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MED EN SERVICEAFTALE TAGER 
VI OS AF DIN MASKINE, SÅ DEN 
ALTID ER I DEN BEDSTE STAND

Med en serviceaftale får du et 
professionelt vedligeholdelses-
program, der giver adgang til alle 
fordelene ved at bruge et autoriseret 
værksted samt fuld kontrol over 
vedligeholdelsesomkostningerne. 

Med vores montørers skarpe 
blikke og erfarne hænder 
kontrolleres din maskine, så alle 
dele er velsmurte og i god stand.

SERVICEAFTALE T7.315
 Dækker forbrugsvarer og arbejdsløn
 100% styr på vedligeholdelsesomkostningerne
 Skræddersyet til din maskine
 Alt arbejde udføres på autoriserede   

 værksteder med uddannede montører

  Priseksempel

kr. 23,18,-*

3000
timer

HØR MERE OM EN SERVICEAFTALE HOS 
DIN LOKALE FORHANDLER

Vedligeholdelse er nøglen til at få mest muligt ud af din T7.315. Med vores 
filterkit til et 750 timers eftersyn får du alle de nødvendige filtre, som du 
skal bruge for at holde din maskine i optimal stand sæson efter sæson.

ORIGINALE
RESERVEDELE

SE VORES UDVALG AF ORIGINALE NEW 
HOLLAND RESERVEDELE 

FILTERKIT
 Brændstoffiltre 
 Oliefilter 
 Luftfiltre 
 Hydraulikfiltre 
 Motoroliefilter 

kr. 3.799,- 

BRÆNDSTOFFILTER
 Brændstoffiltre beskytter  

 og forbedrer ydelsen på  
 dit indsprøjtningssystem ved at  
 fjerne partikler

KABINE FILTER
 Originale kabinefiltre yder optimal 

 beskyttelse, når du er i marken

LUFTFILTER
 Sikrer din motor mindst mulig  

 slitage og optimal levetid
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*Prisen er vejledende og varierer afhængigt af 
udstyrsniveau og værkstedets lokale timeløn. 
Prisen er baseret på en 3-årig servicekontrakt og 
er inkl. reservedele, olie og arbejdsløn

UNDGÅ KOSTBAR
NEDETID!



SERVICE AF 
DIN MEJETÆRSKER

SERVICEEFTERSYN
AF DIN MEJETÆRSKER

 De originale dele, som skiftes under et eftersyn  
 er skræddersyet til din maskine og giver   
 langsigtet driftssikkerhed.  

 Serviceeftersyn laves efter forskrifterne, så du er  
 sikret din reklamationsret.  

  Alt arbejde udføres af uddannede montører på 
autoriserede værksteder.

FUGTSENSOR
Kr. 20.499,-
Monteres på kornelevatoren til kontrol 
af kornets fugtindhold.

1

KORNFLOWSENSOR
Kr. 9.499,-
Installeres sammen med  
fugtsensoren til måling af masseflow.

2
TØMMESNEGL NED TIL AFGANGSRØR
Kr. 2.199,-
Slisken vil føje cirka 0,9m (3ft) til den reelle tømningslængde 
i forhold til det originale “nedadvendte” afgangsrør. 
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KABINE PRINTER KIT
Kr. 5.849,-
Bruges til udskrivning af relevant data 
fra marken

3
1

2

3

TAG EN SNAK MED DIN LOKALE 
FORHANDLER FOR AT HØRE, 
HVORDAN DIN MASKINE KAN 
BLIVE MERE EFFEKTIV

Efter høsten er det vigtigt, at du også 
får efterset din mejetærsker af vores 
dygtige montører. Ved at foretage et 
service sikrer du, at alle sliddele er 
klar til en ny sæson og forebygger 
omkostningsfuld nedetid.

Hvis du husker at servicere din 
mejetærsker, sikrer du, at den kan 
præstere optimalt i endnu en sæson.

Hos New Holland tilbyder vi 
et bredt udvalg af udstyrssæt 
til din mejetærsker. Alle vores 
udstyrssæt gør det muligt, at 
skræddersy din maskine til dine 
specifikke behov i din daglige drift.

HAR DU STYR PÅ UDSTYRET?
- SKRÆDDERSY DIN MASKINE EFTER DIT BEHOV
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Viskereffektivitet er essentiel for optimal sikkerhed
og komfort. 

New Holland gulvmåtter er designet specielt til din maskine. De 
beskytter gulvet mod snavs, fugt og vand.

OPGRADER KABINEN
EFTER DIN SMAG

Kr. 999,-

Kr. 499,-

Kr. 99,-
(550 mm.)

