
SOMMER 2016  GÆLDENDE TIL 31. AUGUST 2016

SUPER
2016HØST

   Fra kun 

kr. 46.200,-*UDBYTTEMÅLING TIL MEJETÆRSKERE
Køb en fuldt integreret og komplet løsning til høst  
af afgrøder med udbyttemåling til din mejetærsker,  
og få et detaljeret udbyttekort af din mark.

*Løsningen kan videreudbygges til autostyring.

HØSTEN 2016

Læs mere på s. 12

fra kr. 1.750,-

Er din maskine over 5 år, lad 
os passe på den med et 5+ 
eftersyn. 

S. 2

S. 7

S. 9

S. 10

I DENNE UDGAVE

BLIV FORBEREDT 
på høsten 

LÆS HVORFOR 
landmand Niels Arentzen 
valgte en gul mejetærsker 

ORIGINALE 
HYDRAULIKFILTER 
for maksimal effektivitet

FORHANDLERPROFIL: 
Læs hvorfor New Holland 
forhandlere er bedst.
 
GODE GPS TILBUD  

Læs mere på s. 14

S. 14



BLIV KLAR TIL EN 
VELLYKKET HØST
New Holland hjælper dig til en god høst
Sommeren nærmer sig,, og det er tid til at få dine 
maskiner gjort klar til en travl høstsæson. Sammen 
med New Hollands SUPER HØST 2016 har 
du en enestående mulighed for at få fat i 
originale New Holland reservedele og service 
til attraktive priser. For at hjælpe dig med at nyde 
en stress-fri sæson, fokuserer vi på at tage os af dine 
reservedele, der er udsat for meget slid, herunder bl.a. 
remme, lejer, filtre og knive. Sammen kan vi holde os 
på sporet mod en vellykket høst.

Bliv på sporet denne høst 
Din traktor vil spille en afgørende rolle 

under høsten og skal derfor være i 
den allerbedste stand, hvor alle dens 
dele fungerer så effektivt som muligt.  
Eventuelle nedbrud kan være dyre i 

forhold til at købe nye reservedele samt 
med hensyn til spildtid. Det er derfor 

vigtigt at tænke fremad og udskifte eller 
finjustere dele, der er begyndt at vise  

tegn på slid, eller har haft driftsfor- 
styrrelser i løbet af de sidste sæsoner.

DIN TRAKTOR

STARTERE / GENERATORER

SUPER HØST 2016

Med originale New Holland startere og 
generatorer giver du dine maskiner  
de bedste reservedele på markedet.
De har kulbørster af høj kvalitet, med holdere  
af plast for at sikre mod kortslutninger.
Du sikrer dig en sikker start hver gang. 

BESKRIVELSE MODEL PRIS, KR.

Starter
TSA Delta / TS6 / T6000 /  
T6. Serie / T7000 / T7. Serie

2.623,-

Starter
T4000 / T4. Serie / T5000 / 
TD5. Serie / T5. Serie / 
TD5000

3.145,-

Starter T8000 5.351,-

Generator, 150A
T6000 / T6. Serie / T7000 / 
T7. Serie

5.686,-

Generator, 120A
T4. Serie / T4000 / T5. serie / 
TD5000 / TD5. Serie / TLA

2.642,-

STARTERE OG GENERATORER
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 REMME 

FILTRE 

Originale New Holland remme 
er specialdesignet til højtydende 
landbrugsmaskiner. De er hårdføre, 
forstærkede og sammensat af materialer, der er 
meget fleksible og holdbare, som f.eks. specifikke 
elastomerblandinger med meget stærke dækbaner. 
Brug originalt udstyr og undgå unødvendig stilstand.

BESKRIVELSE MODEL PRIS, KR.

Rem v. AC 
kompressor TM135 / 150 / 165 / 180 382,-

Rem v. køler 40 serie / TS / TSA 316,-

Rem v. AC 
kompressor

T6 / T6000 / T7 / TM7000 /  
TS6000

144,-

Kilerem T8 / T9 200,-

BESKRIVELSE MODEL PRIS, KR.

