
PRODUKTY I USŁUGI POSPRZEDAŻNE
WIĘKSZA WARTOŚĆ DLA TWOJEJ PRACY



KONTROLOWANE 
PROCESY
New Holland gwarantuje, że produkty 
i dostawcy spełniają najsurowsze 
standardy jakościowe w zakresie 
surowców i procesów produkcyjnych 
w całym łańcuchu dostaw części 
zamiennych.

NIEZAWODNOŚĆ 
POTWIERDZONA 
CERTYFIKATEM
New Holland wykonuje skrupulatne 
testy zgodności, niezawodności  
i trwałości wszystkich części zamiennych, 
aby zagwarantować maksimum 
bezpieczeństwa i niezmienną wydajność 
z upływem czasu.

WYKWALIFIKOWANY 
SERWIS
Sieć serwisowa New Holland Service 
Network gwarantuje doskonałe wyniki 
serwisowe dzięki wieloletniemu 
doświadczeniu, ciągłym szkoleniom, 
aktualizacji narzędzi diagnostycznych  
i wysoko wyspecjalizowanym mechanikom.

ZAAWANSOWANA 
LOGISTYKA
Zaawansowana technologia w całym  
łańcuchu zarządzania i dystrybucji  
części New Holland gwarantuje dostępność  
lub dostawę części zamiennych w ciągu 
24 godzin.

TWOJE UPRAWY, NASZA MISJA

JAKOŚĆ, KTÓRA CZYNI RÓŻNICĘ

Zobowiązaniem New Holland jest ochrona wartości, wydajności i produktywności Twojej maszyny  
z upływem czasu, a także Twój spokój ducha.

Wybierając New Holland, postawiłeś na jakość. Nikt nie może bardziej niż New Holland zagwarantować produktów, 
rozwiązań i usług posprzedażnych dostosowanych do Twojej maszyny i Twojej misji. Dzięki New Holland masz 
pewność, że możesz polegać na najlepszej obsłudze technicznej, na częściach o wysokiej wydajności, na 
wykwalifikowanych ekspertach, gotowych do pomocy zawsze kiedy tego potrzebujesz.

WYNIKI:  
PRODUKTYWNOŚĆ



ORYGINALNE CZĘŚCI
CZĘŚCI ZAMIENNE 
TWOJEJ MASZYNY

POZNAJ DAVIDA, NASZEGO DOŚWIADCZONEGO MECHANIKA NEW HOLLAND, 
GOTOWEGO ODPOWIEDZIEĆ NA WSZYSTKIE TWOJE WĄTPLIWOŚCI I PYTANIA

PRZYDATNE INFORMACJE
na temat właściwości technicznych 
i prawidłowego działania części 
zamiennych
ZALECENIA
dotyczące tego, w jaki sposób i 
kiedy należy przeprowadzać obsługę 
techniczną maszyny w należyty sposób

CENNE WSKAZÓWKI
pozwalające uniknąć ryzyka awarii  
i nieoczekiwanych przestojów

REGENEROWANE  
CZĘŚCI ZAMIENNE
PRZYSTĘPNE CENOWO, EKOLOGICZNE, Z GWARANCJĄ

WARTOŚĆ GOLD VALUE
RZETELNE ROZWIĄZANIA  
DLA STARSZYCH MASZYN

Oryginalne części zamienne New Holland są projektowane tak, aby pasowały do konkretnej maszyny  
i są dokładnie testowane w celu spełnienia surowych norm jakości New Holland.
Oryginalne części zamienne New Holland zapewniają najlepszą wydajność operacyjną maszyny, utrzymując  
jej wartość w czasie i zapobiegając nieoczekiwanym przestojom.
Dzięki oryginalnym częściom zamiennym New Holland można uzyskać dostęp do szerokiej gamy dedykowanych 
produktów i usług posprzedażnych dostępnych tylko w sieci serwisowej New Holland.