Måtterne passer til T5 AC, T6 og T7

Viskerne passer til T5 AC, T6 og T7

GUMMIMÅTTE 
 Alle originale måtter er UV-bestandige

 og modstår skimmel
  Nem at vedligeholde 

STOFMÅTTE
 Håndlavede produkter af højeste kvalitet 
 Skræddersyede og passer perfekt til din maskine

FORRUDEVISKERE
 New Holland viskere er fremstillet af ren metal    

 og udstyret med et fleksibelt gummiblad

BAGRUDEVISKERE
 Metalrammen sikrer et konstant tryk på    

 området, som skal viskes (+1000 trykpunkter).    
 Bladene giver et perfekt udsyn og lydsvag    
 viskebevægelse i ekstreme vejrforhold.

Kr. 125,-
(550 mm.)

VEJEN TIL EN     
SUCCESFULD HØST 
For at få det optimale ud af din høst er det vigtigt, at anvende originale 
reservedele til din mejetærsker.

Knivhoved, kr. 849,-
Originale knivhoveder er samlet af 
dele i høj kvalitet og forseglet, så 
der ikke trænger skidt og støv ind i 
kugleleddet, hvilket tilsammen sikrer 
en høj styrke og lang levetid.

Græskniv, kr. 10,-
Den originale græskniv er produceret 
med en mere aggressiv skærevinkel, 
som giver forbedret de skære-
egenskaber og reduceret spild af frø 
og kerner 

Knivfinger 30 fod, kr. 95,-
Med New Holland knivfinger er du altid 
sikret at kvaliteten og slidstyrken er i 
top. Knivfingeren er lavet ud af de bedste 
materialer der både giver mere slidstyrke 
og længere levetid.

Slagle Par, kr. 1299,-
New Holland slagler er tilstrækkeligt 
hårde til at modstå slid. Samtidig har 
de den rette fleksibilitet, som sikrer 
at de kan modstå eventuelle stød 
og bevare deres oprindelige form og 
profil.

Husk, under høsten tilbyder 
New Holland udvidet service for 
at kunne sikre tilgængelighed 

af reservedele. 

Dette indebærer bl.a. udvidet 
åbningstid, bemanding i 
weekender, dag-til-dag 

leveringer samt øget 
leveringssikkerhed gennem 

strategisk placering af udvalgte 
kritiske dele til maskiner 
udvalgte steder i landet. 

Disse aktiviteter er understøttet 
af vores New Holland 

forhandlernetværk, som står 
klar til at yde en ekstraordinær 

service under hele høsten. 6 7



Kr. 1.399,-

Kr. 2.499,-

Kr. 4.199,-

Kr. 799,-

BAKALARM

KØLEBOKS

BAKSPEJLE

ARBEJDSLYGTE

Udløser en lydalarm eller tænder lyset, der advarer 
tilstedeværende om at køretøjet kører baglæns.
T5 EC, T6, T7 SWB

Hold din mad og drikkevarer kølige under dit hårde 
arbejde. Køleboksen er transporterbar og nem at 
tage ud til opfyldning. 
T8

Teleskopiske bakspejle til at skabe bedre udsyn bagtil, 
når der er brede maskiner efter køretøjet. Kan 
trækkes ind eller ud bredden efter behov. 
T5 EC

New Holland lysdioder reducerer strømforbruget 
med op til 50% i forhold til halogen. Derudover sikrer 
højere farvetemperatur mindre operatørtræthed. 
T5 

HAR DU STYR PÅ   
UDSTYRET?

8 9

SKAB ØGET SIKKERHED OG 
STABILITET MED NEW HOLLANDS 

INTELLIGENTE TRAILER BREMSESYSTEM

FÅ GLÆDE AF MERE SIKKER KØRSEL OG KOORDINERET NEDBREMSNING
> Styrer automatisk luftbremserne på bugseret udstyr <

> Tilpasser nedbremsningen mellem traktor og trailer for øget stabilitet <
> Forhindrer at traktoren skubbes af traileren og risikoen for sammenfoldning undgås <

> Ingen nødvendige modifikationer på det bugserede udstyr <

INTELLIGENT TRAILER 
BREMSESYSTEM

 Aktiveringskode

Kr. 1999,-*

Kittet passer til Auto Command modellerne T7LWB, T7SWB, T6 og T7 Heavy Duty. Hvis radar ikke er installeret på maskinen skal beslag til radar 
samt sensor tilkøbes



Kr. 449,- Kr. 349,-

Kr. 649,- Kr. 149,-

VINDJAKKE ARBEJDSBUKSER

Vindjakke i polyester, 
vindtæt, vandtæt og 

åndbar. 