Oliefilter
T6000 / T7000 AC / serie T7500 / Serie TS - 
TSA - TSA Delta / Serie T6 / Serie T7

354,-

Oliefilter
T4000 / TD5. Serie / TD5000 / T5000 / T6000 
/ T6. Serie / T7000 / T7. Serie / TLA / TNA / 
TSA / TSA DELTA

187,-

Oliefilter
10 serie / 40 serie / 60 serie / 70 serie / 
TV140 / TM / TS / TSA

72,-

Hydraulikoliefilter T7000 serie 1.013,-

Hydraulikoliefilter
60 Serie / T5. Serie / T6000 / T6. Serie / TM / 
TS / TSA / TSA Delta

382,-

Kabineluftfilter 35-40-60 Serie / TL / TLA / TM 40,-

Kabineluftfilter
T6000 / T7000 AC / serie T7500 / Serie TS - 
TSA - TSA Delta / Serie T6 / Serie T7

380,-

Originale New Holland filtre er 
10% mere effektive og har 5 gange 
længere levetid end standard filtre.
Hos os får du de bedste reservedele 
til din maskine. Snyd derfor ikke din 
maskine for originale kvalitetsfiltre.

OBS: Vi gør opmærksom på, at priserne  
er model- og serienummerafhængige.  
Kontakt derfor din forhandler for priser  
på din specifikke maskine.



FÅ DIN MEJETÆRSKER I FORM

Høst frugterne af originale  
høst-reservedele og service
Mejetærskeren er en af de mest tids- og penge-
besparende maskiner, du kan få. Når det kommer til at 
høste, er det derfor afgørende, at din mejetærsker kan 
klare udfordringen og er i stand til at præstere
så effektivt som muligt.  Ved at lade din maskine få
et gennemgående tjek og udskifte dele, der viser tegn 
på slid, kan du reducere risikoen for nedbrud markant 
og forbedre din overordnede ydeevne. 

Bliv på sporet denne høst 
Nogle dele nedslides hurtigere end andre og 

kræver derfor særlig opmærksomhed på 
høstperioden. Hvis du bemærker tegn på slid 
såsom knirken, eller at remmen eller kæden er 
ved at blive løs, er det vigtigt at være proaktiv, 

inspicere delene omhyggeligt og om nødvendigt 
udskifte dem. 

Ved at investere i originale reservedele kan 
du øge ydeevnen og levetiden for din 

mejetærsker takket være komponenter af 
høj kvalitet og med en perfekt tilpasning.  

DINE MEJETÆRSKER 
RESERVEDELE

Originale New Holland knive er specifikt 
udviklet til New Holland knivbjælker.  
Med originale knive er du sikker på, at din 
mejetærsker kan yde optimalt i marken.  
Kniven består af adskillige dele, der er lette at 
samle, og nemme at få transporteret. Uanset  
hvor lang kniven er, så bliver din pakke aldrig 
længere end 2,60 meter, og er godt beskyttet  
i den specielle emballage. 

LEDDELTE GRÆSKNIVE 

SKÆREBORD LÆNGDE PRIS, KR.

Høj, ekstra 
kapacitet & 
Varifeed

15 fod / 4,6 meter 3.201,-

17 fod / 5,2 meter 3.402,-

20 fod / 6,1 meter 3.759,-

24 fod / 7,3 meter 4.259,-

30 fod / 9,1 meter 5.285,-

Varifeed 760CG

25 fod / 7,6 meter 5.103,-

30 fod / 9,1 meter 5.915,-

35 fod / 10,7 meter 6.753,-

SUPER HØST 2016

Under SUPER HØST 2016  
tilbyder vi 15% rabat på 
vore leddelte knive*. 
Rabatten er fratrukket i  
herunder viste vejledende 
udsalgspriser.

OBS: Rabatten på leddelte  
græsknive er gældende frem  
til d. 31. august 2016.



Barberbladsskarpe og effektive knive med 
hårdt og slidstærkt skæreområde. Knivene 
har en robust konstruktion og skarpe skærekanter 
for mere effektiv beskæring. En sløv kniv øger 
behovet af effekt fra maskinen, for at kunne yde 
det samme som ved brug af skarpe knive. 
Med New Holland’s originale knive sikrer du  
en effektiv høst med minimalt afgrødetab. 

