
KORZYSTAJ ZE WSZYSTKICH NASZYCH USŁUG I NIE 
TYLKO

Wsparcie Uptime Support działa w czasie żniw przez cała dobę, ściśle 
współpracuje z siecią dealerską, aby do minimum ograniczyć ewentualne 
przestoje. Nasi eksperci Uptime Support są gotowi do pomocy przez 
całą dobę na okrągło, gdy tylko Twoje zgłoszenie zostanie zarejestrowane. 
W odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, wraz z Twoim dealerem New Holland 
dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najszybsze wsparcie, sprawdzając 
wiele opcji, badając rozwiązania alternatywne w zakresie części zamiennych, 
angażując w razie potrzeby nasze fabryki i naszych dostawców, aby rozwiązać 
problem i umożliwić Ci powrót do pracy w polu.

Wsparcie dla utrzymania sprawności w zasięgu ręki 
Usługę Uptime Support można aktywować zarówno w aplikacji MyNew 
Holland™, jak i pod specjalnym numerem telefonu Top Service.

Spójrz zatem w przyszłość i wybierz Ambra®,  
aby zapewnić:
–  DOSKONAŁĄ OCHRONĘ I STABILNOŚĆ
–  ODPORNOŚĆ NA WODĘ
–  NAJLEPSZY W KLASIE TRANSFER  

MOMENTU OBROTOWEGO
–  ZATWIERDZONĄ SPECYFIKACJĘ 

MATERIAŁOWĄ

Z każdym sezonem rośnie liczba 
godzin pracy Twoich maszyn New 
Holland, które nierzadko muszą 
pracować w różnych warunkach i 
temperaturach.
Patrz w przyszłość i utrzymuj 
przekładnie, osie i układy 
hydrauliczne w doskonałym 
stanie, wolne od osadów: 
W skład Ambra® MULTI-
TRACTION wchodzą najnowsze 
dodatki ograniczające zużycie, 
które zmniejszają korozję, osady 
i pienienie.
Ambra® MULTI-TRACTION 
zapewnia doskonałe osiągi 
i chroni sprzęt wszystkich 
generacji, od starszych przekładni 
po wersje zmienne bezstopniowe 
(CVT).

OLEJ PRZEKŁADNIOWY MULTI-TRACTION

OSIĄGI I OCHRONA  
WE WSZYSTKICH GENERACJACH
Wybierając Ambra®, chronisz swój biznes i zapewniasz wszystkim swoim maszynom New Holland 
najlepszą ochronę.

TWÓJ DEALER NEW HOLLAND

SKORZYSTAJ Z RABATU NA 
ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE

do 31 Marca 2023

Sięgaj dalej.
Przygotuj się na bezproblemowy, doskonały nowy sezon.
Dzięki naszym profesjonalnym usługom i świetnym ofertom 
na oryginalne części.

PRZEGLĄDY WIOSENNE MASZYN



DO 31 MARCA

ZESTAW STAWIACZA BEL
Obracaj bele o 90°, aby lądowały 
na płaskim końcu i chroń folię 
przed przebiciem.

ODRZUTNIK BEL
Odrzucaj bele daleko od 
komory beli, aby móc zamknąć 
klapę tylną bez konieczności 
ruszania ciągnikiem.

MIEJSCE DO 
PRZECHOWYWANIA 
FOLII
Umożliwia przechowywanie 
4 dodatkowych rolek folii po 
lewej stronie maszyny

ZESTAW OCHRONY 
WYRZUTU BELI
Chroń owinięte bele podczas 
odrzucania, stosując gumową 
klapkę.

ZESTAW KAMERY 
Obserwuj postęp owijania 
i wyrzut bel dzięki kamerze 
i monitorowi.

KOLOROWY WYŚWIETLACZ
Zyskaj dostęp do informacji dotyczących 
plonów i mapowania dzięki kolorowemu 
ekranowi dotykowemu.

6  PRZEDNI PODNOŚNIK
•  Działanie przedniego podnośnika

2  UKŁAD 
KIEROWNICZY
•  Kontrola

3  KABINA LUB POMOST
•  Filtr powietrza kabiny
•  Klimatyzacja
•  Ogrzewanie/wentylacja

1  PRZYŁĄCZA
•  Kontrola

5  OBWODY HYDRAULICZNE
•  Ciśnienie w głównym obwodzie 

hydraulicznym (niskie i wysokie)
•  Działanie rozdzielaczy

4  TARCZE HAMULCOWE I KOŁA
•  Wszystkie elementy układu hamulcowego
•  Stan kół i tarcz

POPRAWA WYDAJNOŚCI PRASY DZIĘKI FACHOWEMU 
SERWISOWI I WYPOSAŻENIU DODATKOWEMU NEW HOLLAND.

ZADBAJ O SWÓJ CIĄGNIK.
TO CI SIĘ OPŁACI.

SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTORYZOWANYM DEALEREM NEW HOLLAND W CELU 

PRZEDTAWIENIA OFERTY NA ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE.

ŚWIETNE 
OKAZJE

ŚWIETNE 
OKAZJE

ŚWIETNE 
OKAZJE

ŚWIETNE 
OKAZJE

Czy Twoja prasa jest w najlepszym możliwym stanie? Czy Twoja sieczkarnia samobieżna pracuje na 
100%? Popraw osiągi swoich maszyn, stosując wybrane wyposażenie dodatkowe New Holland.

TWOJE MASZYNY W DOSKONAŁYM STANIE PRZEZ 
CAŁY ROK
Przyjrzyj się dokładnie naszej ofercie New Holland Selection i już 
dziś przygotuj się na sezon. Możesz wraz z nami sprawdzić ponad 
80 kluczowych punktów swojej maszyny żniwnej. Utrzymuj swoje 
maszyny w najlepszym stanie dzięki fachowej wiedzy techników 
firmy New Holland. Dodatkowo skorzystaj z rabatu na oryginalne 
części. Wybierz oryginalną jakość, aby w pełni chronić swój 
kombajn w tym sezonie i nie tylko.

Sięgaj dalej: umów się na przegląd!
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ORYGINALNY FILTR HYDRAULICZNY
• Zapobiega nadmiernemu zużyciu oleju
• Większa żywotność układu hydraulicznego

ORYGINALNE PASY
• Większy zakres przenoszenia mocy
• Mniejsze straty mocy
• Unikanie nieoczekiwanych przestojów

ORYGINALNE ŻARÓWKI
• Prawidłowe, symetryczne oświetlenie
• Krótszy czas montażu
• Idealna widoczność

ORYGINALNE ŁOŻYSKA
• Bardzo duża odporność na ekstremalne  

obciążenia
• Bardzo małe tolerancje wymiarowe  

– duża precyzja wykonania

Oferta przeglądów wiosennych dostępna jest u autoryzowanego Dealera New Holland do 31 marca 2023. Skontaktuj się z najbliższym Dealerem, aby poznać szczegóły.


