Výrobce, importér i autorizované servisy se společně domluvili na speciální
akci, ve které cenově zvýhodnili celkem 280 položek KONSTRUKČNÍCH dílů
na mlátičky TX a LAVERDA. Pokud chcete svému stroji prodloužit životnost,
máte nyní velkou příležitost. Ušetříte minimálně 30 % nákladů. Akce je časově omezená a na tyto modelové řady se již nebude
opakovat.

NA DOSAH RUKY
Síť autorizovaných prodejců pokrývá celou Českou republiku. Nebudete platit drahé kilometrovné za příjezd servisních vozů ze sto kilometrů vzdálené základny, protože to k nám máte blízko, a to ani nemluvíme o případné potřebě
přepravy stroje. Protože jsme blízko Vaší farmy, můžeme k vám zajet častěji, třeba jen na preventivní prohlídku.
V případě mimořádných událostí na stroji může servisní technik, vybavený počítačem, vyhledat potřebný díl přímo
na poli. Současně může ihned prověřit dostupnost dílu na skladě importéra a zároveň jej objednat.

Současně můžete využít výhodných
cen originálních maziv Ambra.

OD 1. 3 . do 31. 5.

2011
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DŽBÁNEK PIVA

ŠETŘÍTE ČAS

V sezóně si nemůžete dovolit plýtvat časem. Řešení je jednoduché - připravte se dobře na sezónu! Jenom
tak omezíte riziko nákladných prostojů a oprav. Nechte si svojí sklízecí mlátičku připravit na sezónu od lidí,
kteří ji opravdu rozumí. Profesionální přístup, odborná školení a dlouholeté zkušenosti jsou zárukou kvalitní
přípravy na sezónu.
Více jak 200 kontrolních bodů:
 Kosa lišty
 Přiháňky
 Šikmý dopravník
 Elektro instalace
 Zrnový dopravník
 Převodovka a brzdy
 Mláticí ústrojí a vytřásadla
 Drtič a protiostří
 Rozmetač plev

 Zásobník
 Motor
 Vyprazdňovací roura
 Hydraulika
 Pojezdová kola a disky
 Kukuřičný adaptér
 Mláticí koše
 Síta a ventilátor

ŠETŘÍTE PENÍZE

ZPRAVODAJ
S E R V I S

Díly IHNED
Kvalitní zásoba - každý stroj čas od času potřebuje servisní zásah a k tomu jsou potřeba náhradní díly. Průměrně
se v ČR nachází originální náhradní díly v hodnotě 105 mil. Kč, a to na 6 170 m2 skladovacích prostor. Potřebná
součástka je tak ihned k dispozici.
Každodenní dodávky po celé ČR - autorizovaní prodejci mají svůj kód ve skladech výrobce. Urgentní zásilky tak
dojedou přes noc přesně na místo určení. Každý den také odjíždí speciální přepravní službou nejnutnější díly všem
autorizovaným prodejcům ze skladu importéra.
DÍLY ZA ROZUMNÉ CENY
Originální náhradní díly New Holland u autorizovaných prodejců získáte za výhodných podmínek. Při porovnávání
s relevantní konkurencí jsou obdobné díly na stroje New Holland často o desítky procent levnější. Toho docilujeme
díky rozumné obchodní politice a spolupráci Výrobce – Importér – Prodejce.
13 autorizovaných prodejních středisek po celé čr 
Provozujeme servis zemědělské techniky na úctyhodných 9 920 m2. Dílny jsou vybavené moderní diagnostickou
a servisní technikou. Při práci využíváme značkové servisní spotřební materiály a nářadí. Celkem se o stroje stará
141 lidí ve více než 16 kvalitně vybavených dílnách.
Tisíce hodin školení desítek servisních techniků
Nejmodernější poznatky z vývojových pracovišť a konstrukčních kanceláří jsou využívány při pravidelném servisu
i vašeho stroje. Včasný a odborný servisní zásah šetří váš čas i peníze.
Flexibilita je standardem
S logem New Holland jezdí po republice 85 perfektně vybavených pojízdných dílen. Můžete se tak spolehnout na to, že
90 % servisních zásahů, ke kterým vyjedeme, bude provedeno rovnou na poli.