OBS: Vi gør opmærksom på, at priserne  
er model- og serienummerafhængige.  
Kontakt derfor din forhandler for priser 
på din specifikke maskine.

KNIVE 

BESKRIVELSE MODEL PRIS, KR.

Rem-sæt 
returelevator

CX / CX8000 / CR Serie T2 / 
CR Serie T3

440,-

Drivrem til 
fyldesnegl

TF / TX 307,-

Drivrem v. 
soldkasse

CX / TX / CL / CS / CS6000 / 
CSX7000

240,-

Rem v. indføring CR Serie 1.565,-

Variatorrem
CS Serie / CX Serie /  
CSX Serie

5.059,-

Originale New Holland remme 
er specialdesignet til højtydende 
landbrugsmaskiner. De er hårdføre, 
forstærkede og sammensat af materialer, der er 
meget fleksible og holdbare. Originale stærke 
remme sikrer maskinens optimale ydeevne. 

 REMME 
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BESKRIVELSE MODEL PRIS, KR.

Knivblad nitte std., Gl. model TC Serie 11,-

Knivblad std., Boltemodel Varifeed 11,-

Knivblad græs, Boltemodel Varifeed 11,-
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Originale New Holland akshævere er 
medvirkende til en vellykket høst. Akshæverne er 
udformet med stærkt stål for længere levetid og specifik 
profil for toppræstration under høsten. 

OBS: Vi gør opmærksom på, at priserne er model- og 
serienummerafhængige. Kontakt derfor din forhandler for
priser på din specifikke maskine.

Specialforstærkede kæder til de 
mest krævende anvendelser. 
Originale New Holland kæder 
med specialbelagte stifter for 
maksimal slidstyrke, betyder mindre 
kædeforlængelse (længere kædelevetid) 
og reducerer således nedetiden og 
behovet for vedligeholdelse.

AKSHÆVERE

KÆDER

BESKRIVELSE MODEL PRIS, KR.

Kædesæt CR T2 / CR T3 / CR T4  10.282,-

Kæde v. kornlift  CX / CR T3 / CR T4 3.584,-

Kæde v. 
tømmesneglsdrev CR T2 / CR T3 / CR T4 / CX 2.727,-

Kæde v. 
halmspreder

TX Serie 864,-

Kæde v. soldkasse TX Serie 664,-

BESKRIVELSE MODEL PRIS, KR.

Akshæver, 
premium Alle NHAG skæreborde 125,-

Akshæver, specifik 
profil Alle NHAG skæreborde 145,-



Niels Arentzen, 37 år er 3. generation på 
Langballegård ved Tirstrup på Djursland. Langballegård 
er hovedejendommen på bedriften, der omfatter 
tre ejendomme med i alt 276 ha agerbrug. Niels 
Arentzen ejer de 200 ha og resten er forpagtet. 
Afgrøderne er fordelt med 135 ha hvede, 35 ha 
vinterbyg, 56 ha vårbyg, 25 ha vinterraps, 15 ha 
frøgræs og 10 ha sletgræs.

Stabil drift og høj høstkvalitet
Grdr. Niels Arentzen passer sammen 
med konen Trine en bedrift med 276 ha 
planteavl på Djursland. I høsttiden har de 
en medhjælper. 
 - Det er lige på kanten af, hvad vi kan 
overkomme. Derfor er vi helt afhængige 
af at vores maskinpark fungerer, så der 
ikke bliver stop i arbejdet, pointerer Niels 
Arentzen. 
 I 2013 skiftede han mejetærsker. Det 
blev en New Holland CX 8080. Han valgte 
en gul maskine, fordi en lokal maskinstation 
og naboerne kørte New Holland, og de 
kunne ikke forstå, hvorfor Niels Arentzen 
kørte med en anden farve.  
 - Jeg lægger vægt på, at mejetærskeren 
er enkel at betjene. Her kan jeg indstille 
alt fra førerpladsen – uden at skulle 
studere manualen først. Grundindstillingen 
husker computeren altid, og når jeg laver 
finindstilling, kan jeg også gemme den. Det 
er en stor hjælp, understreger gårdejeren. 