Skalamodel af New Holland 
T8.435 Genesis Blue Power. 
Højkvalitets, støbt model 

med mange detaljer.

Marineblå foldelig rejsetaske. 
Trykt New Holland logo. 

Praktiske bukser i blå og 
gule farver. Lårlomme samt 
broderet New Holland logo 

bag til. 

FORKÆL DIG SELV - 
FORDI DU FORTJENER DET

SE VORES UDVALG AF NEW 
HOLLAND MERCHANDISE 

SE VORES UDVALG AF NEW 
HOLLAND MERCHANDISE 

BESTIL PÅ
WWW.NEWHOLLANDSTYLE.COM/DA
ELLER SPØRG DIN LOKALE FORHANDLER

MODELTRAKTOR REJSETASKE 
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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.

1 ÅRS BASISABONNEMENT PLM CONNECT* 
kr. 2.999,-

 VORES PLM-LØSNINGER ER UDVIKLET TIL AT FORBEDRE DINE 
PRÆSTATIONER

FORBEDRER DIN 
PRODUKTIVITET I ALLE 
SITUATIONER

FORBEDRER DIN 
HVERDAG BAG RATTET

PASSER PÅ MILJØET

REDUCERER DINE 
OMKOSTNINGER

*PCM modem er påkrævet 

MYPLM CONNECT
FORBIND GÅRD, MARKER OG MASKINER

REMAN HAR FÅET VOKSEVÆRK 
- OG KAN TILBYDE ET BREDT UDVALG AF 

GENBEARBEJDEDE DELE TIL DIG

REMAN FORDELE:
 Samme reklamationsret som   

 på nye dele

 Det miljøbevidste  valg gennem  
 genbrug af værdifulde   
 ressourcer

 Reproduceret eftter samme    
 høje kvalitetskrav som på nye   
 originale dele

 Altid 100% originale dele med   
 gennemsnitligt 30% besparelse

REMAN UDVIDER LØBENDE 
SORTIMENTET AF 
GENBEARBEJDEDE DELE. 
HØR DIN FORHANDLER 
HVILKE REMAN DELE DER 
ER TILGÆNGELIG TIL DIN 
MASKINE

Ny: Kr. 17.099,-
REMAN: Kr. 10.199,-  
Passer til: T8 / Legacy

KØLER
Ny: Kr. 3.099,-

REMAN: Kr. 2.099,-  
Passer til: T5 / T6 / T7 / T7000

STARTER

REMAN TILBYDER KØLERE, 
STARTERE OG MEGET MERE 

TIL DIN MASKINE
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DU PRESSER BALLER. 
VI TAGER HÅND OM RESTEN.



ENGINEERED
TO RESIST DK.ALLMAKES-NHAG-GRANIT.COM

DU KAN FINDE VORES
HÅRDMETAL SLIDDELE HOS
DIN FORHANDLER ELLER
I GRANIT WEBSHOPPEN.



BESKYTTER JORD 
OG AFGRØDER

Alliances Agriflex 389+ er designet og  
konstrueret til at beskytte din jord og afgrøder.

FORDELENE VED AGRIFLEX 
389+ INKLUDERER

Lav jordpakning

Kraftig stålkonstruktion + stærkere 
sidekonstruktion sikrer 
- ned til 40% lavere lufttryk
- op til 40% højere lastkapacitet

Hastighed op til 65 km/t (d)

Kontakt din lokale New Holland forhandler for at opnå rabatten

AGRIFLEX 389+

Få 
5% RABAT 

på Alliance 
VF dæk

AIR CO ONE SHOT

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

Virksom mod coronavirus. Desinficerer, 
deodoriserer og opfrisker air condition / 
ventilationssytemer.

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 

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

Varenr. 83915 23 - 500 ml Aerosol

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

Varenr. 86436 70 - 100 ml Aerosol

KØB 1 OG FÅ EN GRATIS FÅ 15% RABAT

Check disse fantastiske nye tilbud fra vores betroede partner KENT

KØB 1 OG FÅ EN GRATIS FÅ 15% RABAT
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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!

NEW HOLLAND 

www.newholland.com

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

Læs mere på Facebook Husk disclaimer

Sivertsen A/S 
Københavnsvej 282
4000 Roskilde
Tlf: 46 75 55 22

Sivertsen A/S
Rønnevej 90
3720 Åkirkeby
Tlf: 56 94 74 50




