NIEZAWODNOŚĆ

REKOMENDOWANE PRODUKTY
WIDOCZNOŚĆ O KAŻDEJ PORZE

MA ZNACZENIE

Dostrzeż wszytko i bądź widoczny z naszymi
dedykowanymi światłami i lampami roboczymi.

KOGUTY

ŻARÓWKI

LAMPY ROBOCZE

Gama lamp ostrzegawczych
dostosowana do Twojej maszyny

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

Optymalna widoczność jest kluczem
do zwiększenia wydajności w nocy,
jednocześnie zapewniając pełne
bezpieczeństwo.

	Odporne na wstrząsy
z odpornym na zbicie kloszem
	Większa jasność: +30%
	Doskonale zabezpieczone przed
kurzem i wilgocią.

Precyzja
Niezawodność
Długa żywotność

Diody LED o wysokiej mocy
zapewniają maksymalną
widoczność
Niski pobór mocy nawet
w oświetleniu dalekiego zasięgu
Wysoka odporność przed wilgocią
i korozją

DO 30 CZERWCA 2018
SKORZYSTAJ Z NIEZWYKŁEJ OFERTY NEW HOLLAND
WYKONAJ PRZEGLĄD KOMBAJNU I ODBIERZ PREZENT

23%

RABATU
NA CZĘŚCI ZAMIENNE.
BĄDŹ GOTOWY NA NOWY SEZON!

TWÓJ LOKALNY DEALER

www.newholland.pl

* 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 New Holland.

www.newholland.pl

WYBIERZ PRZEGLĄD TWOJEJ
MASZYNY W AUTORYZOWANYM
SERWISIE NEW HOLLAND.

DO 30 CZERWCA 2018

PRZYGOTUJ SWOJE
MASZYNY NA OBFITE
ŻNIWA

ORYGINALNE CZĘŚCI
ZAMIENNE
Zaprojektowane, aby idealnie pasować
do Twojej maszyny zwiększając jej
żywotność.

Do żniw może się wydawać daleko, ale jak
dobrze wiesz, aby zebrać obfite plony należy
się starannie przygotować. Wszystko po to, aby
uniknąć nieoczekiwanych przestojów, a także awarii
wynikających z niewłaściwej konserwacji. Podczas
sezonu żniwnego, gdy czas odgrywa kluczową rolę,
Twoje maszyny muszą działać tak wydajnie, jak to
tylko możliwe. Masz okazję by skoncentrować się
na właściwym przygotowaniu maszyn o wiele taniej.
Nasze oferty specjalne na oryginalne części zamienne
oraz oferty serwisowe, pozwolą aby utrzymać Cię na
dobrej drodze i zmaksymalizować wyniki żniw.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE
NEW HOLLAND
Wysoko wykwalifikowani technicy,
którzy posiadają najlepszą wiedzę na
temat Twoich maszyn.

Wykonaj przegląd kombajnu do 30 czerwca
i skorzystaj z rabatu na
części zamienne oraz odbierz prezent - bezrękawnik
z logo New Holland.

PRZYGOTUJ SWOJE
MASZYNY DO
SEZONU Z NASZYMI
OFERTAMI SPECJALNYMI.

NOŻE

LISTWY TNĄCE

PASY

FILTRY

AKUMULATORY

OŚWIETLENIE

MAKSYMALNA
WYDAJNOŚĆ

MAKSYMALNA
WYGODA

MAKSYMALNA
TRWAŁOŚĆ

WYDAJNE SEPAROWANIE
ZANIECZYSZCZEŃ

WIĘCEJ MOCY W KAŻDYCH
WARUNKACH

WIĘCEJ ŚWIATŁA
I OSZCZĘDNOŚCI

	Wykonane z wysokiej jakości
stali dla maksymalnej trwałości
	Udoskonalona powierzchnia
tnąca
Optymalizacja zużycia paliwa

	Wygodne w transporcie
i montażu
Dostosowane do różnej
długości sekcji

	Zaprojektowane
specjalnie do mocno
eksploatowanych maszyn
	Zwiększona elastyczność
i lepsze przenoszenie mocy

	Wysoka wydajność filtrowania
aby chronić części Twojej maszyny

	Wysoka wydajność i ochrona
Twojej maszyny

	Zwiększona żywotność maszyny
dla znaczących oszczędności
w eksploatacji

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

 onstrukcja zapewniająca
K
odporność na pył, kurz
i wibracje
Diod LED dla większej jasności
i niższego zużycia energii

