BLUE & YOU
EXTRA

STÆRKE PRISER HOS ALLE
AUTORISEREDE FORHANDLERE
GÆLDENDE TIL 30.
JUNI 2021

SPOT:
HØST

VÆR PÅ FORKANT
MED EN NY SÆSON!

LAD IKKE FUGTEN SPÆNDE
BEN FOR SÆSONEN
Ovenpå en hård sæson for
din presser er det vigtigt, at
du får den efterset af en af
vores dygtige montører. Ved at
foretage et service sikrer du, at
sliddelene er klar til endnu en
sæson og forebygger dermed
omkostningsfuld nedetid i 2021.

FORÅRSEFTERSYN

Det er især vigtigt at få klargjort
de dine pressere til en ny
græssæson, da fugten fra
sidste sæsons græs er utrolig
hård for lejer og lignende.

I alt fra

af en BigBaler 1290RC PLUS
Dækker forbrugsvarer og arbejdsløn
Skræddersyet til din maskine
Alt arbejde udføres af uddannede
montører på autoriserede 		
værksteder

250
timer

kr.

7.065,-*

*Prisen er vejledende og varierer afhængigt af
udstyrsniveau og værkstedets lokale timeløn.
Prisen er inkl. reservedele jvf. servicemanual,
olie og arbejdsløn men ekskl. sliddele.

KAN DIN PRESSER BLIVE MERE PRODUKTIV?
Giv din presser et løft med et bredt udvalg af New Holland ekstraudstyr.
Din lokale New Holland forhandler
kan tilbyde et grundigt forårseftersyn
af din traktor, der hjælper dig med at
blive klar til en ny sæson.
Med et forårseftersyn får du
professionel vedligeholdelse af
traktoren, samt adgang til alle
fordelene ved at bruge et
autoriseret værksted.
Med vores montørers
skarpe blikke og erfarne
hænder kontrolleres din
maskine, så alle dele
er velsmurte og i god
stand.
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FORÅRSEFTERSYN
af en T7.270
Dækker forbrugsvarer og arbejdsløn
Skræddersyet til din maskine
Alt arbejde udføres af uddannede
montører på autoriserede 		
værksteder
I alt fra

750
timer

kr.

Kamerakit

Beskyttelseskit til baller
Beskyt de indpakkede
baller med en
gummiklap, når
de skubbes ud af
presseren

Følg processen i
realtid og forebyg
driftstop

Ballerampe

7.455,-

*

*Prisen er vejledende og varierer afhængigt af
udstyrsniveau og værkstedets lokale timeløn.
Prisen er inkl. reservedele, olie og arbejdsløn.

Rul dine baller
langt nok væk fra
ballekammeret,
så du kan lukke
bagklappen uden at
flytte din traktor

Kit til at vende baller

Drej dine baller 90 ° for at få dem
til at lande på den flade ende
og dermed beskytte folien mod
punktering

Opbevaring af folie

Opbevar 4 ekstra ruller folie på
venstre side af presseren
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KATEGORI 4 FILTER KIT

- OPTIMAL BESKYTTELSE NÅR DU ER I MARKEN

MÆRK
FORSKELLEN
MED ORIGINALE
FILTRE
Specieldesignet New Holland filtre har høj effektivitet og
driftssikkerhed, som maksimerer din maskinens ydeevne og levetid
markant.

ORIGINALE FILTRE TIL 500 TIMERS
SERVICE AF EN W170C HJULLÆSSER

FILTERKIT

TOTAL
Motorolie filter
Filter, DEF
kr.
Brændstoffilter
Brændstoffilter, primær

846,-
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Nu kan du udstyre en lang række New Holland traktorer med vores
nye Kategori 4 kabine filterkit, som yder optimal beskyttelse når du
bl.a. gøder eller anvender sprøjtemidler i marken.
.

Kategori indikationen angiver det niveau af beskyttelse,
som traktoren yder. Her angiver kategori 4 den optimale
beskyttelse når du er i marken:
BESKYTTER
Optimal beskyttelse mod
støv, aerosoler og dampe
FILTRERER
Meget fin filtrering af partikler,
som er 15 gange mindre end et
menneske hår
NEMT
Nem og hurtig installation

kr. 2.999,5

FORDI HVERT ET KORN TÆLLER !

OPGRADER DIN
MEJETÆRSKER
MED 4WD I DAG

BRUG ORIGINALE RESERVEDELE TIL DIN MEJETÆRSKER
Standardknivblad, kr. 7,En sløv kniv øger behovet for effekt fra
maskinen. Derfor er du med originale knive fra
New Holland garanteret en effektiv høst med
minimalt afgrødetab.

Græsknivblad, kr. 10,Den originale græskniv er produceret med
en mere aggressiv skærevinkel, som giver
forbedrede skæreegenskaber og reduceret
spild af frø og kerner.