Wybór Gamy Reman oznacza pewność, że komponenty zamontowane na Twojej maszynie będą równie 
wydajne, jak nowe części. Dzięki bezkonkurencyjnemu know-how zdobytemu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, 
New Holland jest idealnym partnerem dla tak złożonego i zaawansowanego procesu.
Najnowocześniejsza technologia, dostosowane do potrzeb narzędzia i sprzęt oraz intensywne testy pozwalają 
firmie New Holland na regenerację podstawowych komponentów maszyny do najwyższych standardów, 
zapewniając jakość taką, jak dla nowych części.

U swojego Dealera New Holland możesz nabyć części zamienne do swojego ciągnika po konkurencyjnych 
cenach, dzięki GOLD VALUE zapewniasz drugie życie starszym maszynom.  

Linia GOLD VALUE oferuje:

 Certyfikowane części, które gwarantują niezawodność 
  Twojego ciągnika
 Eksperci z New Holland Agriculture służą pomocą 

 w zakresie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta
 Konkurencyjne ceny i długoterminowe oszczędności 

 dzięki produktom stworzonym, aby wytrzymać próbę czasu
 Ponad 10 000 referencji dla ponad  

 550 modeli ciągników spośród FIAT 80-90, FORD 4000,  
 FORD 6610, New Holland TL90, New Holland TS115.

Wybór New Holland Agriculture GOLD VALUE oznacza pewność, że dajesz swoim cenionym, niezawodnym 
ciągnikom odpowiednie części zamienne w odpowiedniej cenie.

CIĄGLE WIĘCEJ POWODÓW,  
ABY KUPIĆ CZĘŚCI REMAN!

 Oszczędność ponad 30% w stosunku  
 do nowych części
 2-letnia gwarancja na silniki
 Taka sama gwarancja, jak w przypadku  

 nowych produktów
 Mniej przestojów na naprawy
 Produkt zmodernizowany do najnowszych specyfikacji
 Więcej poszanowania dla środowiska naturalnego
 Brak nieoczekiwanych kosztów

Konkurencyjna odpowiedź  
New Holland  
na potrzeby napraw  
starszego ciągnika.

Dziedzictwo jest kontynuowane.



Heidelberg

Daventry

Le Plessis

Etampes

Madrid

Modena

dostawa wczesnym rankiem 
złożenie zamówienia do godz. 18.00 

bezpośrednio w naszym  
magazynie po dwóch godzinach  

od złożenia zamówienia

dostawa dedykowana  
24h/7 dni w tygodniu

usługa sezonowa obejmująca codzienne 
dostawy, w tym weekendy i święta

usługa dostawy części dedykowanych, 
dostępna w nocy i w dzień

POTRZEBY
DOSTOSOWANE DO TWOJEGO  
GOSPODARSTWA

LOGISTYKA 
WŁAŚCIWA CZĘŚĆ  
WE WŁAŚCIWYM CZASIE

New Holland wie, jak ważne jest zminimalizowanie przestojów maszyn i szybki powrót do prac rolniczych. 
Logistyka części zamiennych New Holland jest zorganizowana w celu zapewnienia bezbłędnej i szybkiej dostawy 
części. Efektywny zintegrowany system zarządzania zapasami pozwala naszym 6 europejskim magazynom na 
uzyskanie doskonałej efektywności 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu: 

• 6 MAGAZYNÓW W EUROPIE
• 250 000 m2

• 500 000 ZARZĄDZANYCH CZĘŚCI
• PONAD 10 MILIONÓW  

WYSYŁANYCH ROCZNIE POZYCJI 

SZYBKA DOSTAWA

SAMODZIELNE ODBIERANIE

POMOC W PRZYPADKU AWARII DOSTAWA DEDYKOWANA

CODZIENNIE

Każdego dnia New Holland opracowuje rozwiązania, które sprawiają, że Twoja maszyna jest wyjątkowa i niezawodna, 
zaspokajając każde indywidualne zapotrzebowanie. Od bezpieczeństwa do wydajności, od wyposażenia zapewniającego 
wygodę pracy do układu napędowego, nasza pełna gama akcesoriów jest dostosowana do specyfiki Twojej działalności, 
zapakowana w zestawy i skonfigurowana przez Twojego Dealera New Holland.

