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Bądź bardziej efektywny dzięki 
większemu wyborowi idealnie dopaso-
wanych części.

WŁAŚCIWE CZĘŚCI
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New Holland robi ogromne wrażenie.

STYL ŻYCIA
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Uzyskaj najlepsze wsparcie

CENTRUM SERWISOWE
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Przygotuj swój ciągnik na 100%,  
aby mieć udany sezon.
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CHROŃ SWÓJ  
POTENCJAŁ

  Nigdy nie jest za wcześnie na przygotowanie ciągnika i opracowanie własnej strategii, której 
celem jest udany sezon.

Dzięki dokładnemu planowaniu, niezawodnym częściom i dedykowanemu wsparciu z naszej 
strony możesz dobrze przygotować swój ciągnik i zoptymalizować wyniki.

Aby pomóc Ci w osiągnięciu tego celu, firma New Holland każdego dnia łączy rygorystyczne 
testy podzespołów, lokalne centra serwisowe i dedykowane  wsparcie dla Ciebie. Do 31 
stycznia 2019 możesz skorzystać z ofert na zimowe przeglądy i serwis, których nie możesz 
przegapić, aby zaoszczędzić teraz jak i w trakcie pracowitego sezonu.

Co więcej, wybór fachowego serwisu New Holland oznacza większy spokój i więcej czasu na 
to, by skupić się na swojej pracy.

Przygotujmy się!

OD REDAKCJI

Zyskaj całoroczne 
dedykowane dla Ciebie 
wsparcie.

S.15

CENTRUM SERWISOWE
Bądź bardziej efektywny 
dzięki większemu 
wyborowi idealnie 
dopasowanych części.

S.8

WŁAŚCIWE CZĘŚCI
New Holland robi 
ogromne wrażenie.

S.12

STYL ŻYCIA
Przygotuj swój ciągnik 
na 100%, aby mieć udany 
sezon.

S.4

TEMAT NUMERU

www.newholland.pl

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111    WSPARCIE I INFORMACJE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU.  
Połączenie darmowe z telefonów stacjonarnych. Zapytaj swojego operatora sieci komórkowej, czy opłaty za połączenie będą naliczane.

T6 DYNAMIC COMMAND

WEJDŹ NA OBROTY

MAKSYMALNE OSIĄGI PRZY KAŻDYM ZADANIU DZIĘKI 
NOWEJ 8-STOPNIOWEJ PRZEKŁADNI POWERSHIFT.

WSZECHSTRONNA SKRZYNIA BIEGÓW
Nasza przekładnia z 11 biegami w kluczowym zakresie roboczym, 
rozszerzona o najlepszą w swojej klasie funkcję Powershuttle 
i opcjonalną przekładnię biegów pełzających.

ZAUTOMATYZOWANE GOSPODAROWANIE NA ROLI
Nowe funkcje poprawiające efektywność i komfort pracy na roli, takie 
jak płynna zmiana biegów, zautomatyzowane hamowanie sprężania, 
zarządzanie prędkością jazdy i zautomatyzowana redukcja biegów dla 
szybszego przyspieszania.

OGÓLNA EFEKTYWNOŚĆ
Bardzo niskie zużycie paliwa.
Szybkie cykle pracy zwiększające efektywność prac z wykorzysta-
niem ładowarki.

URZĄDZENIA STERUJĄCE SPEŁNIAJĄCE TWOJE WYMAGANIA
Podłokietniki SideWinder™ II ze sterowaniem elektronicznym lub 
mechanicznym gwarantują intuicyjną obsługę. Nowy joystick łado-
warki ze zintegrowanymi urządzeniami sterującymi przekładni.
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UTRZYMAJ WSZYSTKIE SWOJE MASZYNY W FORMIE NA KOLEJNY SEZON
Maszyny, którymi pracujesz podczas sezonu muszą działać bezpiecznie i skutecznie – sprawdzając i wymieniając uszkodzone 
lub zużyte części znacznie zmniejszasz ryzyko niepożądanego przestoju. Wykorzystaj spokojniejszy czas podczas zimy  
i zadbaj o swój ciągnik, kombajn bądź prasę.. Zajmiemy się każdym sprzętem, który posiadasz.