- Og lad ikke det våde føre
stoppe din høst
Med et 4WD kit kan du høste i vådt
føre, så du ikke bliver stoppet af vand på
marken
Holder mejetærskeren i rolig fremdrift
og retningsstabil i kuperet og bakket
terræn

Knivhoved, kr. 849,New Hollands knivhoveder er lavet i stærkt
stål med høj styrke, som sikrer længere
holdbarhed under alle forhold.

4WD kits tilbyder oftest to hastigheder,
som gør funktionen mere anvendelig.
• Hastighed 1: Ved aktivering af trækket på
styreakselen får man hjælp til fremdrift med et
højt moment
• Hastighed 2: Aktivering giver højere
fremkørselshastighed

KAN DU BLIVE MERE
PRODUKTIV?
PRINTER TIL UDSKRIFT AF BL.A. AREAL OG
UDBYTTE TIL BRUG I MARKEN

Akshæver, kr. 125,Originale akshævere er fremstillet af stærkt
stål for længere levetid og har en specifik
profil for effektivitet under høsten.

Slæbesko, kr. 2.499,Originale slæbesko er fremstillet af slidstærkt
stål for længere levetid og er udformet så
skærebordet følger jordoverfladen optimalt
under alle forhold.
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PRINT OPLYSNINGER FRA DIN MEJETÆRSKER UD PÅ
STEDET NÅR DU ER I MARKEN!

Sætpris Kr. 6.999,7

MYPLM CONNECT

New Holland skårlægger

FORBIND GÅRD, MARKER OG MASKINER
VORES PLM-LØSNINGER ER UDVIKLET TIL AT FORBEDRE DINE
PRÆSTATIONER

Perfekt terræntilpasning med kontur-flydesystem

FORBEDRER DIN
PRODUKTIVITET I ALLE
SITUATIONER

REDUCERER DINE
OMKOSTNINGER

FORBEDRER DIN
HVERDAG BAG RATTET

PASSER PÅ MILJØET

BLIV FORBUNDET OG ØG DIN PRODUKTIVITET
MYPLM Connect er en gratis portal til styring af flåde og gård og data i et og samme
miljø. Det er udviklet til hurtigt og let at hjælpe dig med at administrere dine data.
Få dine informationer om flåden i realtid direkte fra maskinerne
Forbedret koordinering af maskinerne ved at se deres placeringer på et kort
Forbedret oppetid takket være opdateringer fra maskinerne: Overvåg status på
maskinen (motortimer og brændstofforbrug) og modtag notifikationer for at
imødegå uventet nedetid

Nem styring af bedriften
Importer, analyser og opret rapporter
ved brug af data indsamlet fra marken
år efter år.
Importer data uden brug af USB-stick.
Administrer agronomiske data såsom
udbytte- og tildelingskort for at styre
omkostningerne.
Rediger grænse- og styrelinjer og del
dem mellem maskinerne i din flåde.

8

Knive, kr. 19 ,Knivholder, kr. 6.999,Modskær, kr. 249 ,PE-fingre for krymperen, kr. 19,-

FORDELE VED EN NEW HOLLAND SKÅRLÆGGER
Robust knivbjælke

1 ÅRS BASISABONNEMENT PLM CONNECT*
kr.

RESERVEDELE TIL 		
DISCCUTTERTM F360P MY21

2.999,-

med lav profil, som
beskytter marken og
afgrøden under høst og
giver hurtig genvækst

Perfekt terræntilpasning
med kontur-flydesystem

hvilket sikrer en god
arbejdskvalitet og en jævn
stub, selv under vanskelige
markforhold

Brugervenlig

Knivbjælkens vredne knive
kan skiftes nemt og hurtigt
med et specialværktøj.
Det er nemt at vedligeholde maskinerne, da dette
foregår oppefra.

*PCM modem er påkrævet
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ALTID DE
RIGTIGE
PRISER
ET BREDT SORTIMENT TIL KONKURRENCE
DYGTIGE PRISER

VARENUMMER

BESKRIVELSE

MODEL

PRIS

Når du køber New Holland reservedele er du garanteret den
bedste kvalitet, et bredt sortiment og kompetent service hos
din lokale forhandler.

84125295

Ventil skive

T6, T7

Kr. 7.949,-

5195043

Akkumulator

T5,T6, T7

Kr. 1.499,-

Til højre kan du se et udvalg af nogle populære produkter,
som vi kan tilbyde til konkurrencedygtige priser. Uanset
hvilket behov du har, så har New Holland et bredt udvalg af
reservedele til dig.

