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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.
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.

Autorizovaný servis
13 AUTORIZOVANÝCH PRODEJNÍCH STŘEDISEK PO CELÉ ČR
Provozujeme servis zemědělské techniky na úctyhodných 9 920 m2. Dílny jsou vybaveny 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.

LISTOPAD

Originální náhradní díly

S E R V I S

& AUTORIZOVANÍ PRODEJCI

ZNALOSTNÍ DATABÁZE
Servisní technici si tak poradí s každou situací a použijí správný postup. Navíc AGROTEC a. s. na svých stránkách provozuje
diskusní fórum techniků autorizovaných prodejců, kde se každý může poradit se svými kolegy.
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.

Katalogy náhradních dílů - na internetových stránkách importéra jsou volně dostupné i pro vás. Můžete si i vy vyhledat
díly pro plánovaný servisní zásah, vytisknout seznam a objednat je u svého regionálního prodejce. Získáte je tak ve
zvýhodněném režimu.
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.

… ZÁKLAD SPOLEHLIVOSTI A DLOUHÉ ŽIVOTNOSTI.

Váš autorizovaný prodejce:

Akční nabídky - výrobce, importér i autorizovaní prodejci koordinují své kroky a pravidelně poskytují zvýhodněné
podmínky na vybrané příslušenství, náhradní díly (Modrý originál) a díly pro předsezónní prohlídku strojů. Ušetříte
si tak nervy i peníze.
DÍLY I PO LETECH
Standardně výrobci strojů, zastupovaných značek, drží náhradní díly až 20 let po skončení výroby modelu. Navíc
New Holland provozuje systém GOLD VALUE, ve kterém jsou k dispozici díly na stroje ještě starší.

… PROTOŽE ORIGINÁLNÍ ZNAMENÁ JEDINEČNÝ.

| www.eagrotec.cz

AGROTEC a. s., Brněnská 74, Hustopeče
tel.: 724 077 272
www.eagrotec.cz/dealerska-sit
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SERVISNÍ DNY
Vánoce 2009:
Reklamní předměty
Komfortní sedačky

N Á H R A D N Í

D Í LY

Autorizovaný
servis
Autorizovaný
servis

Originální náhradní díly

SERVISNÍ DNY NEW HOLLAD

Ložisko variátoru
mlátícího bubnu

Všichni autorizovaní prodejci zemědělské techniky značky New Holland připravili ve spolupráci s importérem a výrobcem speciální servisní akci pro majitele modrých a žlutých krasavců, která probíhá v termínu od 20.9. do 10.12. 2009.
• V průběhu podzimní preventivní akce vám servisní technici zdarma překontrolují váš stroj podle metodiky výrobce. Podívají se na něj nezaujatýma očima profesionála, kterému projde rukama řada obdobných strojů. Odhalí případné problémy,
které v denním provozu třeba ani nezaregistrujete a pomohou tak předejít možným vážnějším a nákladnějším závadám
a odstávce stroje v sezóně. Drobné závady vyřeší ihned na místě a jako bonus dostanete zdarma moderní tričko.
• Následně pro vás vedoucí servisu vypracuje přehled doporučených servisních zásahů, zda a v jakém rozsahu tato
doporučení využijete je na vás.
• Pokud se rozhodnete svůj stroj dát po náročné sezóně znovu do nejlepšího pořádku, připravíme vám konkrétní cenovou nabídku oprav a vystavíme vám poukaz na zvýhodněnou posezonní opravu.
Protože servisní akci připravil celý trojlístek ﬁrem: VÝROBCE – IMPORTÉR – PRODEJCE, a jedná se o plánované preventivní zásahy, dostanete od vedoucího servisu opravdu zajímavou nabídku. Jako „ochutnávku“ zde uvádíme ceny
vybraných náhradních dílů.

560 Kč

-ODEL¬STROJE¬ ¬6).