TEMAT NUMERU

Skorzystaj z naszej zimowej oferty na oryginalne części zamienne.
Oddaj swoją maszynę w ręce wykwalifikowanych serwisantów New Holland. 
Czerp korzyści z naszej wiedzy: doświadczenie, które w Polsce zdobywamy od 
20 lat dzięki Tobie i Twoim maszynom.

PRZYGOTUJ SWOJE MASZYNY
NA KOLEJNY BEZSTRESOWY SEZON 1

BLISKOŚĆ
Buduj oparte na zaufaniu relacje ze swoim lokalnym i 

oddanym zespołem.

FACHOWA WIEDZA
Maksymalnie wykorzystaj nasze ogromnie 

doświadczenie w zakresie maszyn takich jak Twoje.

WARTOŚĆ
Zwiększ swoją wydajność dzięki ekonomicznym 

rozwiązaniom dostosowanym do Twoich potrzeb.

JAKOŚĆ 
Zyskaj dostęp do komponentów wykonanych 

z najlepszych materiałów poddawanych 
rygorystycznym testom.

WYBÓR 
Skorzystaj z szerokiej gamy części i usług 

przeznaczonych do Twoich maszyn.

SERWIS
Zyskaj całoroczne wsparcie obejmujące cały  

szereg opcji pomocy.

NIEZAWODNOŚĆ
Zminimalizuj czas przestojów dzięki solidnym 

częściom objętym gwarancją producenta.
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DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NEW 
HOLLAND PODCZAS SERWISU 

ZIMOWEGO?
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DO 31 STYCZNIA 2019

4

81-PUNKTÓW
WERYFIKACJI 
CIĄGNIKA

*Więcej informacji u dealerów NewHolland

BEZPŁATNA WERYFIKACJA
JEŻELI ZLECISZ USŁUGI NA 1000 ZŁ LUB WIĘCEJ*

OFERTA  
ZIMOWA

WYKONAJ NAPRAWY I...

ODBIERZ PREZENT*
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TEMAT NUMERU

  AKUMULATORY
Akumulator pełni kluczową rolę w generowaniu mocy potrzebnej do 
rozruchu, jak również zasila dodatkowe odbiorniki elektryczne.

Zaraz po oponach, układ elektryczny jest drugą najczęstszą przyczyną 
awarii. Dlatego tak istotne jest sprawdzenie akumulatora i obwodu 
ładowania przed każdą zimą, aby przygotować pojazd na zmiany 
temperatury i wydłużyć jego trwałość użytkową.

 

  FARBY
Jak zachować świeży wygląd lakieru?

Dzięki nowym, zoptymalizowanym opakowaniom, farby New 
Holland zapewniają taki sam wygląd powłoki jak oryginalna 
w atrakcyjnej cenie:

  ZESTAWY DIA
Jak uczynić ciągniki bezpieczniejszymi i efektywniejszymi?

W New Holland uczyniliśmy bezpieczeństwo jednym 
z  naszych priorytetów. To właśnie dlatego nasze nowe 
zestawy DIA czynią pracę szybszą i bezpieczniejszą, zgodnie 
z wytycznymi normy Tractor Mother Regulation, zapewniając 
całkowity spokój. Zestawy DIA przetestowane i sprawdzone 
przez zespoły naszych doświadczonych inżynierów pomogą 
osiągnąć maksymalną wydajność Twoich maszyn.

AKUMULATORY NEW HOLLAND TO:

  Większa trwałość użytkowa:
 Do 3. razy większa odporność na obciążenia 

cykliczne.
  Większa autonomia:

 30-krotnie większa odporność na drgania.
  Łatwiejszy rozruch:

 Wyższa pojemność nawet do 10% wartości 
opisowej.
  Szybsze ponowne ładowanie:

 Wyższa o 50% zdolność do obciążenia.
  Ograniczone czynności konserwacyjne:

 7-krotnie niższe zużycie wody.
  Większy stopień bezpieczeństwa:

 Całościowe uszczelnienie i zabezpieczone otwory 
odpowietrzania.
  Oszczędność paliwa:

 Zużycie paliwa zredukowane o 0,8–2,5%.

   Brak łuszczenia

  Gruba i jednolita

  Doskonała wartość

1.   Zawsze wybieraj akumulator o największej 
możliwej wartości prądu (Ah) i wskaźniku 
CCA odpowiednich do mocy silnika.