Kun når jeg stiller om til frøgræs, skal der 
skiftes et par blindplader i maskinen. 
 Nu gør Niels Arentzen mejetærskeren 
klar til dens fjerde høstsæson.  
 
Fin service ved opstart 
- Jeg handler maskiner med Lyngfeldt, og de 
har været gode til at sætte mig i gang. Den 
første dag i høst var montøren her indtil jeg 
var fortrolig med funktionerne. De næste 
dage ringede han et par gange for at høre, 
om der var noget, jeg manglede svar på, og 
efter tre dage kom han uopfordret forbi for 
at følge op. Det giver tryghed og sikkerhed, 
understreger Niels Arentzen. 
 Nu gør han den gule mejetærsker klar 
til dens fjerde høstsæson, og den har kørt 
helt uden problemer. - Der har kun været 
et enkelt stop da en fyldesnegl i korntanken 
stod af. Da var Lyngfelt her på gården 
i løbet af en halv time. Så kørte vi igen, 
smiler Niels Arentzen 
 Niels Arentzen har valgt et 25’ 

selvoprettende skærebord. Det er der flere 
grunde til. På bedriften er der relativt små 
marker, og høstkapaciteten er næsten den 
samme som med fx 30’, fordi han kan køre 
lidt hurtigere. Han presser selv halmen, og 
det er lettere at få halmen tør med lidt 
mindre skårbredde. Skærebordet er med 
Varifeed, så lange afgrøder lægges rigtigt i 
maskinen. Det er et enkelt system, som kun 
kræver lidt vedligehold. 
 Høstkvaliteten betyder meget for 
Niels Arentzen, og han når meget fine 
resultater. Græsfrø leverer han til DLF. Der 
har han kun 8-10% rensesvind, og i korn 
har han helt nede på 0,2% frarensning. 
Mejetærskeren er også meget skånsom, så 
der kun er få skadede kerner. Det betyder, 
at aftagerne har tillid til færdigvaren fra 
bedriften. Niels Arentzen leverer bl.a. til 
Mollerup Mølle på Mors. – De kommer 
aldrig og tager kornprøver, for de ved, det 
er i orden herfra, understreger en tilfreds 
gårdejer.

Foto: Niels Arentzen i maskinhuset 
Niels Arentzen er klar til at få foretaget det årlige 

serviceeftersyn på mejetærskeren. Det klarer Lyngfeldt på stedet.

Høstarbejde hos Niels Arentzen
Høj høstkvalitet betyder meget 
for aftagernes tillid og for salget
af færdigvarer.

NIELS ARENTZEN VALGTE EN GUL OG 
   FIK MERE TRYGHED OG SIKKERHED

7Kundeprofil    BLUE&YOU 
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BESØG VORES STYLE SHOP I DAG
Vores New Holland Style shop  er spækket med bl.a. sjovt legetøj for børn, der holder dem beskæftiget ude i det  
gode vejr med frisk luft. Besøg siden allerede i dag og find en masse gode tilbud til både børn og voksne

www.newhollandstyle.com/da/
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 • Lastkapacitet på op til 5,4 tons
 • Skovlhøjde på over 4,4 meter med Long reach modeller
 • Brændstofbesparende ECOBlue SCR-teknologi 4,5L 4 cyl. motor med ECOBlue SCR-teknologi i W110C (142 hk) & 
  W130C (174 hk) for Tier 4A 6,7L/6 cyl. motor med ECOBlue HI-eSCR teknologi i W170 (197 hk) for Tier 4B
 • 4 trins powershift transmission (W110C & W130C) og 5-trins powershift 
  med Ecoshift (W170C)

Kontakt din lokale New Holland forhandler 
- de er klar med Heavy Duty rådgivning!

