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SZANOWNY DEALERZE,
Nigdy nie jest za wcześnie na przygotowania ciągnika na nadchodzące miesiące. Z pomocą ekspertów New Holland 
możesz je rozpocząć już teraz.

Dzięki starannemu planowaniu, niezawodnym częściom, dostosowanym poradom i fachowej wiedzy na najwyższym 
poziomie możesz przywrócić ciągnik do właściwego stanu po zakończeniu wymagającego sezonu, aby przygotować 
się na kolejne, przyszłe wyzwania.

Aby pomóc Ci w osiągnięciu tego celu, firma New Holland przygotowała kilka wskazówek i niezwykłych ofert. Do 15 
grudnia 2019 możesz także skorzystać z ofert na jesienne przeglądy i serwis, których nie możesz przegapić, aby 
móc zaoszczędzić teraz i mieć spokojną głowę w trakcie następnego pracowitego sezonu.

Ponadto, wybór fachowego serwisu New Holland to coś więcej niż tylko spokojna głowa. Zyskasz więcej czasu, aby 
skupić się na swojej działalności i naprawdę pilnych sprawach.

Przygotuj się! Działaj już teraz!
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New Holland pokazuje swoje najnowsze innowacje na targach SIMA

ProfiLine FZ.
Full Power.

www.stoll-germany.com

Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede

Tel.: +49 (0) 53 44 / 20-0 

Fax: +49 (0) 53 44 / 20-182

Productivity
and quality benchmark.
Front Loaders by STOLL for New Holland
•  Z-kinematics for a perfect view to the implements

•  Extra-scooping functionality to prevent losses of material

•  Full range of implements and multi-standard tool carriers 

•  Beams bent from a single piece of high-strength steel

•  Bearings of expanded dimensions 

Pełna Moc.
ProfiLine FZ.

Wzorzec  
produktywności i jakości.
Wzorzec produktywności i jakości.
• Przednie ładowarki STOLL dla New Holland
• Kinematyka Z dla idealnej widoczności na narzędzia
• Funkcja dodatkowego czerpania dla uniknięcia strat materiału
• Pełen asortyment narzędzi i elementów nośnych spełniających wiele standardów
• Belki gięte z jednego kawałka stali o dużej wytrzymałości
• Łożyska o rozszerzonych rozmiarach Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH

Bahnhofstr. 21 | 38268 Lengede

Tel.: +49 (0) 53 44 / 20-0

Faks: +49 (0) 53 44 / 20-182

www.stoll-germany.com



PUNKTÓW TWOJEJ MASZYNY!

SPRAWDZAMY80
Zachowaj idealny stan. Używaj oryginalnych  części
PO CIĘŻKIEJ PRACY W TRAKCIE SEZONU KAŻDA MASZYNA WYMAGA UWAGI.
KONTROLUJEMY WSZYSTKIE PUNKTY, ABY UTRZYMAĆ JĄ W NAJLEPSZYM STANIE.

PRZESTRZEGAJ PLANU KONSERWACJI 
NEW HOLLAND AGRICULTURE
WAŻNE! Aby zachować sprawność ciągnika przez cały sezon, konieczne 
jest przestrzeganie zaleceń producenta.

ZYSKAJ DO 15%
RABATU NA CZĘŚCI I SERWIS

 Wymiana filtra silnika i oleju silnikowego
 Wymiana filtrów głównego i hydraulicznego
 Wymiana filtra powietrza (wkład zewnętrzny)
 Wymiana filtra wstępnego paliwa
 Spuszczenie oleju przekładniowego z przedniego WOM
 Wymiana filtra powietrza kabiny
 Wymiana filtra powietrza (wkład wewnętrzny)
 Wymiana filtra odpowietrznika silnika
 Spuszczanie oleju mechanizmu różnicowegoLUB RAZ W ROKU

1200
godzin

OFERTA SPECJALNA

 Wymiana filtra silnika i oleju 
silnikowego

 Wymiana filtrów głównego 
i hydraulicznego

 Wymiana filtra powietrza (wkład 
zewnętrzny)

 Wymiana filtra wstępnego paliwa
 Spuszczenie oleju przekładniowego 
z przedniego WOMLUB RAZ W ROKU

600
godzin
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Wykorzystaj czas i zadbaj o maszynę

OFERTA SPECJALNA

PUNKTÓW TWOJEJ MASZYNY  

Z  

15% RABATEM*

SPRAWDZAMY PONAD 

80
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DOKŁADNIE SPRAWDZAMY WSZYSTKIE 
WYMAGANE PUNKTY TWOJEJ MASZYNY

*Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym Dealerem New Holland.