2.   Oprzyj się pokusie kupienia tańszego 
zamiennika o mniejszej wydajności.

3.   Wersja NIEORYGINALNA zwiększa ryzyko 
awarii, przerw w dostawie zasilania, a 
nawet wybuchu.

WSKAZÓWKI I PORADY 
EKSPERTÓW NEW HOLLAND

  CZĘŚCI UKŁADU HYDRAULICZNEGO
Firma New Holland zaprojektowała szeroką gamę wysokiej jakości komponentów hydraulicznych 
w celu optymalizacji ciśnienia w układzie oraz poprawy precyzji ruchów maszyny i mocy.

   Pompy hydrauliczne: optymalizuj podnoszenie i opuszczanie, układ kierowniczy i hamulcowy oraz 
przekładnię hydrauliczną.

   Silniki hydrauliczne: spraw, aby silnik dostarczał wymagany moment obrotowy przy każdej 
prędkości obrotowej.

   Zawory ciśnieniowe, bezpieczeństwa i rozdzielcze: utrzymuj idealne ciśnienie dla zarządzania 
natężeniem przepływu w układzie hydraulicznym.

Sposoby optymalizacji zużycia paliwa 
i wydajności.

Aby uniknąć poważnych uszkodzeń komponentów, 
wysokiego zużycia paliwa i niskiej wydajności:

•  regularnie wymieniaj olej w zalecanych 
odstępach czasu;

•  używaj oleju hydraulicznego o lepkości min./
maks. dostosowanej do naszych wytycznych 
i warunków pracy, np. temperatury, ryzyka 
zanieczyszczenia środowiska i zagrożenia 
pożarem.

WSKAZÓWKI I PORADY 
EKSPERTÓW NEW HOLLAND NOWE OPAKOWANIA

Twój ciągnik działa efektywniej i z większą niezawodnością, jeśli zamontowano na nim części, które zaprojektowano 
i dostosowano specjalnie dla niego i do niego.
Wybieraj spośród szerokiej gamy oryginalnych części zamiennych New Holland – od układów hydraulicznych po 
filtry oleju i akumulatory – aby przygotować maszyny na nowy sezon.

Nieprzestrzeganie wytycznych producenta w zakresie 
konserwacji i wybór filtra niskiej jakości jest równoważne 
zwiększeniu ryzyka dla silnika i Twojej kieszeni.

0.363 g 
NIEORYGINALNY

WSKAZÓWKI I PORADY 
EKSPERTÓW NEW HOLLAND

  FILTRY OLEJU
Filtr oleju jest kluczowym komponentem dla zachowania 
wydajności i trwałości komponentów silnika. Olej, który 
zbiera zanieczyszczenia, musi być idealnie filtrowany, aby 
zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i ich osadzaniu 
na ściankach silnika. W długim okresie czasu mogłoby to 
doprowadzić do uszkodzenia lub poważnej awarii silnika.

Zalecamy wymianę filtrów oleju co  
600 godzin dla zachowania:

 natężenia przepływu oleju silnikowego, 
 czystości oleju,
 funkcji napędu.

* WIĘCEJ INFORMACJI? WEJDŹ NA STRONĘ NEWHOLLAND.COM LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM DEALEREM.

CAŁKOWITY SPOKÓJ DZIĘKI 
ORYGINALNEJ JAKOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTYWNOŚĆ KOMFORT

*Na podstawie normy ISO 16889 z automatycznymi 
podłączonymi licznikami cząstek certyfikowanymi przez NIST 
i pyłem testowym ISO (pył o sferycznym kształcie cząstek i 
mniejszej średnicy wiązania). Rzeczywiste wyniki mogą się 
różnić.

W zależności od filtra, w 380 litrach oleju 
hydraulicznego można znaleźć różną zawartość 
cząsteczek pyłu*:

0.004 g 
ORYGINALNY VS
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WŁAŚCIWE CZĘŚCI

  REMAN: BARDZIEJ EKOLOGICZNY I EKONOMICZNY WYBÓR
Korzystając z wieloletniego doświadczenia inżynierskiego, firma New Holland 
fabrycznie regeneruje komponenty do maszyn według takich samych  
standardów, co w przypadku części oryginalnych – włączając  
2-letnią gwarancję na silniki Reman, aby zapewnić wydajność równą nowemu 
komponentowi, ale za cenę do 30% niższą.

