Vážení majitelé strojů New Holland,
Agrotec a. s. ve spolupráci s výrobcem a autorizovanými servisními středisky New Holland v České republice na každou zimní sezónu připravuje speciální akci na vybrané konstrukční díly určitých modelů strojů. Tato akce trvá omezenou
dobu, po které se ceny dílů vrací na svoji standardní úroveň. V zimě 2011/2012 jsme se zaměřili na řady traktorů:
M/60, TM a TM II. Na stovky vybraných náhradních dílů
a celků získáváte cenové zvýhodnění v průměru 34 %.
Ceny platí při dodání do 14 dnů. Navíc ke každé objednávce za 80 tisíc Kč a více od nás získáváte ZDARMA BUNDU.
Položka bude uvedena na faktuře jako „Pracovní oděv“
a v hodnotě bundy bude poskytnuta dodatečná sleva
nad rámec zvýhodnění objednaných náhradních dílů.
Akce trvá od 1. 12. 2011 do 31. 3. 2012.
Věříme, že tato akce přispěje k bezproblémovému
a hospodárnému provozu vašich strojů New Holland.
Aleš Guldan
Vedoucí prodeje náhradních dílů New Holland
Agrotec a. s.
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Posezónní a generální
opravy traktorů

S E R V I S
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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.
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.

Vybrané díly zahrnuté do akce najdete na našem novém
internetovém obchodu s náhradními díly:

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.

http://shop.eagrotec.cz/

zde máte k dispozici i díly vybrané do celoroční akce „Modrý Originál“. Originální náhradní díly s garantovanou kvalitou a původem jsou tak k dispozici za velmi výhodných
podmínek a se stálou cenou bez ohledu na vývoj kurzu!

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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Výhodná nabídka náhradních dílů

Aditivum do paliva - Actioil A550
Motorová nafta obsahuje stále více rostlinné složky. S tímto faktem je
třeba počítat a předem eliminovat možné negativní důsledky. Proto
New Holland zařadil mezi originální náhradní díly a spotřební materiál
aditivum do paliva - přípravek ACTIOIL A550.
Složení klasické motorové nafty se mění, a to s cílem eliminovat negativní vlivy na životní prostředí. Proto se snižuje osah síry v naftě a zvyšuje se podíl rostlinných olejů. Palivo je tak více citlivé na bakterie a oxidaci, má nižší chemickou stabilitu a mohou se více ucpávat klasicky
používané filtry. Tuto skutečnost ještě umocňují moderní motory, které
jsou jednak citlivější na nečistoty a zároveň vrací teplejší naftu do nádrže, což podporuje množení bakterií a kondenzaci v nádrži. Je proto
užitečné používat aditivum do nafty, které negativa eliminuje.
Přínosy aditiva:






Eliminace bakterií
Zlepšení mazacích vlastností
Ochrana vysokotlakých komponentů čerpadla a vstřikovačů
Tvorba ochranného filtru v nádrži
Zabraňuje ucpávání filtru při používání biopaliv, zastavuje tvorbu koroze

Turba, vstřikovače paliva
Popis dílu
Turbo G190
Turbo TX68
Turbo TX66
Turbo TS110
Vstřikovač paliva TS115 neemisní
Vstřikovač paliva TS110 emisní
Vstřikovač paliva TX
Vstřikovač paliva TF
Vstřikovač paliva 8770A
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15.600 Kč

Popis dílu
Lopata 2,20 m
Kleště na kulaté balíky
Paletizační vidle 2 tuny
Bodec na kulaté balíky

Výhody originálních baterií New Holland:
 Optimalizovaná rychlost nabíjení
 Minimální riziko nadměrného nabití baterie
 Stabilní výkonnost a delší životnost
 Vysoká odolnost vibracím
 100% recyklovatelné

5.973 €
(-35 %)

Díly na traktory M/60 + TM + TM II

Popis dílu
Kompresor klimatizace TL-A
Kompresor klimatizace TS
Kompresor klimatizace CX
Kompresor klimatizace Laverda
Zadní sklo M/60
Zadní sklo T5000
Sklo dveří TL-A
Sklo přední T6000
Sklo přední CX

Popis dílu
Tyč řízení M/60
Čerpadlo hydrauliky TM190
Polomotor TM190
Rameno hydrauliky TM165
Silový čep hydrauliky TM190
Vana motoru TM160
Sběrné potrubí TM190