JESIENNA KONTROLA 
WSZYSTKICH MASZYN

WŁAŚCIWY OLEJ, 
WŁAŚCIWA OCHRONA! 



NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA
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Poznaj AGXTEND

• Optymalne zarządzanie masą zbożową
• Szybki i prosty odczyt gotowy do wykorzystania
• Obsługa przyjazna dla użytkownika » Wyższe 

plony
• Optymalne rozłożenie
• Zapobieganie wyleganiu
• Wyższa jakość zbiorów
• Optymalne wykorzystanie potencjałów plonu

DLACZEGO 
CROPXPLORER?

FARMXTEND oferuje trzy środowiskowe czujniki dla rolnictwa 
– pogoda, opady i gleba. Te bezprzewodowe czujniki łączą się 
z aplikacją FARMXTEND, zapewniając proste rozwiązanie w 
zakresie monitorowania upraw i tworzenia wykresów. Aplikacja 
nie tylko pokazuje wyniki w czasie rzeczywistym, lecz oferuje też 
porady oparte na indywidualnych danych zbieranych z każdego z 
czujników.

 WeatherXact Plus: bardzo precyzyjny czujnik upraw i gleby

 RainXact Plus: miernik deszczu typu „plug and play” i czujnik 
opadów mierzący ich wielkość w milimetrach w odstępach co 
30 minut

 SoilXact Plus: co godzinę mierzy wolumetryczną wilgotność 
i temperaturę gleby

Wszystkie są połączone z aplikacją FARMXTEND – Twoje bardzo 
lokalne dane możesz sprawdzić na telefonie, gdziekolwiek jesteś!

CROPXPLORER wykorzystuje czujnik optyczny do obliczania 
optymalnej dawki azotu dla danej uprawy oraz współpracuje 
z funkcją zmiennego dawkowania (VRA).

Czujnik CROPXPLORER wykorzystuje aktywne źródło światła 
i mierzy promieniowanie odbite od roślin. Na podstawie tych 
pomiarów i obliczeń algorytmicznych można od razu ustalić 
i  zastosować właściwą dawkę azotu poprzez magistralę ISOBUS 
z wykorzystaniem rozrzutnika zamontowanego w tylnej części 
ciągnika.

• Redukcja nakładów na sztuczne nawozy 
mineralne

• Całkowity przegląd rozłożenia nawozów 
sztucznych w obrębie pola

• Zastosowanie maksymalnej dawki azotu przy 
jednoczesnym zachowaniu dozwolonych limitów

• Ograniczenie transportu gnojówki
• Identyfikowalność
• Oprogramowanie działające w chmurze 

Field Trace integruje bazy danych czasu 
rzeczywistego i przetwarza je w celu 
podejmowania lepszych decyzji, co zapewnia 
optymalizację działań polowych, oszczędności 
finansowe i redukuje wpływ na środowisko

DLACZEGO NIRXACT? Czujniki NIRXACT zamontowane bezpośrednio na maszynie są 
w stanie dokonywać pomiarów wilgotności i składu odżywczego 
zbieranej uprawy (masa sucha, białko, skrobia, błonnik, włókno 
detergentowe obojętne, włókno detergentowe kwasowe, popiół 
i cukier) w czasie rzeczywistym z dokładnością do dwóch procent.

NIRXACT analizuje skład nie tylko zbieranej uprawy, lecz również 
gnojówki. Można je montować w kombajnach, sieczkarniach 
samobieżnych i prasach, jak również w zbiornikach gnojówki.

• Dane polowe
• Wbudowany chip GPS
• Unikalne moduły doradcze: DiseaseXpert i 

SprayXpert
• W 100% bezprzewodowe
• Zintegrowane zasilanie inteligentne
• Łączność na całym świecie
• Rozwiązanie typu „plug and play”
• Nadają się do wszystkich upraw

DLACZEGO FARMXTEND?