Model traktoru

560 Kč
336 Kč
840 Kč
560 Kč
252 Kč
364 Kč
952 Kč
2 240 Kč

řady T7000
73313231

540 Kč

NHAG0022LI

Václav novák

kapacita 140 Ah

425 Kč

t6070 plus, 7nj354211

5163344

^

pri realizaci servisních
prací dle nabídky: 241/09

od 10. 11. do 25. 11. 2009

¬
0LATNOST¬POUKÉZKY

sleva 2400,-

!'2/4%#¬A¬S ¬$IVIZE¬ZEMđDđLSKÏ¬TECHNIKY
(USTOPEĎE ¬- ¬¬¬\¬,ITOMYÝL ¬- ¬¬
WWWE AGROTECCZ

na celou zakázku
:VâHODNđNÏ¬PODMÓNKY¬PRO¬6ÉS

NHAG0110
NHAG0064
HNJU0055
NHAG0022LI
73313231

Dámské tričko

3%26)3.·¬$.9
.ÉZEV¬FIRMY

Ložisko variátoru mlátícího bubnu
Ložisko variátoru mlátícího bubnu
Ložisko elektromagnetické spojky
Ložisko pohonu kosy
Ložisko šneku zásobníku zrna
Ložisko vytřasadel
Ložisko diferenciálu
Ložisko vodní pumpy

Baterie

Těšíme se na setkání s vámi.
Aleš Guldan
vedoucí prodeje ND, AGROTEC a. s.

388068

388068
388069
9505859
24903820
28996530
28042320
81803420
81876900

Vánoce 2009 s New Holland

Z 99 % pokrývají celý sortiment strojů New Holland
Velmi příznivé ceny
Ihned k dispozici s garancí kvality

Originál tričko New Holland
Solární hodinky New Holland
Originál dres Juventus Turín
Dámské tričko New Holland
Model traktoru řady T7000