… základ spolehlivosti a dlouhé životnosti.

SERVISNÍ DNY

•G
 enerální opravy
mlátiček TX a Laverda

Mimo sezónu může váš stroj lenošit. Autorizovaní technici
mají mimo sezónu čas vše pečlivě prohlédnout a hospodárně připravit stroj na žně. Expresní dodávky dílů a naléhavé
opravy se prodražují! Rozhodněte se pro variantu, která se opravdu vyplatí.

•S
 potřební díly
sklízecích mlátiček

A JSTE V POHODĚ

Všem majitelům sklízecích mlátiček New Holland, kteří přistaví svůj stroj v květnu k předsezónní prohlídce na servisní středisko a osadí jej originálními náhradními díly New
Holland, autorizovaní prodejci zdarma zkontrolují a zrecyklují chladící médium klimatizaci.

2011

Od 1. 3. do 31. 5. 2011 SPECIÁLNÍ AKCE NA KONSTRUKČNÍ DÍLY
SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK NEW HOLLAND TX a LAVERDA.

Originální náhradní díly
& autorizovaný servis

březen

Příprava mlátiček na žně

Váš autorizovaný prodejce:

AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče
tel.: 519 402 266
www.eagrotec.cz/dealerska-sit

| www.eagrotec.cz
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Žně efektivně s New Holland

Spotřební díly a výbava

originální oleje pro stroje New Holland
Každý zákazník očekává od svého stroje co nejvíc
vykonané práce s minimálními prostoji. Aby stroj
fungoval tak jak má, je nutné mu dopřát pravidelnou údržbu s využitím originálních náhradních
dílů. Použitý olej je jedním z důležitých faktorů jak
pozitivně ovlivnit provoz stroje. Proto New Holland
úzce spolupracuje při vývoji svých strojů se společností Petronas. Ta maziva upravuje podle konkrétních potřeb strojů v závislosti na materiálech použitých
pro mechanické komponenty, podle jejich očekávaného výkonu a podmínek, ve kterých budou pracovat.
Vlastnosti originálních maziv AMBRA určených pro stroje New Holland tak mohou jít nad rámec standardních vlastností stanovených mezinárodními normami SAE, ACEA a API. Toto je důvod, proč oleje AMBRA
jsou jediné doporučené výrobcem a importérem pro stroje New Holland. Se značkou AMBRA máte k dispozici kompletní sortiment motorových, hydraulických a převodových olejů, vazelín, brzdových a chladicích
kapalin, proto není důvod používat neoriginální náplně.
Dlouhodobé zátěžové testy prokázaly příznivý vliv na stav mechanických komponent v motorech a převodovkách a jasně ukazují, že kvalita olejů trvale ovlivňuje jejich životnost a technický stav. Používání originálních náplní je tak podmínkou uplatnění prodloužené záruky poskytované importérem.
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Zvýšená ochrana proti prasknutí.

B	Velké prolisy na povrchu zvyšují
tvarovou a strukturální stálost i při
maximálním zatížení.
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C	Vysoce pevné jádro z Aramidových
vláken silného průměru.
D


C


Pádné argumenty

at

D • 	Vylepšené složení směsi zlepšuje odolnost
proti opotřebení z přehřátí a umožňuje
přenos vyšších výkonů.

Tipy na údržbu

 3,5 krát delší životnost než běžné

 Překontrolujte si hned na

		 ozubené řemeny.
 Velké ozubení na povrchu
		 zlepšuje strukturální stálost
		 a zvyšuje obvodovou pevnost.
 Přenáší o 70 % vyšší výkon díky
		 nové konstrukci.
 O 47 % hustší složení zvyšuje boč		 ní tření a maximalizuje přilnavost.
 Nové složení gumy a vysoce
		 pevné jádro z Aramidových vlá		 ken zvyšují odolnost proti opo		 třebení teplem a oděrem a umož		 ňuje přenos vyšších výkonů.

		 začátku, zda je řemen správně
		 osazen, prodloužíte tak jeho
		 životnost (nastavení a stav
		 řemenic, napnutí řemene), nasta		 vení senzoru snímače otáček.
 Kontrolujte pravidelně pohledem
		 povrch řemenu, pokud jeví
		 známky opotřebení, vyměňte jej.
 Důkladnou kontrolu a výměnu
		 řemenů je nejlépe provádět
		 v rámci posezónní prohlídky.