ZALETY PRODUKTU

POLIWĘGLANOWA KOPUŁKA
Niezniszczalna w normalnych  

warunkach użytkowania

JASNOŚĆ
30% jaśniejsze niż przewidują normy 
europejskie

ŚWIATŁA
Grupa optyczna składająca 
się z 6 diod LED = większa 
żywotność

POPRAWIONA ODPORNOŚĆ NA 
WPŁYWY ATMOSFERYCZNE

Normy ochrony przed  
pyłem i wilgocią

OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE LED NEW HOLLAND 
ZAPEWNIAJĄ OPTYMALNĄ OCHRONĘ PRZED PYŁEM I WODĄ

2. cyfra Ochrona przed substancjami ciekłymi

1
2
3
4
5

XX
IP

Ochrona przed naporem wody

1. cyfra  Ochrona przed substancjami stałymiXX

1
2
3
4
5
6

IP

Pełna ochrona przed pyłem

OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE LED  firmy New Holland mają wszelkie cechy  
właściwe dla produktu zaprojektowanego z myślą o trwałości.

PRZEGLĄD SERII OBROTOWYCH 
LAMP OSTRZEGAWCZYCH LED 
LED NEW HOLLAND:
  LED Flexible (podłączane do gniazdka)

  LED Fixed (standard „A”, podłączane 
do gniazdka)

  Podstawa magnetyczna

  Podstawa magnetyczna + przyssawka 
(wytrzymałe mocowanie)

  Łatwe i proste mocowanie płaskiej 
podstawy 3 wkrętami

OFERTA OBROTOWYCH LAMP OSTRZEGAWCZYCH LED 

JAKOŚĆ PRODUKCJI – ZAPROJEKTOWANE I WYPRODUKOWANE Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI!
Poliwęglanowa kopułka oznacza, że OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE LED  New Holland są praktycznie niezniszczalne. 
Kopułki zamienne bez znaku fabrycznego, często wykonane z polimetakrylanu, często potrafią pękać i nie są zbyt trwałe. 
Odbłyśnik wewnątrz światła obrotowego błyskowego jest wykonany z włókna szklanego wzmocnionego metalicznym 
nylonem, co gwarantują doskonałą jakość zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

ODPORNOŚĆ NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE
Wysoki stopień ochrony (IP65) OBROTOWYCH LAMP OSTRZEGAWCZYCH LED New Holland zapewnia bardzo dobrą 
odporność na wpływy atmosferyczne, takie jak pył i woda. Zamienne światła błyskowe obrotowe bez oznaczenia marki mają 
niższy stopień ochrony IP i gwarantują gorszą ochronę przed wodą i pyłem, co zwiększa ryzyko wystąpienia usterki.

JASNOŚĆ I JAKOŚĆ ŚWIATŁA
OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE LED  New Holland składają się z grupy diod LED, które gwarantują optymalne 
rozłożenie wiązki światła i dobrą jej widoczność. Testy wskazują, OBROTOWE LAMPY OSTRZEGAWCZE LED  New Holland 
zapewniają o 30% więcej światła niż to jest wymagane prawem europejskim. W ten sposób New Holland zapewnia Ci 
doskonałą widoczność, gdy jest to najbardziej potrzebne.
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Nowa seria OBROTOWYCH LAMP 
OSTRZEGAWCZYCH LED  firmy New 
Holland



IDEALNIE DOPASOWANE
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Wywiad z menedżerem ds. 
jakości REMAN