84214463

Elektroventil

T6, T7

Kr. 9.799,-

5801486599

Pumpe,
brændstof dyse

T9, CR

Kr. 14.699,-

84212632

Synkronizer

T7

Kr. 2.949,-

5801496001

Dyse,
brændstof system

T7

Kr. 2.449,-

Husk, kun originale reservedele kan garanterer din maskinens
optimale ydeevne.
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GODE PRISER PÅ RESERVEDELE
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REMAN:
100% ORIGINALE – 30% BESPARELSE*

ORIGINALE
RESERVEDELE
Vedligeholdelse er nøglen til at få mest muligt ud af din T7.270. Med vores
filterkit til et 750 timers eftersyn får du alle nødvendige filtre, som du skal
bruge for at holde din maskine i optimal stand sæson efter sæson.
FILTERKIT TIL 750 TIMERS EFTERSYN

Samme reklamationsret som på nye dele
Det miljøbevidste valg
Re-produceret efter samme høje kvalitetskrav som 		
på nye dele

FILTERKIT

Brændstoffiltre
Luftfiltre
Hydraulik filter
Motoroliefilter

kr.

3.078,-

SE VORES UDVALG AF ORIGINALE DELE SOM BL.A. PASSER TIL EN T7.270

HYDRAULIK FILTER

Forhindrer et overforbrug af olie
Giver længere levetid til dit
hydrauliske system

KUN kr. 399,-

LUFTFILTER

Større kapacitet og effektivitet
Produceret af bedre materialer

KUN kr. 525,12

REMME

Giver øget kraftoverførsel
Reducerer tabt effekt
Forhindrer uventede nedbrud

*Gennemsnitligt

A/C KOMPRESSOR

BLÆSER

NY: kr. 7.099,REMAN: kr. 3.099,-,-

NY: kr. 3.799,REMAN: kr. 1.999,-

KUN kr. 119,-

LEJER

Har stor modstandsdygtighed over
for ekstreme belastninger
Har høje tolerancer

KUN kr. 499,-

NY: kr. 10.499,REMAN: kr. 7.799,-

NY: kr. 31.299,REMAN: kr. 21.799,-

INDSPRØJTNINGSPUMPE

HYDRAULIKPUMPE
Passer til en CR 9080 / CR 9.80
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DEN NYESTE TEKNOLOGI
FOR MARKARBEJDET

New Holland udvidet reklamationsdækning
medfølger som standard på CR mejetærskerne.

3 ÅR ELLER 1200 TIMERS
UDVIDET REKLAMATIONSDÆKNING
på motor, drivlinje og efterbehandlingssystemer.

New Holland CR Revelation med IntelliSense™
- automatisering når det er bedst.
IntelliSense™ optimerer din mejetærsker hvert 20. sekund - baseret på 280 millioner
forskellige muligheder.Oplev kontinuérlige realtidsjusteringer og få den bedst mulige
kornkvalitet og kapacitet - i et højt høsttempo.
Kontakt din forhandler for mere information om CR og INTELLISENSE™

Delivering Efficiency and Performance
PETRONAS og New Hollands partnerskab går mange år tilbage hvor Ambra mærket blev
oprettet. Siden den tid er PETRONAS Ambra smøremidler de eneste anbefalede smøremidler
til New Holland landbrugs - og entreprenør maskiner. Ambra er fuldt tilpasset udviklingen af
de tunge motorer mod den strenge forbedring af TCO (Total Cost of Ownership) og krav til
brændstofeffektivitet.
www.pli-petronas.com

NEW HOLLAND AGRICULTURE and NEW HOLLAND CONSTRUCTION are trademarks registered in the European Union and many other countries, owned by CNH Industrial N.V.V.

CR REVELATION MED INTELLISENSE™ SYSTEM

GRANIT PARTNERSHOP
K Ø B RE SERV EDELE SIK K ERT OG ENK ELT ONLINE

BESKYTTER JORD
OG AFGRØDER
Alliances Agriflex 354+ er designet og
konstrueret til at beskytte din jord og afgrøder.

Få

5% RABAT

på Alliance VF
sprøjtedæk

FORDELENE VED AGRIFLEX
354+ INKLUDERER
Lav jordpakning
Kraftig stålkonstruktion + stærkere
sidekonstruktion sikrer
- ned til 40% lavere lufttryk
- op til 40% højere lastkapacitet

FORDELE:
• køb dine slid- og reservedele samt tilbehør online hos
din lokale GRANIT Forhandler
• adgang til Europas største reservedels sortiment
• reservedele til de fleste producenter
• mange søgefunktioner samt detaljerede tekniske informationer
• bedste kvalitet til prisen
• levering direkte til dig eller hos din forhandler

Hastighed op til 65 km/t (d)