Stale aktualizujemy naszą serię New Holland Reman, aby lepiej 
spełniać Twoje potrzeby i by objąć wszystkie elementy, od kompletnych 
silników po komponenty elektroniczne i układy napędowe..

 Jakość i wydajność
 Najlepsza w swojej klasie gwarancja
 Przyjazne dla środowiska
 Ograniczenie czasu przestojów podczas napraw
 Do 30% tańsze

  DIREX: KORZYSTAJ Z NASZEJ FACHOWEJ WIEDZY
Aby dać Ci dostęp do szerszej gamy specjalistycznych części, firma New Holland ściśle współpracuje z zaufanymi partnerami, 
zapewniając efektywne, trwałe i dostosowane rozwiązania.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRZEDNICH ŁADOWAREK
 Dzięki belkom o szerokości 1100 mm, przednie ładowarki Stoll można łatwo zintegrować z ciągnikiem z Z-kinematic 
i zaawansowanymi funkcjami poprawiającymi produktywność.

 Zoptymalizowana widoczność: cięgna sterujące zintegrowane z ramieniem i płaską belką poprzeczną ładowarki.
 Łatwe w obsłudze i łatwo dostępne: przewody hydrauliczne zamontowane pod belką.
 Maksymalna efektywność: dodatkowa funkcja czerpania i szybkiego opróżniania.

GOLD VALUE: ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ SWOICH STARSZYCH POJAZDÓW ZA NIEWIELKIE PIENIĄDZE
Powraca całkiem nowa seria GOLD VALUE a wraz z nią ponad 6000 ręcznie dobranych części dla właścicieli ciągników 
zwracających szczególną uwagę na koszty. Te udogodnienie stworzone z myślą o wycenione dla optymalizacji kosztów 
eksploatacji i zaaprobowane przez CNH części obejmują ponad 900 modeli ciągników New Holland i innych wiodących marek.

NOWA SERIA

 Zarządzaj budżetem: konkurencyjne ceny.
 Wybierz jakość i niezawodność: ponad 6000 części 
zaaprobowanych przez CNH.

 Znajdź części odpowiednie dla siebie: pasują do ponad 
900 modeli.

 Usprawnij wszystkie swoje maszyny.

NEW HOLLAND ZALECA STOSOWANIE 
ŚRODKÓW SMARNYCH   

Jednoczesne zarządzanie kosztami i utrzymanie maszyn w jak najlepszym stanie może być trudne. Dlatego firma 
New Holland opracowała serię Gold Value przeznaczoną do starszych maszyn wszystkich marek, konkurencyjną 
cenowo i przyjazną środowisku serię New Holland Reman oraz katalog zaufanych wyspecjalizowanych partnerów, 
DIREX.

BĄDŹ BARDZIEJ EFEKTYWNY  
DZIĘKI WIĘKSZEMU WYBOROWI CZĘŚCI
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  KOSIARKI I PRZETRZĄSACZE SIANA
Aby zoptymalizować sianokosy i wspomóc cięcie upraw oraz trawy, firma New Holland wprowadza  
serię najnowocześniejszych kosiarek i przetrząsaczy siana.

WYDAJNIEJSZE KOSZENIE 
Firma New Holland udostępnia modele kosiarek o różnych 
szerokościach cięcia, aby można było dobrać idealną do potrzeb 
opcję, bez względu na to, czy pracujesz na wąskich i nieregularnych 
polach czy na dużych otwartych obszarach.

  PŁUGI
Optymalizuj przygotowanie gleby pod siew i sadzenie z wykorzystaniem wysokiej jakości 
modeli przystosowanych do różnych warunków pracy.
Wszystkie pługi New Holland są wyposażone w zabezpieczenie w postaci śruby ścinanej 
i opcję hydraulicznej ochrony przed kamieniami.

KOSIARKI TARCZOWE 
DOCZEPIANE 

KOSIARKI TARCZOWE 
MONTOWANE Z TYŁU

  Układ VariFloat zapewniający 
jednorodną wysokość cięcia.

 Trwałe tarczę tnące dające 
maksymalną wydajność w 
każdych uprawach.

 Opcjonalny mieszalnik z palcami 
PE dla lepszej efektywności 
schnięcia.