STÆRK OG EFFEKTIV HÅNDTERING - HEAVY DUTY!
Når en ekstra stærk maskine med enorm læsseevne kræves så er 
New Holland Hjullæssere den rigtige maskine til dit landbrug

www.newholland.dk

NEW HOLLAND HJULLÆSSER TIL DINE 
HEAVY DUTY LÆSSEOPGAVER I LANDBRUGET 

1816 wl-b&y.indd   1 10/05/16   12.31
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Filtrets primære funktion er at tilbageholde alle partikler, 
der har en slibende virkning på hydrauliksystemets dele 
som f.eks. pumpen, ventilerne, cylinderne og den hydrauliske 
motor.
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 • Lastkapacitet på op til 5,4 tons
 • Skovlhøjde på over 4,4 meter med Long reach modeller
 • Brændstofbesparende ECOBlue SCR-teknologi 4,5L 4 cyl. motor med ECOBlue SCR-teknologi i W110C (142 hk) & 
  W130C (174 hk) for Tier 4A 6,7L/6 cyl. motor med ECOBlue HI-eSCR teknologi i W170 (197 hk) for Tier 4B
 • 4 trins powershift transmission (W110C & W130C) og 5-trins powershift 
  med Ecoshift (W170C)

Kontakt din lokale New Holland forhandler 
- de er klar med Heavy Duty rådgivning!

STÆRK OG EFFEKTIV HÅNDTERING - HEAVY DUTY!
Når en ekstra stærk maskine med enorm læsseevne kræves så er 
New Holland Hjullæssere den rigtige maskine til dit landbrug

www.newholland.dk

NEW HOLLAND HJULLÆSSER TIL DINE 
HEAVY DUTY LÆSSEOPGAVER I LANDBRUGET 

1816 wl-b&y.indd   1 10/05/16   12.31

HYDRAULIKFILTER
Hydrauliksystemer er under konstant udvikling. Stadigt højere tryk og hurtigere cyklustider øger 
belastningen på delene. Disse svækkes, hvilket øger mængden af skadelige forurenende stoffer i olien, 
og kan medføre eventuelle systemsvigt. En sikring af, at olien bevarer alle sine kvaliteter over 
tid og garanterer livscyklussen og præstationsniveauerne for det hydrauliske system, 
kræver en effektiv og perfekt pålidelig filtrering.

*  Typisk levetid: se venligst maskinens servicehåndbog eller filtervejledningen for yderligere information.

 HVORFOR VÆLGE NEW HOLLAND FILTRE 

Optimal filtrering 
•  Maksimal effektivitet 

Filtreringskapaciteten for et New Holland originalfilter  
er op til 60 X højere end for et generisk filter.

•  Minimum trykfald 
For et identisk niveau i trykfaldet, har New Holland-
originalfiltret en højere oliestrømningshastighed. 
Dette giver følgende fordele: bedre koldstarter, 
bedre beskyttelse af hydrauliksystemet, og du undgår 
overforbrug.

Unikt design
•  Lækfri udformning  

Sidder med garanti helt tæt takket være tætningen,  
der skråner indad, og endestoppet, hvilket 
muliggør en sikker installation.

•   Miljøvenligt  
Med et øje på miljøet og det andet øje på at skære i 
servicetiderne, har New Holland skabt et enestående 
originalt hylster.

HYDRAULIKFILTRETS KRITISKE ROLLE 

 TIPS TIL BRUG 

Serviceintervaller
For at opnå de bedste præstationsniveauer fra dit hydraulik- 
system indtil næste serviceeftersyn, har du brug for :

En  olie  
til hydrauliksystemer  
med høj viskositet  

Et originalt 
hydraulikfilter+

New Holland TC5.90
1.200 timer*

New Holland T6070
1.200 timer*



LØSNINGER TIL ETHVERT BEHOV
VI KAN TILBYDE MARKEDETS BREDESTE UDVALG  
AF LØSNINGER TIL PRÆCISIONSLANDBRUG. 