AGRIFLEX 354+

Kontakt din lokale New Holland forhandler for at opnå rabatten

Check disse fantastiske nye tilbud fra vores betroede partner KENT

SL500
En hurtigtvirkende, penetrerende fedt til
smøring af bevægelige dele der udsættes for
højt tryk, slag og vibrationer.
Fremragende penetrant Trænger ind hvor smøring er nødvendig
Transparent - Usynlig beskyttelse
Fugtafvisende Beskytter mod korrosion
Høj vedhæftning Bliver hvor den skal

Varenr. 84339 23 - 500 ml Aerosol

KØB 1 OG FÅ EN GRATIS

AIR CO ONE SHOT
Virksom mod coronavirus. Desinficerer,
deodoriserer og opfrisker air condition /
ventilationssytemer.
Holder luften ren inde i førerkabinen
Bekæmper indkapslede vira, inkl. corona Overholder standard EN14476 (indkapslede vira)
Desinficerer, deodoriserer og opfrisker air
condition systemet
Aerosol med et-tryks funktion Let at anvende og sparer tid

Varenr. 86436 70 - 100 ml Aerosol

KØB 1 OG FÅ EN GRATIS
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DU PRESSER BALLER.
VI TAGER HÅND OM RESTEN.

NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER
En alsidig skumrens til både bløde og hårde
overflader, også glas.
NSF-C1 registreret - Velegnet til brug i fødevare-,
drikkevare- og medicinalindustrien
Pletter ikke og efterlader ingen aflejringer Sikrer en stribefri rengøring og flot
glans på glasflader
Kan anvendes til rengøring af alle overflader
inkl. glas, metal, plastik, vinyl og indtræk

Varenr. 84909 22 - 750 ml Aerosol

FÅ 15% RABAT

ONE SHOT
En meget kraftig og hurtigtvirkende rengører til
luftindsugningen i brændstofindsprøjtningssystemet.
Højtryksspray - Opløst lak, gummi og fedt blæses af
Skader ikke katalysatorer & oxygensensorer - Ingen
klager
Løsner kaburatorventiler, spjæld og chokerventiler Giver jævn og effektiv motorgang
Tørrer hurtigt - Efterlader ingen fedtet film
Velegnet til alle benzinmotorer Reduceret lagerbeholdning

Varenr. 83915 23 - 500 ml Aerosol

FÅ 15% RABAT
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NEW HOLLAND

DET MEST STABILE LANDSDÆKKENDE
FORHANDLERNETVÆRK ER ALTID TÆT PÅ DIG!
New Holland er altid tæt på dig, og ved at ikke to bedrifter er ens, hvorfor dine behov og ønsker altid
er i fokus. Med et forhandlernetværk der repræsenterer mange års erfaring og over 30 forretninger,
er vi klar – uanset hvor du er i landet!

Kontakt din lokale New Holland forhandler – de er der for dig – i hele landet!
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Farmas A/S
Brønderslev

9

Anker
Bjerre A/S

Holstebro

17

Maskinpartner
A/S

Vejle

26

Egebjerg Smedie ApS
Stenstrup

2

J. Hundahl A/S
Thisted

10

Lyngfeldt A/S
Hadsten

18

Skjern
Maskinforretning A/S

Varde

27

Fårevejle Maskinforretning
Fårevejle

3

Farmas A/S
Farsø

11

 andbrugsservice
L
Kolind

19

Jan
Mikkelsen Autoværksted

Agerbæk

28

Sivertsen A/S
Roskilde

4

Ole Hedemann
Maskinforretning
Storvorde

12

Farmas A/S
Herning

20

Ålbæk
Maskinhandel

Bramming

29

Slagelse Maskinforretning A/S
Slagelse

Anker Bjerre A/S
Lemvig

13

S.P. Maskiner A/S
Skanderborg

21

5

PN
Maskiner A/S

Rødding

30

Johs. Mertz A/S
Ringsted

J. Hundahl A/S
Skive

14

Skjern Maskinforretning A/S
Skjern

22

6

Schrøders
Eftf. M.P. Maskincenter

Skærbæk

31

Bay Christensen A/S
Rønnede

Farmas A/S
Viborg

15

Brande
Maskincenter ApS

Brande

23

7

Brovig
Maskiner ApS

Tinglev

32

Johs. Mertz A/S
Maribo

Lykke Smeden
Gjerlev

16

Traktorgården
Give ApS

Give

24

8

Kragmann
A/S

Middelfart

33

Sivertsen A/S
Åkirkeby

25

G
 lamsbjerg Maskincenter
Glamsbjerg

NEW HOLLAND TOP SERVICE 00800 64 111 111* 24/7 SUPPORT OG INFORMATION .
Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnet telefon. Kontakt dit mobilselskab for oplysninger om takster.
*Ring 38323003 fra mobiltelefon

www.newholland.com

Læs mere på Facebook

Alle priser er vejledende udsalgspriser ekskl moms og montering. Der tages forbehold for tryk- og korrekturfejl.
De viste billeder er kun til illustrativt formål.

