NIEPOWTARZALNE OFERTY CENOWE!
OFERTA 1

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.

1 październik - 30 listopad

GOTOWY NA PRZEGLĄD?

ORYGINALNY FILTR POWIETRZA

- Dodatkowa warstwa materiałów filtrujących
impregnowanych węglem aktywowanym dla lepszego
wchłaniania drażniących pestycydów.
- Materiał nośny: zapewnia stabilność filtra.

OFERTA 2

ORYGINALNE AKUMULATORY

- Wzmocnione połączenia zwiększają odporność
na drgania.
- Ograniczone ryzyko przeładowania

Autoryzowany punkt Dealerski
Każdy autoryzowany oddział dealerski firmy New Holland oferuje zoptymalizowane usługi i porady – Specjalista 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.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JUŻ DZIŚ: 080 081 311

ZAREZERWUJ PRZEGLĄD ZIMOWY JUŻ DZIŚ

Doskonałe oferty

OFERTA 3

na zimowy przegląd Twojej maszyny

do 15%
rabatu

ORYGINALNE ŁOŻYSKA

- Bardzo duża odporność na ekstremalne obciążenia
- Bardzo małe tolerancje wymiarowe – duża
precyzja wykonania
TWÓJ DEALER

OFERTA 4

ORYGINALNY FILTR HYDRAULICZNY
- Zapobiega nadmiernemu zużyciu
- Większa żywotność układu hydraulicznego

www.newholland.pl

Zrób przegląd
i odbierz gratis
piankę
czyszczącą
X-IN-1 BERNER

CIĄGNIKI
NEW HOLLAND

GOTOWY
NA PRZEGLĄD?

POŁĄCZ SIĘ, ZACHOWAJ SPRAWNOŚĆ
DZIĘKI ZDALNYM USŁUGOM NEW HOLLAND
Czy wiesz, że? Gdy Twoje ciągniki T7 i T8 są podłączone do sieci,
prawidłowa konserwacja jest na kliknięcie!
INCREASE UPTIME

OF YOUR T7 AND T8

Dzięki zdalnym usługom New Holland możesz, między innymi:

PRZYŁĄCZA

• Kontrola

600
GODZIN

1200
GODZIN
LUB RAZ W ROKU

* Szczegóły oferty “przegląd + robocizna” dostępne są u autoryzowanego Dealera New Holland.

Lepiej poznać stan maszyny na podstawie historii raportów
wszystkich przeglądów maszyny.

KABINA LUB POMOST

• Filtr powietrza kabiny
• Klimatyzacja
• Ogrzewanie/wentylacja

Doskonała efektywność,
łączność i wsparcie w zasięgu ręki
Wielofunkcyjne narzędzie dla twojej firmy

LUB RAZ W ROKU

CZĘŚCI
+ ROBOCIZNA*

serwisowych

Chcesz wiedzieć więcej?
Twój dealer New Holland chętnie udzieli Ci wsparcia.

 Wymiana filtra silnika i oleju silnikowego
 Wymiana filtrów głównego i hydraulicznego
 Wymiana filtra powietrza (wkład zewnętrzny)
 Wymiana filtra wstępnego paliwa

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
Spuszczenie oleju mechanizmu różnicowego

		
		
		

• Kontrola

ZAREZERWUJ PRZEGLĄD JUŻ TERAZ I ZYSKAJ
CZĘŚCI
+ ROBOCIZNA*

Usprawnić planowanie dzięki zaawansowanym 		
powiadomieniom o zbliżających się czynnościach

		

UKŁAD KIEROWNICZY

Konserwuj swoje maszyny dzięki naszym
SPECJALNYM PAKIETOM SERWISOWYM

		
		

TARCZE HAMULCOWE
I KOŁA

• Stan kół i tarcz

OBWODY HYDRAULICZNE

• Ciśnienie w głównym
obwodzie hydraulicznym
(niskie i wysokie)
• Działanie rozdzielaczy

PRZEDNI PODNOŚNIK

• Działanie przedniego
podnośnika

* Oferta przeglądu jesiennego dostępna jest do 30 listopada 2020. Więcej informacji u autoryzowanego
Dealera New Holland

MyEQUIPMENT

MyDEVICES

Łatwość obsługi. Zarejestruj swoje wyposażenie
i powiąż je ze swoim dealerem w mniej niż minutę

Łatwa rejestracja. Dostęp do szeregu usług
z dowolnego urządzenia. Łatwa subskrypcja.
Zleć dealerowi aktywację podłączonych produktów PLM®.

MySpecialcontents

MyUPTIMESOLUTIONS

Poznaj oferty, obejrzyj materiały wideo i instrukcje
dotyczące Twojego wyposażenia.

New Holland i sieć fachowych dealerów są zawsze
przy Tobie, gotowi do zapewnienia wsparcia
i maksymalizacji sprawności maszyn.

MyFleet

MyFARMDATA

Optymalizuj wdrożenie floty maszyn i monitorowanie
każdej z nich, popraw produktywność i wydajność
poprzez MyPLM®Connect.

Zoptymalizuj zarządzanie gospodarstwem
i decyzje agronomiczne, konsolidując wszystkie
ważne dane i informacje na jednej platformie
z wykorzystaniem MyPLM®Connect.

Zeskanuj kod, aby już teraz
pobrać aplikację MYNH App