Som forhandler af New Hollands landbrug- og entreprenørprogram, har  
J. Hundahl A/S en udvidet ekspertise omkring New Hollands maskiner og kan 
derved yde en solid kunderådgivning ved køb og servicering af New Hollands 
maskiner. J. Hundahl er desuden medlem af MI Indkøbssringen og forhandler  
af deres maskinprogram, samt Väderstad, Hardi, Samson og Weidemann.

Med sine 18 montørbiler, der servicerer alt inden for landbrug og entreprenør, 
kan J. Hundahl effektivt og hurtigt assistere sine kunder ude i marken. Samtlige 
biler er udstyret med GPS, der er medvirkende til, at værkføreren har et godt 
overblik over montørernes lokation, og kan derved hurtigere dirigere bilen ud 
til kunden. 

I salg er der 7 sælgere, der kører i Nordvestjylland, med ekspertise inden for 
Landbrug-Entreprenør samt Have/Park. Hjemme i Thisted og Skive er der i alt  
9 medarbejder på reservedelslageret, der sørger for firmaet har alt, hvad der 
skal bruges for at kunne servicere kunderne optimalt, både på værkstedet og  
i marken. 

Hos J. Hundahl kommer kunderne først, men der lægges lige så meget vægt  
på, at virksomheden skal fungere som en sammenhængende organisation.  
J. Hundahl A/S fokuserer på medarbejders adfærd og holdninger, og arbejder 
målrettet med kommunikation, motivation, samarbejde og vidensdeling blandt 
medarbejderne. J. Hundahl har indført Lean og arbejder efter de 5 S’er (sorter, 
sæt i system, systematisk rengøring/orden, standardisér og selvdisciplin).

Fleksibilitet og kvalitet er nøgleord hos J. Hundahl A/S, og firmaet gør sit bedste 
for at tilpasse sig den individuelle kundes ønsker og behov, hvorfor der både 
stilles krav til medarbejdere samt leverandører.

J. HUNDAHL A/S
I 1956 grundlagde Jørgen og Kirstine Hundahl smede- og maskin- 
forretningen J. Hundahl A/S i Thisted. I dag står Søren og Erik  
Hundahl, der tiltrådte i 1984, som indehavere af det succesrige firma. 
J. Hundahl A/S har i det seneste 20 år gennemgået løbende vækst og 
udvidelse. Firmaet flyttede i 1998 sammen med sine 24 ansatte ind 
i nye lokaler på Hjulmagervej og i dag har J. Hundahl A/S over 9.000 
m2 under tag med sine 65 ansatte fordelt på firmaets 2 afdelinger  
i Thisted og i Skive.
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EN KVALITET UDVALGT AF  
NEW HOLLAND

EN PRISKLASSE, DER PASSER  
TIL MASKINENS  ANVENDELSE

Din aldrende maskine har særlige behov. For at bevare 
dens ydelser byder GOLDVALUE produktprogrammet 
på et bredt udvalg af reservedele til en fordelagtig pris, 
uden at det går ud over kvaliteten. Det er en løsning, som 
reducerer vedligeholdelsesomkostningerne til din lidt 
ældre maskine med 20 til 40 %.

GOLDVALUE reservedelene (specielt udvalgt af NEW 
HOLLAND) underkastes meget streng kontrol, fordi 
der ikke kan opnås effektive ydelser uden kvalitet. 
Vælg GOLDVALUE produktprogrammet, og forlæng din 
maskines levetid og ydeevne. Desuden kan du udnytte 
fordelene ved NEW HOLLAND's ekspertise.

12 BLUE&YOU    5+ service

fra kr. 1.750,-

EFTERSYN TIL DIN NEW 
HOLLAND TRAKTOR, DER 
ER ÆLDRE END 5 ÅR

Er din New Holland traktor mere end  
5 år gammel, kan vi tilbyde et eftersyn  
af din traktor, samt et skift af motorolie  
og oliefilter. 

