ŁOŻYSKA

Ś WIATŁA I ŻARÓWKI

FILTRY

AKUMULATORY

Zadaniem świateł roboczych i
świateł błyskowych obrotowych
firmy New Holland jest
zapewnienie mocnego i wysokiej
jakości światła w każdych
warunkach.
• Odporność na zapylenie, wilgoć
i wytrzymałość w warunkach
nierównego podłoża.
• Innowacyjna technologia LED
z mocniejszym strumieniem
świetlnym.
• Pobór mocy zredukowany nawet
o 50%.

Filtry powietrza, oleju
silnikowego, hydrauliczne i
paliwowe firmy New Holland
gwarantują maksymalną
ochronę.
• Filtrowanie
najdrobniejszych cząstek
dla ochrony komponentów.
• Zwiększona żywotność
maszyny to większa
opłacalność.
• Idealnie dopasowane do
maszyn New Holland.

Akumulatory New Holland
gwarantują płynny rozruch
poprzez natychmiastowe
doprowadzenie zasilania.
• Małe wymagania w zakresie
konserwacji gwarantują
maksymalny czas pracy.
• Optymalne
bezpieczeństwo dla
ochrony Twojej i Twojego
pojazdu.
• Większa odporność na
drgania –płynniejsza jazda.

Czystsze i świeższe
maszyny

Oświetlona ścieżka

Maksimum energii
podczas żniw

ZESTAW AWARYJNY

PASY

Bezproblemowy sezon

100% osiągi

Aby radzić sobie z nieoczkiwanymi
problemami, przygotowaliśmy zestaw
awaryjny zawierający podstawowe części
maszyn żniwnych, takiej jak palce podajnika
ślimakowego, noże…
• Wybór niezbędnych części.
• Ograniczenie czasu przestojów dzięki
szybkim naprawom.
• Oryginalne części zapewniające najlepsze
osiągi.

NIE PŁAĆ VAT
ZA ORYGINALNE

CZĘŚCI ZAMIENNE*

od 01.04.2016
do 15.05.2016

-23

%

Stworzone
z czystej
stali, łożyska
New Holland zapewniają
stabilność wymiarów dla
idealnego dopasowania do
Twojej maszyny

SIEDZENIA,
POKROWCE
I DYWANIKI
Zwiększ komfort w kabinie
dzięki bogatej ofercie
akcesoriów New Holland,
takich jak pokrowce na
siedzenia, dywaniki i wiele
innych.

Oryginalne pasy do kombajnów gwarantują
doskonałe osiągi, zapewniając Ci spokój.
• Solidna wzmocniona konstrukcja idealnie
nadaje się do mocno eksploatowanych maszyn.
• Zaprojektowane tak, aby spełniać wszystkie
wymagania związane z kombajnami
zbożowymi.
• Elastyczność poprawiająca komfort oraz
płynniejsza i cichsza praca.

ŁAŃCUCHY

Opracowaliśmy
łańcuchy odpowiednio
wytrzymałe i trwałe aby
ograniczyć do minimum
przestoje podczas
sezonu.

A
 LTERNATORY
I ROZRUSZNIKI

Alternatory i rozruszniki
New Holland dzięki swojej
konstrukcji gwarantują
najwyższe osiągi w każdych
warunkach.

S EGMENTOWA LISTWA
NOŻOWA
Maksymalna wydajność.
Segmentowe listy nożowe New
Holland są łatwe do przechowywania i
transportowania.
• Dotyczy listew o każdej długości.
• Prosty montaż i łatwe użytkowanie dla
ograniczenia czasu przestojów.
• Dostarczane w kompaktowym pakiecie
o długości 2,6 m, aby ułatwić transport i
zapewnić maksymalną ochronę.

NOŻE
Najnowocześniejsza technologia
Produkowane ze stali wysokiej jakości noże New
Holland gwarantują optymalne cięcie, z sezonu na
sezon.
• Efektywne cięcie dla uzyskania najwyższej jakości
rozdrabniania.
• Maksymalna efektywność dla redukcji zużycia paliwa.
• Dokładne utwardzanie dla uzyskania maksymalnej
odporności na zużycie.

PRZEGLĄDY
WIOSENNE

od 16.05.2015
do 30.06.2016

-11

%