Dzień dobry, Laurent.
Czy mógłbyś się przedstawić?
Nazywam się Laurent Moutet. 
Od prawie 30 lat pracuję w Garchizy 
będącym oficjalnym zakładem FPT 
zajmującym się fabryczną regeneracją. 
Jestem odpowiedzialny za audyty 
jakościowe. A dokładniej – zajmuje się 
audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
poprawą jakości w oparciu o zasady 
WCM (Produkcja na światowym 
poziomie) i certyfikaty. Aktualnie 
posiadamy dwa certyfikaty: ISO 9001 
i IATF 16949. Obydwa gwarantują 
system zarządzania jakością zgodny ze 
standardami wymaganymi w przypadku 
tych certyfikatów.
Czy mógłbyś pokrótce opisać czym 
zajmujecie się w Garchizy 
FPT Garchizy zajmuje się fabryczną 
regeneracją części, a w szczególności 
silników, turbosprężarek, pomp 
wtryskowych i skrzyń biegów. 
Wszystkie produkty są sprawdzane 
na stanowiskach do prób, aby 
zagwarantować taką samą jakość jak w 
przypadku nowych produktów.
Czy możesz wyjaśnić na czym polega 
różnica między fabryczną regeneracją a 
naprawą?
Naprawa silnika jest przeprowadzana 
indywidualnie, odpowiednio do 
jego stanu i „historii”. Analiza jest 
przeprowadzana bezpośrednio 
przez mechanika. Natomiast przy 
regeneracji fabrycznej nie bierze 
się pod wagę „historii” części. 
W zasadzie silnik jest całkowicie 
rozmontowywany i regenerowany z 
wykorzystaniem drobiazgowego procesu 
technologicznego, aby na końcu jego 
jakość była taka sama. W końcu, 
fabryczna regeneracja silnika zajmuje 
od 20 do 40 godzin, podczas gdy jego 
naprawa – 2 lub 3 dni.
Jakie są zalety procesu Reman? 
Technologia Reman daje klientowi 
spokojną głowę, gdyż wszystkie 

regenerowane fabrycznie części mają 
gwarancję respektowaną w całej 
Europie.
Co więcej, kupując część Reman, 
klient może zaoszczędzić do 30% 
w porównaniu z nową częścią. Poza tym, 
co nie mniej ważne, dzięki Reman można 
wydłużyć żywotność starszej maszyny.
Czy możesz objaśnić poszczególne 
etapy fabrycznej regeneracji części? 
Najpierw rozmontowywany jest rdzeń i 
wszystkie zużyte części są złomowane.
Następnie, wszystkie komponenty są 
czyszczone z wykorzystaniem kilku 
technik. Każda część jest poddawana 
fachowej kontroli w celu określenia, 
czy nadaje się do regeneracji. Jeśli 
nie – jest ona od razu złomowana. W 
końcu, element jest montowany zgodnie 
z instrukcjami i normami oryginalnego 
producenta. Test końcowy i pokrycie 
farbą ochronną kończą cały proces.
Co wyróżnia zakład w Garchizy 
pod względem procesu fabrycznej 
regeneracji na tle konkurencji?
Będąc zakładem oficjalnym, mamy 
dostęp do wszystkich części New 
Holland, jak również do specyfikacji 
technicznych działu konstrukcyjnego. 
Mamy też dostęp do własności 
intelektualnej oryginalnego producenta. 
Ponadto, regularnie przeprowadzamy 
audyty, zwłaszcza w zakresie jakości 
i środowiska naturalnego. 
W końcu, ciągła poprawa jest mottem 
wszystkich zakładów FPT i zakład 
w Garchizy nie jest tu wyjątkiem od 
reguły! W 2019 roku zaplanowaliśmy 80 
projektów, takich jak poprawa przepływu 
logistycznego oraz aktualizacja 
identyfikalności części dzięki cyfryzacji. 
Opracujemy stanowisko do prób silników 
„na zimno”. Wprowadzimy też nowe 
maszyny do dokręcania kierownic. 
W Garchizy mamy obecnie ponad 
1300 narzędzi dla zagwarantowania 
najbardziej niezawodnych testów 
produktów Reman.

OTO LAURENT MOUTET, 
MANAGER DS. JAKOŚCI 
W ZAKŁADZIE W GARCHIZY
Fabryczna regeneracja bez 
tajemnic! 

Oryginalny siłownik 
hydrauliczny New Holland

KLUCZOWA ROLA SIŁOWNIKA 
HYDRAULICZNEGO
Siłownik hydrauliczny służy do zamiany energii oleju hydraulicz-
nego będącego pod ciśnieniem w energię mechaniczną.
Siłowniki hydrauliczne czerpią moc z płynu hydraulicznego, któ-
rym najczęściej jest olej.
Siłownik zbudowany jest z cylindrycznej tulei, w której tłok dzieli 
rurę na dwie szczelne komory. Zadaniem uszczelek jest utrzyma-
nie płynu pod ciśnieniem w siłowniku hydraulicznym.
Tłoczysko połączone z tłokiem porusza się ruchem posuwistym 
w obie strony, umożliwiając ruch różnych narzędzi, takich jak wy-
sięgniki, łyżki, rozrzutniki, przyczepy itd.