Zapytaj swojego Dealera New Holland o pełną gamę akcesoriów. 

HAK HOLOWNICZY -  
TYP PRZESUWNY
Regulowana wysokość, można 
holować do 14 000 kg (30800 lb).

OBCIĄŻNIK PRZEDNI  
1000 KG
Idealny do wspornika przedniego 
obciążnika i podnośnika przedniego.

OBROTOWE ŚWIATŁO 
OSTRZEGAWCZE
Pracuj bezpiecznie: ostrzega innych, 
że jesteś w pobliżu.

DOPASOWANE BŁOTNIKI 
PRZEDNIE
Doskonała ochrona kabiny, lepsza 
widoczność i promień skrętu.

MOC POZA ODCINKIEM 
ZAWORU
Do zasilania narzędzi 
wyposażonych we własne zawory 
zdalnego pomiaru obciążenia.

TYLNY SCHOWEK  
W KABINIE
Wyjmowana dodatkowa przestrzeń 
do przechowywania.

TWÓJ PUNKT KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI

BLIŻEJ CIEBIE 
Akcesoria, które będą Ci towarzyszyć na polu. 

Sezon po sezonie, New Holland oferuje szeroki wachlarz części, 
produktów, usług i wyposażenia, aby spełnić wszystkie Państwa wymagania 
w jednym miejscu. Od obsługi technicznej oryginalnych części zamiennych, 
poprzez produkty chemiczne, smary, oprzyrządowanie warsztatowe,  
aż po szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie akcesoriów, jesteśmy dumni 
z tego, że we współpracy z największymi markami w branży oferujemy 
kompletną ofertę za najlepszą jakość i cenę. Dzięki rozległej sieci 
Dystrybutorów Direx „w kraju” jesteśmy w stanie zapewnić najlepsze 
możliwe wsparcie i doradztwo u lokalnego Dealera New Holland. 



MISTRZOWIE ZBIORÓW - HARVEST MASTERS 

Mistrzowie zbiorów Harvest Masters to klienci NH, którzy od 2013 r. kupują kombajny, duże belownice  
i samobieżne żniwiarki paszowe.
Członkowie programu Harvest Masters są wspierani w trakcie sezonu przez dedykowany zespół specjalistów 
New Holland, którzy służą niezbędną pomocą i szybko zaspokajają ich potrzeby wynikające z użytkowania maszyn. 
Są oni również zapraszani na okresowe spotkania połączone ze specjalnymi warsztatami dla użytkowników, gdzie 
specjaliści New Holland koncentrują się na prawidłowym działaniu i prawidłowej konserwacji każdej z maszyn. 
Harvest Masters otrzymują Pakiet Powitalny zawierający Kartę Najlepszej Obsługi, ekskluzywne broszury NH Plant 
oraz przyjemny prezent. Zapytaj swojego Dealera, dołącz do Harvest Masters!

Dzięki MyPLM®Connect, przy wykorzystaniu technologii telefonii 
komórkowej, użytkownicy otrzymują dynamiczne informacje w czasie 
rzeczywistym o każdej maszynie pracującej na ich polu i mogą analizować 
te dane w celu podejmowania prawidłowych decyzji dla każdej maszyny  
w każdym obszarze i w każdej dziedzinie. 

ZBIERANIE PLONÓW
NAJLEPSZE ZBIORY W HISTORII 

ROLNICTWO PRECYZYJNE
PRODUKTYWNOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM

Sezon żniw nigdy nie był tak wolny od obaw. Firma New Holland opracowała produkty i usługi dostosowane 
do Twoich potrzeb oraz do Twojej maszyny żniwnej, dostępnej przez cały rok, aby zapewnić Ci najlepszy 
sukces w zbiorach.