 System szerokiego rozrzutu 
TopDry™ dla szybkiego suszenia 
i bardziej wilgotnych upraw.

  Sprężynowy układ kopiowania 
reagujący na docisk do 
podłoża dla uzyskania 
jednolitego cięcia.

  3 typy mieszalników – palce 
PE, stalowe palce obrotowe 
i gumowe rolki strzałkowe.

  Układ TopSafe™ uruchamia 
się, gdy kosiarka napotyka 
przeszkody.

NOWOŚĆ

ZAWIESZANY PŁUG OBRACALNY
Dostępne w wersjach standardowej, 
wzmocnionej i super wzmocnionej, 

te pługi oferują od 3 do 6 skib i stałe 
szerokości robocze.

1
PŁUGI O ZMIENNEJ SZEROKOŚCI
Dostępne w wersjach standardowej, 

wzmocnionej i super wzmocnionej, te 
pługi mogą być wyposażone w 3 do 7 

skib.

2
PÓŁZAWIESZANE PŁUGI 

OBRACALNE
Dostępne w wersjach wzmocnionej 
PSH i wzmocnionej PSH V, te pługi 
są idealne do prac wymagających 

częstego transportu – modele 
o zmiennej szerokości i z 68 skibami. 

3

USPRAWNIJ SIANOKOSY
Umożliwiając napowietrzenie i szybsze 
wysuszenie siana, przetrząsacze siana 
New Holland zaprojektowano z myślą o 
ich długowieczności i niezawodnej pracy. 
Serie ProTed™ i ProRotor™ są wyposażone 
w liczne dodatkowe funkcje, takie jak: 
 Duża szerokość 8,8 m dla uzyskania 

optymalnego współczynnika mocy do 
szerokości.

 Hydrauliczne czyszczenie granicy pola 
ułatwiające zbiór.

 Obsługa do dwóch pokosów – szybsze 
działanie.

 Automatyczne kierowanie dla uniknięcia 
pominięć.

Przygotowanie na obfite zbiory wymaga inwestycji w odpowiedni sprzęt. Dzięki serii narzędzi New Holland czerpiesz 
korzyści z kompletnej oferty trwałych narzędzi ułatwiających przygotowanie gleby i siew, jak również z maszyn do 
użytków zielonych i mieszalników pasz.

OPTYMALIZUJ UPRAWĘ ZIEMI I SIEW 
DZIĘKI NARZĘDZIOM NEW HOLLAND

WŁAŚCIWE CZĘŚCI

Kamera do twojego ciągnika. 
Sprawdź u najbliższego dilera!

Zestaw zawiera:

1 x 9’’ TFT-LCD Monitor 800 (RGB) x 480 Rozdzielczość, 1 x 1/3 CMOS Camera (Zawiera kamerę S.23055), 
1 x 20m kabel przedłużający, 1 x zdejmowana osłona przeciwsłoneczna, 1 x regulowane podparcie, 
1 x Pilot, 1 x Instrukcja obsługi

Zestaw obsługuje max. 4 kamery (monitor wyświetla w jednej chwili obraz maksymalnie z czterech kamer)
Temperatura pracy -20°C to 70°C
Nocna wizja
Kąt widzenia kamera: 120°
Stopień ochrony: IP69K
Napięcie: 10-32V

Przewodowy system kamer cofania z 9’’ 
dotykowym monitorem LCD i 1 kamerą

S.119466

9’’ Ekran dotykowynajwiększy monitor w ofercie

2199zł 
brutto

sparex.com
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   NEW HOLLAND T7.225 BC ZDOBYŁ NAGRODĘ 
CIĄGNIK HISZPANII 2018 (THE TRACTOR OF 
SPAIN 2018) 

Zdobywca nagrody „Tractor of Spain 2018”, ciągnik T7.225 przenosi 
sterowanie i komfort na całkiem nowy poziom, a to dzięki kombinacji 
przekładni bezstopniowej i automatycznego sterowania. Ponadto, układ 
CustomSteer™ wprowadza do ciągników T7 zmienne przełożenie dla 
uzyskania łatwego prowadzenia, a silniki NEF ECOBlue™ i HIeSCR 
spełniają restrykcyjne wymagania Tier 4B w zakresie poziomu emisji 
spalin. 