Skift af:
   AmbrA motorolie
    New Holland oliefilter

Samt kontrol af:
   Samtlige olier
  Kølervæske
  Lys-, start- og lade-anlæg
  Hjullejer og styrekugler, for
   Luffilter, inklusive rengøring
  Kalibrering af gearkasse
  Udlæsning af fejlkoder
  Funktion ved prøvekørsel

 Ny motorolie
 Nyt filter
 8 kontrolpunkter



Reman står for:

  Høj kvalitet som følge af    
 afprøvninger af en høj standard   

  Op til 50% besparelser i forhold   
 til nye produkter

  Reduceret reparationstid

Stol på Reman New Holland i forbindelse med vedligeholdelse  
af dine traktorer/mejetærskere og pust nyt liv i dine maskiner. 
Kontakt din forhandler for yderligere information.

• Komplette motorer 
• Lange bremseklodser
• Korte bremseklodser
• Indsprøjtningssystemer
• Brændstofindsprøjtninger
• Vand-/motoroliepumper
• PTO

• Plejlstænger
• Oliekølere
• Knastaksler
• Cylindertopstykker
• Transmissioner
• Gearkasse
• Koblingsplader

•  Hydrostatisk pumpe og motorer
• Aktuatorer
• Cylinder Assy
• Startere
• Vekselstrømsdynamoer

• Turboladere

Vi tilbyder dig et omfattende sortiment indenfor mejetærsker- og traktordele

Vi sætter vores lid til en meget streng kvalitetsproces for at bevare den høje standard
•  Motorer med udskiftningstrin, som har brændstofsystemer, 

gennemgår en dynamometer-test  
for at sikre korrekt olietryk, udstødningstemperatur, 
hestekræfter, vand- og oliecirkulation samt overordnet 
funktionalitet

•  Motorer gennemgår en omdrejningstest for at bekræfte 
kompression og olietryk

•  Inspektion af fluorescerende magnetiske partikler anvendes 
for at identificere overfladefejl

•  En aflejringstest bekræfter, at alle renoverede dele er rene 
med henblik på en maksimal levetid

•  En luftnedbrydningstest vil spore eventuelle brændstof-,  
olie- eller vandlækager
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Reman-produkter lever op til den samme høje standard med hensyn til 
kvalitet og afprøvning som de originale produkter. 

HØJ KVALITET OG BESPARELSER 
KAN GÅ HÅND I HÅND! 



   Fra kun 

kr. 46.200,-*

Tilbud er gældende til og med d. 31. august 2016. 
Alle priser er vejledende udsalgspriser ex. moms og montering. 
Der tages forbehold for tryk- og korrekturfejl.

EZ-PILOT - ASSISTERET STYRING
Du kan netop nu få et godt tilbud på assisteret styring til dine  
maskiner.  Vælg mellem vores FM-750 eller XCN-2050 display.
Kombineret med EZ-Pilot, får du markedets bedste løsning  
til assisteret styring.

UDBYTTEMÅLING TIL MEJETÆRSKERE
Køb en fuldt integreret og komplet løsning til høst  
af afgrøder med udbyttemåling til din mejetærsker,  
og få et detaljeret udbyttekort af din mark.

*Løsningen kan videreudbygges til autostyring.

Markedets bedste GPS løsning

DU KAN VÆLGE MELLEM AT KØRE PÅ:

EGNOS NIVEAU*    (15-20 cm præcision)    

Fra kun            kr. 51.000,-
RTK NIVEAU*  (2,5 cm præcision)

Fra kun           kr. 92.000,-
     *Løsningen kan videreudbygges 
     til redskabs- og sektionsstyring.



Service-teamet giver dig den rigtige  
service og assistance
Du kan se det som en udfordring at administrere din økonomi, 
vedligeholdelsesopgaver og langsigtede strategi på samme tid. Det er derfor, 
New Holland Service-teamet er her - for at give dig tryghed, støtte 
og vejledning, så du kan blive klar til den travle høstperiode. Få mest muligt 
ud af din eksklusive adgang til 24/7-assistance, teknisk support og 
kundetilpassede finansieringsmuligheder, så du holder dine maskiner  
i allerbedste stand.

FÅ ENDNU MERE UD AF DIT SERVICE-TEAM

DUALMOTION - FACELIFT
Ny køreoplevelse: hovedstøtten følger  
rygsøjlen for en perfekt siddestillling. 