New Holland
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45 Kč

EPDM řemen

EPDM řemen

Konveční
řemen

Vytřasadlo LAverda nový typ

670,00 €

Vytřasadlo TX

641,00 €

Kliková hřídel vytřasadla LAV

699,00 €

Kliková hřídel vytřasadla TX

1064,00 €

Síto LAVERDA

500,00 €

Prodloužení síta LAVERDA

350,00 €

Rotační síto LAVERDA

244,00 €

Spodní síto TX

836,00 €

Rotační síto TX

986,00 €

Náboj kola
Laverda

Název dílu

25,74 Kč

Žabka Schumacher

27,00 Kč

Žabka New Holland nýtovaná

18,20 Kč

Žabka New Holland šroubovaná

25,48 Kč

Kosa kompletní Schumacher

variátor

840 €

CENA

Žabka LAVERDA

Kosa kompletní LAVERDA

Kompletní

211 €

KONSTRUKČNÍ DÍLY POHONNÉHO ÚSTROJÍ

Filtr motoru

155,7 Kč

10.920,00 Kč

Kosa kompletní New Holland nýt

4.810,00 Kč

Kosa kompletní New Holland šroub

5.980,00 Kč

Název dílu

mlátičky TX

5.980,00 Kč

Čerpadlo vyrovnávání LAV
Hydrostatická pumpa
Hydraulické čerpadlo LAV

CENA
97,00 €
1500,00 €
474,00 €

156,00 Kč

Hydrostatické čerpadlo LAV

1899,00 €

Dvouprst Schumacher

273,00 Kč

Hydrostatické čerpadlo TX

5086,00 €

Dvouprst New Holland

214,50 Kč

KONSTRUKČNÍ DÍLY POHONNÉHO ÚSTROJÍ
Název dílu

CENA

Turbo TX

765,00 €

Vodítko palce LAV

12,74 Kč

Vodní čerpadlo TX

300,00 €

Vodítko palce New Holland

25,74 Kč

Startér TX

480,00 €

Svislý čep LAVERDA

599,00 €

Alternátor TX

350,00 €

Svislý čep TX

779,00 €

Alternátor LAV

124,00 €

Náboj kola Laverda

211,00 €

Vodní čerpadlo LAV

259,00 €

Náboj kola TX

529,00 €

Startér LAV

224,00 €

Nápravnice LAV

295,00 €

Obal před.poloosy TX

326,00 €

Variátor ml.bubnu TX 1/2

450,00 €

FILTRY

Filtr Sání Laverda vnější

EPDM řemen

641,00 €

Dvouprst

214,5 Kč

EPDM řemen

Konveční
řemen

Vytřasadlo Laverda starší typ

CENA

New Holland

Název dílu

Konveční
řemen

641 €

šroubovaná

Vývoj konstrukce hnacích řemenů

Konveční řemen

Název dílu

New Holland

25,5 Kč

MLÁTICÍ A SEPARAČNÍ ÚSTROJÍ

a Laverda

Žabka

Dvouprst LAVERDA

POZOR

Vytřasadlo TX
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ww.e

SPOTŘEBNÍ DÍLY ŽACÍ LIŠTY

Výhody pro Vás

HNACÍ ŘEMENY

Péro přiháněk
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Generální opravy TX a Laverda

CENA
1859,00 Kč

Filtr motoru Laverda

309,40 Kč

Navigace

Filtr paliva Laverda

337,00 Kč

FM 1000

Filtr paliva Laverda – vložka

179,14 Kč

Filtr motoru TX

155,74 Kč

3717 €

Filtr sání TX vnitřní

1014,00 Kč

Filtr sání TX vnější

1196,00 Kč

Turbo LAV

1858,00 €

Variátor ml.bubnu TX 2/2
El.magnetická spojka drtiče
Ztrátoměr

390,00 €
1650,00 €
276,00 €

Pohon kosy TX

1187,00 €

Pohin kosy LAV

537,00 €

Všechny záběry jsou ilustrační a mohou se od konkrétního dílu lišit.