Technologie precyzyjne rewolucjonizują rolnictwo, a 
producenci w coraz większym stopniu wykorzystują je  
w celu obniżenia kosztów produkcji, poprawy wydajności 
i zwiększenia produktywności. New Holland oferuje pełną 
gamę rozwiązań do precyzyjnego zarządzania gruntami 
Precision Land Management (PLM)™ 
dostępnych zarówno w fabryce, jak i w ofercie 
posprzedażowej. New Holland PLM™ to 
najnowocześniejsze rozwiązania do zarządzania wszystkimi 
potrzebami w zakresie produkcji roślinnej, gwarantujące:

ZMNIEJSZONE KOSZTY OPERACYJNE 
Oszczędność paliwa i kosztów wejściowych poprzez zapewnienie równoległych przejść podczas pracy w liniach 
prostych, łukach, na zakrętach oraz na pofalowanym terenie.

ZWIĘKSZONA PRODUKTYWNOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH
Umożliwienie sadzenia, opryskiwania, uprawy lub zbiorów w trudnych warunkach pogodowych lub w nocy.  
Precyzja i dokładność są gwarantowane nawet w warunkach zapylenia. Powiększone i zoptymalizowane obszary 
obsadzone. 

ZWIĘKSZONY KOMFORT PRACY OPERATORA 
Operatorzy mogą pracować dłużej i skupić się na pracy z narzędziem, a nie na kierowaniu.  
Prace mogą wykonywać mniej doświadczeni operatorzy.  
Operator może skoncentrować się na maszynie i narzędziach, a nie na kierowaniu. 

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
Niższe zagęszczenie gleby, co oznacza mniejszą szybkość parowania i większą penetrację korzeni upraw.  
Zmniejszone zużycie paliwa. Zmniejszone zużycie pestycydów.

PO SEZONIE:  
możesz cieszyć się zasłużonym wypoczynkiem, 
podczas gdy lokalny Dealer New Holland oferuje  
do 200 punktów kontrolnych oraz wyjątkowe 
oferty na oryginalne części zamienne, gwarantuje 
że Twoja maszyna żniwna będzie w stanie sprostać 
wyzwaniom w sezonie  
w doskonałych warunkach. 

PODCZAS SEZONU:  
możesz zbierać plony bez stresu dzięki sezonowym 
usługom New Holland. Poprzez TOP SERVICE masz 
dostęp do całej sieci specjalistów New Holland 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Nasi eksperci 
niezwłocznie rozwiążą Twój problem poprzez 
dostarczenie części w rekordowo krótkim czasie  
i zapewnienie Ci potrzebnej pomocy. 

UKŁAD KIEROWNICZY 
• Prowadzenie ręczne
• Wspomagany układ   
 automatycznego prowadzenia
• Zintegrowany układ  
 automatycznego prowadzenia

SYGNAŁ KOREKCYJNY
określi:
• Dokładność odbiornika GPS,  
 od 1 metra do 2,5 cm.
• Powtarzalność ścieżki  
 w kolejnych latach.
• Koszt korzystania z rozwiązania, 
 bezpłatne lub abonamentowe

WYŚWIETLACZ 
umożliwi modernizację systemu  
w kontekście przyszłych zmian: 
• Kompatybilna dokładność
• Układ kierowniczy
• Monitorowanie i sterowanie narzędzia
• Zaawansowane możliwości operacyjne



NAJWYŻSZA JAKOŚĆ USŁUG: ZAWSZE OBOK CIEBIE, 24/7.

Obecnie dostępne w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Danii, Niemczech, Polsce, Austrii, Irlandii, Portugalii, 
Afryce Południowej.

KORZYŚCI DLA KLIENTA:

SREBRNA  
OCHRONA

PODSTAWA TWOJEGO  
POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA

SERWIS
TWOJA MASZYNA W DOBRYCH RĘKACH 

SERVICE PLUS
SERVICE PLUS I TWÓJ DEALER NEW HOLLAND: 
PRACUJEMY RAZEM DLA TWOJEGO SPOKOJU

Nikt nie zna Twojej maszyny lepiej niż Twój dealer New Holland.
Jeśli chodzi o serwisowanie maszyny New Holland, możesz zaufać firmie i ludziom, którzy ją projektują  
i produkują. Tylko New Holland posiada własne narzędzia diagnostyczne i ekspertów ds. produktów, którzy  
znają każdy aspekt Twojej maszyny, jej komponenty i wszystkie technologie wspierające.
Twój dealer New Holland jest dobrze przygotowany do świadczenia wysoce wydajnych i dokładnych usług, 
opartych na fabrycznych wytycznych dotyczących czasu pracy i wspieranych przez szeroki wachlarz narzędzi  
i zasobów serwisowych.  
Nasi wysoko wykwalifikowani technicy mogą szybko i dokładnie wykryć i skorygować problemy związane  
z konserwacją, dzięki specjalnym narzędziom, takim jak „test płynów” ujawniający wczesne sygnały ostrzegawcze.

Service Plus jest umową serwisową zapewniającą naszym klientom pokrycie kosztów awarii po okresie gwarancji 
podstawowej*. Serwis Plus został opracowany przez New Holland, dystrybuowany jest przez autoryzowanych 
dealerów New Holland. Idealnie dopasowany do działalności biznesowej klienta oraz obecnych i przyszłych 
potrzeb klienta, Service Plus oferuje wysoką elastyczność w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, czasu trwania, 
godzin, aby idealnie dopasować się do własnych potrzeb i misji maszyny.

(*) Więcej informacji na ten temat można znaleźć w warunkach Service Plus.

NAJWYŻSZA 
DOSTĘPNOŚĆ
Jeśli potrzebujesz informacji 
lub masz pytania poza godzinami 
pracy, zadzwoń pod nasz 
bezpłatny numer*. Przez cały 
dzień, codziennie, wystarczy 
wykonać telefon.

NAJWYŻSZA 
PRĘDKOŚĆ
Ekspresowa dostawa części: 
wtedy, gdy jej potrzebujesz, 
tam, gdzie jej potrzebujesz!

NAJWYŻSZY 
PRIORYTET
Szybkie rozwiązanie w sezonie:  
bo Twoje zbiory nie mogą 
czekać!

NAJWYŻSZE 
ZADOWOLENIE
Prowadzimy i śledzimy 
rozwiązania, których 
potrzebujesz, informując  
Cię na bieżąco:  
aż będziesz w 100% zadowolony!

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, ZAPYTAJ SWOJEGO DEALERA NEW HOLLAND!
*Telefony do zespołu Top Service są bezpłatne z linii stacjonarnych w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii. 
Połączenia komórkowe z Wielkiej Brytanii są również bezpłatne, ale użytkownicy telefonów komórkowych  
z Republiki Irlandii powinni dzwonić pod numer 01 2421881 a opłata ta będzie naliczana po standardowej stawce 
za połączenie sieciowe.

Spokój

Maksymalna kontrola kosztów operacyjnych

Profesjonalne wsparcie u dealera

Wyższa wartość odsprzedaży

ZŁOTA  
OCHRONA

TAK CENNA  
JAK TWÓJ SPRZĘT

PLATYNOWA 
OCHRONA

NAJSZERSZE  
MOŻLIWOŚCI

SERVICE PACK
NAJWYŻSZE DOŚWIADCZENIE,  
WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ: ALL IN ONE
Service Pack to program serwisowy, który pomaga klientom zaoszczędzić czas, pieniądze i niechciane przestoje. 
Dzięki pakietowi Service Pack Klienci mogą:
 Uzyskać profesjonalne programy obsługi dostosowane do typu i wieku sprzętu
 Zminimalizować ryzyko uszkodzenia i koszty przestojów maszyn
 Utrzymywać sprzęt w sprawności i gotowości do wykonywania codziennej pracy,  

 zwłaszcza w szczytowych okresach roku
 Uzyskać większą kontrolę nad kosztami związanymi z maszyną
 Uzyskać najlepszą stałą cenę dla umów serwisowych

PODPISZ UMOWĘ SERWISOWĄ I UZYSKAJ RABAT NA SERVICE PLUS

Zapytaj swojego dealera o rozwiązania serwisowe New Holland Service dostosowane 
do Twojego gospodarstwa.