Perfekt komfort: pneumatisk affjedring  
og venstre armlæn gør, at din ryg  
bliver mindre stresset.

Høj kvalitet: læder og  
tekstiler omhyggeligt  
designet til holdbarhed  
og modstandsdygtighed.  

EVOLUTION
Ny køreoplevelse: reducerer støj  
og vibrationer med 40%*, med  
EAC-affjedring (*i gennemsnit  
sammenlignet med velafprøvede  
lavfrekvens- affjedringer).

Idéelt klima: effektiv  
opvarmning til vinter og  
ventilation til varmere vejr.

Perfekt komfort: flere  
justeringer og venstre  
armlæn for at reducere  
træthed.

SIDDER DU BEHAGELIGT?
Oplev et udvalg af håndplukkede produkter, som vil øge komforten i din kabine

Du vil under høsten tilbringe mere tid end normalt i dine maskiner. Derfor er det ekstremt vigtigt at sikre, at din kabine er så 
behagelig som mulig, så du fortsat kan være effektiv og fokuseret.  Ved at investere i originale reservedele og tilbehør,  
der er designet til at beskytte din ryg og øge din komfort, vil du holde dig frisk og energisk hele sæsonen igennem.

NYHED: KABINESÆDER

Holder dig komfortabel og beskyttet
New Holland har nu tilføjet to nye designs til sin T7-serie for en endnu mere jævn kørsel.
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Dit dedikerede service-team

Assistance døgnet rundt fra Top Service

De forskellige TOP SERVICE-teams er altid klar til at give dig støtte 
på ekspertniveau i forbindelse med et hvilket som helst spørgsmål 
eller problem.

•  Til rådighed 24/7 og gratis opkald sikrer  
dig nem tilgængelighed, når du har behov

•   Erfarne rådgivere, der vejleder dig og  
hjælper dig tilbage på marken

•  Proaktive teams, der begrænser din  
nedetid ved at finde en hurtig løsning

Individuel hjælp til PLM

Med support for eksperter får du 
maksimal præstation og minimal 
stilstand.

•   Højtkvalificerede landbrugsteknikere

•  Øjeblikkelig adgang til ekstra ressourcer

TOP SERVICE

00800 64 111 111
PLM SUPPORT CENTER

80 32 07 93



NEW HOLLAND
DET MEST STABILE LANDSDÆKKENDE 
FORHANDLERNETVÆRK ER ALTID TÆT PÅ DIG!

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. 

www.newholland.dk Følg os på Facebook!

1: S.D. Kjærsgaard A/S - Ålborg. 2: J. Hundahl Tilsted A/S - Thisted. 3: Farmas A/S Farsø. 4: Ingemann Larsen A/S - Nykøbing M. 5: J. 
Hundahl Tilsted A/S - Skive. 6: Anker Bjerre A/S - Holstebro. 7: Lemvig Maskinforretning ApS. 8: Lykke Smeden - Gjerlev. 9: Farmas A/S 
- Viborg. 10: Lyngfeldt A/S - Hadsten. 11: Farmas A/S - Herning. 12: S.P. Maskiner A/S - Skanderborg. 13:  Skjern Maskinforretning A/S. 
14: Maskinpartner A/S - Billund. 15: Maskinpartner A/S - Vejle. 16: PN Maskiner A/S - Rødding. 17: Schrøders Eftf. M.P. Maskincenter 
- Skærbæk. 18: Brovig Maskiner ApS - Tinglev. 19: Kragmann A/S - Middelfart. 20: Egebjerg Smedie ApS - Stenstrup. 21: Hindsholm Ma-
skinforretning A/S - Kerteminde. 22: Grønnemose Maskinforretning ApS - Aarup 23: Sivertsen A/S - Hillerød. 24: Sivertsen A/S - Roskilde. 
25: Slagelse Maskinforretning A/S. - 26: Mertz A/S - Ringsted 27: Bay Christensen A/S - Rønnede. 28: Mertz A/S - Nykøbing F. 29: Mertz 
A/S - Nakskov. 30: A.P. Hellisen A/S - Åkirkeby.

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 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!
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