Cena za kus
13 936 Kč
14 300 Kč
16 432 Kč
19 500 Kč
2 418 Kč
3 770 Kč
4 810 Kč
3 094 Kč
22 100 Kč

Standardní cena za kus
629 €
2 202 €
9 165 €
208 €
406 €
1 075 €
355 €

Akční cena za kus
410 €
1 546 €
5 973 €
144 €
265 €
741 €
232 €

Úspora
35 %
30 %
35 %
30 %
35 %
31 %
35 %

Vodní pumpa
TL80A

1.482 Kč

Nejnovější navigační systém FM-750

Vodní pumpy, startéry

Filtry, řemeny

Možné problémy neoriginálních baterii:
 Nesprávné uchycení baterie
 Rychlé opotřebení baterie
 Špatné startování motoru
 Nestabilní prvky elektrického okruhu
 Špatné fungování klimatizace a vyhřívání
 Únik kyseliny

TM190

Kompresory klimatizace, skla

Cena za kus
17 400 Kč
39 500 Kč
20 200 Kč
12 300 Kč

A Centrální odvod plynu s odlučovačem
●
B Zesílené kontakty
●
C Výkonný, opláštěný separátor
●
D Mřížková technologie, vhodná pro použití v zemědělství
●
E Výkonné kladné desky akumulátoru (vysoká cykličnost)
●
F Negativní desky se zlepšenou charakteristikou nabíjení
●
G Speciální ucpávky proti úniku kyselin
●

ORIGINÁLNÍ BATERIE OD NEW HOLLAND GARANTUJÍ BEZPEČNÝ
CHOD ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU TRAKTORU

Polomotor
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Výhody pro Vás

Cena za kus
21 216 Kč
15 080 Kč
18 070 Kč
15 600 Kč
2 990 Kč
2 860 Kč
3 250 Kč
5 980 Kč
6 448 Kč

Turbo

Příslušenství k nakladačům

Baterie

Generální opravy traktorů a příslušenství

Popis dílu
Filtr motoru TS
Filtr paliva T7000
Filtr motoru T5000
Filtr sání FX vnější
Řemen chlazení T7000
Řemen kompresoru brzd
Řemen chlazení G/70

Cena za kus
156 Kč
468 Kč
455 Kč
3 250 Kč
2 918 Kč
292 Kč
2 969 Kč

Popis dílu
Vodní pumpa TS90
Vodní pumpa 8970
Vodní pumpa CX8000
Vodní pumpa CR
Vodní pumpa TL80A
Startér TS115
Startér T4000
Startér TN
Startér Laverda

Cena za kus
4 784 Kč
8 216 Kč
4 290 Kč
5 174 Kč
1 482 Kč
9 828 Kč
6 812 Kč
6 630 Kč
6 292 Kč

Palivový filtr
T7000

468 Kč

FM-750 je nejnovější navigační systém společnosti New Holland s dotykovou obrazovkou za dostupnou cenu. Nabízí
navigační funkce, je možné jej použít pro systémy automatického řízení a pro operace přesného zemědělství. S navigačním systémem FM-750 zvýšíte efektivitu polních operací při setí, sázení, přípravě půdy, aplikaci pesticidů a hnojiv
a pruhovém zpracování půdy. Jedná se o ideální volbu s výborným poměrem cena/výkon, zejména pokud uvažujete,
že do budoucna budete chtít vlastnosti GPS navigace rozšířit. Samozřejmostí je kompletně počeštěné prostředí a široké možnosti vlastního nastavení dle přání uživatele .
Co nový navigační systém FM-750 nabízí?









nová dotyková obrazovka s intuitivním ovládáním, úhlopříčka 20 cm
27 jasných LED
možnost instalace rádia pro příjem RTK korekcí
možnost připojení dvou videokamer
noční režim obrazovky
podpora manuálního řízení, asistovaného řízení a automatického řízení
automatické zapínání a vypínání až 48 sekcí
import aplikačních map
Navigace

FM-750
Všechny záběry jsou ilustrační a mohou se od konkrétního dílu lišit.
Uvedené ceny dílů platí při dodávce do 7 pracovních dnů.

Pro více informací o akčních cenách navigací kontaktuje
naše autorizované prodejce New Holland.

2.290 €

zaváděcí cena