4 659 Kč

745 Kč
620 Kč
464 Kč
425 Kč
540 Kč

Více na www.newhollandstyle.com
nebo www.shop.eagrotec.cz
Řemen

2AZÓTKO¬SERVISU ¬DATUM¬A¬PODPIS

6ÝECHNY¬OSTATNÓ¬ÞKONY¬SE¬ĢÓDÓ¬DLE¬STANDARDNÓHO¬CENÓKU

5163344
F150DS
9973003

Kapacita baterie 140 Ah
Kapacita baterie 128 Ah
Kapacita baterie 100 Ah

4 659 Kč
5 190 Kč
2 420 Kč

chlazení TS traktor
87309963

ZABAVENÉ PADĚLKY LOŽISEK SKF V ČESKÉ REPUBLICE
SKF Group letos v dubnu asistovala při policejním zásahu proti prodejci padělků ložisek na severovýchodě České
republiky. V průběhu razie bylo zabaveno přes 30 tun padělaných ložisek SKF a rovněž padělky dalších značek.
Nepoctivý prodejce výrobky odebíral z jiných zdrojů, než je oﬁciální zastoupení společnosti SKF, a zásoboval jimi koncové uživatele i další prodejce nejen v České republice, ale také za jejími hranicemi, především v Evropě.
Výroba padělků a následný obchod v rostoucí míře postihuje všechny známé značky a trhy. Padělání ložisek SKF a dalších značek je nejen nezákonné, ale také nebezpečné. Ohrožuje totiž koncové zákazníky, kteří výrobek pořizují v domnění, že se jedná o originál, a jako originál ho rovněž používají. Provoz aplikací s padělky namísto výrobků SKF vystavuje
uživatele, zaměstnance a veřejnost v horších případech vážným bezpečnostním rizikům. V méně závažných případech
se uživatelé setkávají s nedostatky, jako je kratší životnost ložisek, podřadná jakost, škody na výrobních zařízeních či
ztráty při neplánovaných odstávkách strojů.
„Naše odhodlání bojovat proti výrobě a obchodu s padělky nepramení jen z obav o dobrou pověst značky SKF. Chceme
zákazníky a veřejnost ochránit před potenciálními bezpečnostními riziky a před nákupem bezcenného plagiátu za cenu
originálního výrobku SKF,“ zdůrazňuje prezident a výkonný ředitel AB SKF Tom Johnstone.
„Boji proti padělkům se aktivně a vytrvale věnujeme interně ve spolupráci s World Bearing Association a s orgány činnými v trestním řízení. Jde nám o to, aby byli výrobci i prodejci padělků odhaleni a předáni spravedlnosti. V tomto konkrétním případě můžeme s uspokojením říci, že se naše úsilí vyplatilo,“ dodává Tom Johnstone.
Reportáž jste mohli shlédnout v hlavním zpravodajství TV NOVA, a další tiskové zprávy najdete na stránkách výrobce
ložisek www.skf.com nebo na našich internetových stránkách.
Na strojích New Holland se ložiska SKF používají v hojné míře. Najdete je například na sklízecích mlátičkách u kladek pro
napínání hnacích řemenů. Každý si jistě dokáže představit, kolik činí náklady spojené s případnou odstávkou mlátičky,
při výkonu například 60 ha /den. Doporučujeme proto všem majitelům osazovat své stroje výhradně originálním náhradními díly s transparentním původem. Nikdy nemáte jistotu, že prodejce neoriginálních náhradních dílů se nenechal zlákat
vidinou snadného výdělku při nákupu padělků z neověřeného zdroje.

87309963 Řemen chlazení TS traktor
448 Kč
87309962 Řemen chlazení TM & M traktor 308 Kč
86013678 Řemen chlazení G/70 traktor
1 905 Kč

448 Kč

Důvod, proč někteří majitelé strojů používají neoriginální náhradní díly je jednoduchý – hledají nižší cenu. U strojů New
Holland to není potřeba, protože nejfrekventovanější díly jsou zařazené do programu MODRÝ ORIGINÁL a jsou tak plně
konkurenceschopné. Pokud i přesto najdete náhradní díl za lepší cenu než má autorizovaný prodejce, důvod může být
jednoduchý, jak to popisuje v následujícím článku p. Roman Jurka z ﬁrmy SKF Ložiska, a. s.

Filtr olejový

Sedačka

81879134

73325288

168 Kč

81879134
82005016
81863799
81869132
82008601
82027153
82014790
9823782
87840136
87803441
87803444

Filtr olejový, motorový, nejrozšířenější
168 Kč
Filtr hydraulického oleje do převodky
728 Kč
Filtr hydraulického oleje pro sklízecí mlátičky
a traktory řady T6000 a TS
896 Kč
Filtr hydraulického oleje do převodky, starší stroje
616 Kč
Vzduchový ﬁltr sání, starší řady traktorů
784 Kč
Vnější vzduchový ﬁltr sání, Traktrory řady TS
1 400 Kč
Vzduchový ﬁltr do kabiny – topení, klimatizace,
traktory řady TS a TM
672 Kč
Vzduchový ﬁltr do kabiny – Traktory řady G, traktory Ford 1 176 Kč
Filtr palivový pro menší sklízecí mlátičky a traktor řady G
840 Kč
Filtr palivový pro traktory řady TM
560 Kč
Filtr palivový pro traktroy řady TM
560 Kč

49 712 Kč

Sedačka do strojů New Holland, střední řada
• Vzduchové odpružení 130 mm
• Podélně stavitelná 150 mm
• Výškově stavitelná 60 mm
• Doporučené zatížení od 50 do 130 kg
Nejkomfortnější sedačka do strojů vyšších výkonových řad
• Semiaktivní systém redukce vibrací VRS
• Vzduchové odpružení 156 mm
• Podélně stavitelná 200 mm plus absorber nárazů 25mm
• Nastavení sklonu opěradla +25 stupňů vpřed 15 stupňů vzad
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Sedačka
73325271

14 170 Kč

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

