektywnością, bez 
nieoczekiwanych przestojów i napraw, które są bardzo kosztowne i czasochłonne.

Aby Twoja maszyna mogła sprostać dużym obciążeniom i aby zużywała się w jak najmniejszym 
stopniu, wybierz oryginalne części zamienne zaprojektowane z myślą o Twoim ciągniku.

GOTOWI NA SEZON?

ORYGINALNY FILTR 
HYDRAULICZNY

 Zapobiega nadmiernemu 
zużyciu

 Większa żywotność układu 
hydraulicznego

ORYGINALNE PASY
 Większy zakres przenoszenia 
mocy

 Mniejsze straty mocy
 Unikanie nieoczekiwanych 
przestojów

LISTWY NOŻOWE
 Stal wysokiej jakości zapewnia 
maksymalną odporność

 Optymalne cięcie i zużycie 
paliwa

ORYGINALNE ŁOŻYSKA
 Bardzo duża odporność na 
ekstremalne obciążenia

 Bardzo małe tolerancje 
wymiarowe – duża precyzja 
wykonania

* Rabat do 20% obowiązuje do 15 maja. Po tym czasie, skorzystaj z rabatu 10%. Więcej informacji o szczegółach oferty u Autoryzowanego Dealera New Holland.
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SPRAWDŹ SWÓJ KOMBAJN PRZED ŻNIWAMI

Układy elektryczne/elektroniczne 
Kontrola wszystkich funkcji 
oraz alarmów i systemów 
bezpieczeństwa

Przekładnia i hamulce 
Kontrola oleju i działania

Przenośnik ślimakowy zbożowy 
i kłosowy
Naprężenie i stan układów 
łańcuchowych

Ogólny stan maszyny
Standardy bezpieczeństwa, 

zabezpieczenia i naklejki

PRZENOŚNIK POCHYŁY 
Kontrola oleju przekładniowego
Kontrola kół łańcuchowych, 
łańcuchów i układów napędowych

ROTOR, KLEPISKO 
 Ogólny stan i regulacja urządzeń 
sterujących

SILNIK
Kontrola oleju, filtry
Ogólny stan

SZARPACZ SŁOMY 
Kontrola łożysk, stanu noży,  
układu napędowego

ADAPTER DO KUKURYDZY
 Łańcuchy obrywające, rolki, noże, 
układ napędowy, mechanizmy 
zabezpieczające i kontrola oleju

KOSZ SITOWY I SITA
Ogólny stan i urządzenia sterujące
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ: 080081311

SPERSONALIZOWANE WSPARCIE I USŁUGI ZAPEWNIAJĄ 
SPOKOJNY I PRODUKTYWNY SEZON
Zapoznaj się z pełnym asortymentem usług i spersonalizowanego wsparcia firmy New Holland, które 
pomogą Ci maksymalnie wykorzystać rozwiązania PLM.

Centrum wsparcia PLM
MASZ PROBLEM TECHNICZNY Z OSPRZĘTEM PLM 
Skontaktuj się z wyspecjalizowanym Centrum wsparcia w celu uzyskania porady i pomocy technicznej 
od specjalistów ds. rolnictwa precyzyjnego.

Autoryzowany Dealer New Holland
Każdy autoryzowany oddział dealerski firmy New Holland 
oferuje Specjalistę ds. rolnictwa precyzyjnego.
Nasi w pełni przeszkoleni specjaliści ds. rolnictwa precyzyjnego 
pomogą Ci dokonać właściwych wyborów w zakresie rozwiązań 
PLM najlepiej dopasowanych do Twojej działalności, ich 
montażu i optymalizacji użytkowania.

PLM Academy
Zwiększ do maksimum potencjał rozwiązań PLM poprzez wszechstronne szkolenia prowadzone przez 
wykwalifikowanych specjalistów ds. rolnictwa precyzyjnego. Na przykład z zakresu instalowania 
oprogramowania i obsługi osprzętu.

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA KOLEJNE SZKOLENIE, SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM DEALEREM.

POBIERZ TERAZ 
Pobierz aplikację PLM Academy, aby 
uzyskać dostęp do filmów instruktażowych 
i dokumentów pomocy, gdziekolwiek jesteś.

1 kwietnia–30 czerwca 2020

HEADER
 Kontrola osłon sekcji nożowych, 
główki i przekładni listwy nożowej, 
palców podajnika ślimakowego 
i różnych funkcji