Przeprowadzono wiele testów, aby zagwarantować 
jakość New Holland:
Próba zmęczeniowa: poszczególne tłoczyska 
są wysuwane w połowie skoku. Po stronie tłoka 
jest przykładane ciśnienie 137 bar a po stronie 
pierścienia – 226 bar. Wykonuje się 400 000 takich 
cykli. Po wykonaniu testu każdy defekt, wyciek lub 
nieszczelność wewnętrzna bądź uszkodzenia na 
różnych komponentach. 
Test ciśnienia: maksymalne ciśnienie robocze 220 
bar.
Test odporności gwintu: 6g/6H.
Test odporności wygięcia.
Niezawodność siłownika hydraulicznego w  przy-
padku wysokiej temperatury i korozji. Dla większości 
siłowników temperatura standardowa mieści się 
w przedziale od -20°C do 90°C przy dużym oporze, 
ale zmieniając uszczelki, można ją rozszerzyć do 
zakresu od -40°C do 120°C. Z  wykorzystaniem 
specjalnej obróbki, takiej jak Oxynit.
Precyzja – każdy oryginalny siłownik jest zaprojek-
towany tak, aby był idealnie dopasowany do Twojej 
maszyny.

DLACZEGO SIŁOWNIKI 
HYDRAULICZNE NEW HOLLAND?

RODZAJE SIŁOWNIKÓW OPIS

Siłownik jednostronnego 
działania

Ciecz robocza oddziałuje tylko na jedną stronę 
tłoka. Cofanie zwykle wymaga zastosowania 
sprężyny lub przyłożenia siły zewnętrznej.

Siłownik dwustronnego 
działania

Siłownik dwustronnego działania wykorzystuje 
moc hydrauliczną zarówno do wysuwu, jak 
i cofania tłoka.

Siłowniki teleskopowe* Składają się z serii tulei o coraz mniejszej 
średnicy zagnieżdżonych jedna w drugiej. 
Siłowniki teleskopowe pozwalają uzyskać 
większy suw roboczy niż byłoby to możliwe 
w przypadku innych siłowników hydraulicznych.

*Jednostronnego lub dwustronnego działania



NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA NA TARGACH SIMA

Zapytaj o szczegóły oferty:
►Naszego Eksperta
    - Przedstawiciela Handlowego
►e-mail: sklep@berner.pl
►tel.: (12) 297 62 30

1 PRODUKT DO X POWIERZCHNI

UNIWERSALNA  
PIANKA CZYSZCZĄCA

NOWOŚĆ

OBEJRZYJ 
FILM

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

►Do czyszczenia całego wnętrza,
 w tym: okien, luster i wyświetlaczy

►Czyszczenie różnych powierzchni
 jednym produktem

►Dobrze się pieni i nie tworzy mgły

►Nie tworzy rozprysków podczas
 nanoszenia, łatwo zmywalny bez
 pozostawiania klejącej powierzchni

►Skutecznie usuwa resztki smarów

►Pozostawia przyjemny jabłkowy
 zapach
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New Holland pokazuje swoje najnowsze 
innowacje na targach SIMA
„La Proximité du Service” (Bliskość serwisu) było tema-
tem przewodnim obszaru obsługi posprzedażnej New 
Holland na targach SIMA 2019 w Paryżu, podkreślając zo-
bowiązanie w zakresie jak najbliższego spełnienia potrzeb 
klientów poprzez innowacyjne, indywidualnie dostosowane 
rozwiązania, których celem jest poprawa wydajności i za-
dowolenia klienta.

Od 24 do 28 lutego specjalna ciężarówka serwisowa pre-
zentowała szeroką ofertę części i usług firmy New Hol-
land: Oryginalne części były obecne jako największe zalety 
każdej maszyny i ciągnika. Są one rygorystycznie testowa-
ne w  celu zachowania ich pełnego potencjału i gwarantu-
ją dużą wydajność, całkowite bezpieczeństwo, jak również 
maksymalną produktywność.

Przy lepszej dostępności części, indywidualnie dostosowa-
nym wsparciu i pomocy fachowych techników oryginalne 
części gwarantują rekordowe szybkie przywrócenie ma-
szyny do pracy.