KRÓL FILIP GOŚCIEM STANOWISKA FIRMY NEW HOLLAND 
Firma New Holland z radością powitała Króla Hiszpanii – 
Filipa IV. Prezes New Holland Carlo Lambro, Wiceprezes 
EMEA Alessandro Maritano i dyrektor zarządzający New 
Holland Hiszpania Riccardo Angelini zaprezentowali 
hiszpańskiemu monarsze najnowsze osiągnięcia w linii 
Clean Energy Leader.

STYL ŻYCIA

Wystawiając szereg nowych produktów i prezentując najnowsze technologie na powierzchni wystawienniczej 
ponad 3500 m2, firma New Holland przyciągnęła uwagę ponad 230 000 odwiedzających podczas targów FIMA 2018 
w Saragossie.

MIĘDZYNARODOWE TARGI MASZYN ROLNICZYCH:
NEW HOLLAND ROBI OGROMNE WRAŻENIE

DZIĘKUJEMY 1 000 000 RAZY
Strona New Holland Agriculture na 
Facebooku została polubiona milion 
razy. Bardzo dziękujemy za wsparcie!

Bardzo dziękujemy 
również 100 000 
obserwujących na 
Instagramie.

MILION 
FANÓW1

KAMERY COFANIA
W JAKOŚCI HD

LAMPY OSTRZEGAWCZE
& TYLNE ZESPOLONE
Z ODPOWIEDNIMI
HOMOLOGACJAMI

LAMPY ROBOCZE
Z ZASIĘGIEM NAWET
DO 700M!

WWW.TTTECHNOLOGY.PL
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CENTRUM SERWISOWE

  Wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu          Fachowa pomoc           Wykwalifikowani technicy

  DEDYKOWANE TELECENTRUM
Zyskaj spersonalizowaną pomoc, gdy tego najbardziej potrzebujesz.

Wykonując jedno połączenie telefoniczne kontaktujesz się z zespołami wsparcia, aby 
znaleźć rozwiązania najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb, bez względu na to czy 
szukasz informacji o produkcie czy też potrzebujesz skontaktować się z najbliższym 
dealerem New Holland w celu uzyskania nagłej pomocy w przypadku awarii.

  EFEKTYWNA LOGISTYKA 
Aby pracować z maksymalną wydajnością, całym rokiem musisz szybko dostawać części zamienne, szczególnie w trakcie 
pracowitego sezonu żniwnego.

New Holland wprowadza nowe, wyższe cele, aby zapewnić dostawę potrzebnych części we właściwym momencie, gdziekolwiek 
są one potrzebne:

  Kompletne zapasy części w sieci New Holland.
 Zoptymalizowane zapasy na bazie poprzedniego sezonu.
 Ponad 46 000 części dostarczanych każdego roku.

Abyś mógł maksymalnie wykorzystać swoje maszyny, opracowaliśmy szeroką 
gamę usług posprzedażnych spełniających Twoje ewoluujące potrzeby, 
począwszy od wsparcia na wypadek nagłej awarii po elastyczne rozwiązania 
finansowe i zoptymalizowane usługi logistyczne.

ZYSKAJ CAŁOROCZNE 
SPERSONALIZOWANE WSPARCIE



TWÓJ LOKALNY DEALER

www.newholland.pl Dołącz do nas na Facebooku!

Long life
Maximum 
Protection

www.pli-petronas.com

This is the Long Life antifreeze/coolant developed by PETRONAS LUBRICANTS 
for NEW HOLLAND machinery. Prevents cylinder liner cavitation and reduces the 
formation of deposits inside the cooling system. Improved heat transfer capability 
and protection against corrosion. MAT 3624 o�cial approval by CNH Industrial 
thanks to its outstanding features.

Jest najnowszą generacją płynu Long Life – niskokrzepnącego/chłodzącego opracowanego przez 
PETRONAS dla NEW HOLLAND. Dzięki specjalnej formule zapobiega kawitacji cylindrów i formowaniu 
sie złogów w układzie chłodzącym. Ulepszona formuła obejmuje także zwiększone właściwości 
przekazywania ciepła oraz ochrony przed korozją całego układu. Dzięki tym niezwykłym właściwościom 
płynu, specyfikacja MAT 3624 została oficjalnie zatwierdzona przez CNH Industrial. 