New Holland zaprezentował również komponenty fabrycz-
nie regenerowane, będące ekologicznym rozwiązaniem 
objętym gwarancją skierowanym do właścicieli starszych 
maszyn, którzy szukają dostępnej cenowo alternatywy przy 
zachowaniu korzyści płynących z jakości takiej samej jak 
w przypadku nowych części oraz z gwarancji.

Dzięki najnowocześniejszej technologii i niezrównanej wie-
dzy specjalistów New Holland części Reman są produko-
wane zgodnie z najwyższymi standardami, oferując jedno-
cześnie opcję przyjazną dla środowiska – mniejszy wpływ 
na środowisko, co jest związane z procesem regeneracji 
fabrycznej.

Jedną z najważniejszych informacji tej edycji targów 
SIMA była oficjalna prezentacja platformy AGXTEND™. 
AGXTEND™ jest nową wiodącą platformą innowacyjnych 
technologii rolnictwa precyzyjnego, zaprojektowaną w celu 
poprawy produktywności na każdym etapie cyklu uprawy 
i  zbioru plonów.

Goście mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat najnow-
szego projektu cenowego o nazwie „Doskonała cena, duże 
oszczędności”, którego celem jest zapewnienie klientom 
bardziej konkurencyjnych cen poprzez zmianę pozycjono-
wania produktów New Holland na bazie konkretnego śro-
dowiska i potrzeb poszczególnych rynków.

Inicjatywę tę zastosowano obecnie do wybranych filtrów, 
szyb i foteli, ale planowane jest stopniowe rozszerzanie na 
inne rodziny części.

Inny totem koncentrował się na programach New Holland: 
Harvest Masters i Tracteur Masters.

Pierwszy z nich jest kierowany do klientów kupujących od 
2013 roku kombajny zbożowe, duże prasy kostkujące i  sa-
mobieżne sieczkarnie New Holland, natomiast drugi – do 
klientów kupujących od 2018 roku ciągniki dużej mocy 
(HHP). Członkowie Harvest Masters i Tracteur Masters 
cieszą się wsparciem specjalnych zespołów zapewniają-
cych szybką pomoc przez cały rok. Są oni też zapraszani 
na okresowe spotkania połączone ze specjalnymi warsz-
tatami dla operatorów, podczas których największą uwagę 
poświęca się prawidłowej obsłudze i konserwacji maszyny. 
Ta inicjatywa przyniosła już ciekawe wyniki – 10% średnia 
redukcja cen w porównaniu z rokiem 2018.

W obszarze obsługi posprzedażnej New Holland znajdował 
się totem dotyczący „gwarancji rozszerzonej” Service Zenh 
i pakietu serwisowego „umowy na konserwacje”, oferujące, 
odpowiednio, pokrycie kosztów awarii po okresie gwaran-
cji podstawowej i program fachowej konserwacji. Obydwie 
usługi zostały tak pomyślane, aby utrzymać efektywność 
maszyn i ich gotowość do wykonywania codziennych prac 
przy jednoczesnej oszczędności pieniędzy i czasu oraz dla 
zapewnienia klientom spokojnej głowy.

New Holland zaoferował również usługę priorytetowego 
wsparcia Fast Track Assist dla swoich flagowych produk-
tów (kombajny CX i CR, duże prasy kostkujące, sieczkar-
nie samobieżne FR, T9, T8, T7, T6 Auto-Command oraz T6 
Dynamic Command), którą można aktywować za pomocą 
aplikacji MyNew Holland™. Wyznaczony zespół działa ak-
tywnie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, obsługując 
zgłoszenia i opierając się na procedurze priorytetowych 
dostaw części (Priority Parts) i na na okrągło działającym 
transporcie, celem szybkiego rozwiązania problemu. Ta 
usługa – darmowa przez 5 lat – pokazuje, że można w cza-
sie krótszym niż 48 godzin usunąć ponad 80% awarii.

CIĘŻARÓWKA SERWISOWA NEW HOLLAND ZATRZYMUJE SIĘ NA TARGACH SIMA 2019, ABY 
ZAPREZENTOWAĆ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
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www.newholland.pl Dołącz do nas na Facebooku!

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


