
ONDERDELEN & SERVICE

www.newholland.com

15 MAART tot 15 MEI 2018

TOPAANBIEDINGEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN

LENTEQUIZ 2018
WIN EEN 
BARBECOOK

P.7zie

10% KORTING
 OP ALLE FILTERS



2

NEW HOLLAND INFOT6 DYNAMIC COMMAND

GET INTO GEAR

UNIEKE PRESTATIES EN BRANDSTOFBESPARING
DANKZIJ DE NIEUWE 8-TRAPS 
POWERSHIFT-TRANSMISSIE.

MET 4 CILINDERS  
DE ZUINIGSTE  
IN ZIJN CATEGORIE!

BRANDSTOF-  
VERBRUIK  
9% MINDER 

De smeermiddelen 
aanbevolen door 

New Holland
Ambra 

Unitek 10W40
Ambra  

Mastergold 15W40
Ambra Mastertran 

Ultraction
Ambra  
Multi G

Ambra 
Hydrosystem HV46

 Op verpakte goederen (20L & 4x5L) 

10% 
KORTING
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"MEER SAMENWERKING 
TUSSEN DE MECHANISATIE, 
DE LANDBOUWER EN DE 

AGRONOMEN ZAL NODIG ZIJN"

PRECISIELANDBOUW

PROMOTIE FM-750 EGNOS (20CM) + EZ-PILOT

DE OPKOMST VAN DRONES IN PRECISIELANDBOUW

     Precision Farming Specialist 
     CNHi Benelux     
     Pieter-Jan Auman

€5.250  
*Prijs exclusief BTW, stuurwiel, 
platformset en installatiekosten

WENDAKKER DRAAIEN A-B 
PATROON

AANPASBARE 
BOCHT

A+ 
PATROON

IDENTIEKE 
BOCHT

FREEFORMTM

“AAN DE HAND VAN 
DRONETECHNOLOGIE KUNNEN  
WE PREVENTIEF BEPAALDE 
ZIEKTES INDENTIFICEREN”

Drones worden hoe langer hoe meer een toepassing voor de
moderne landbouwer. Hoe dit in zijn werk gaat en wat de
voordelen voor de gebruiker zijn, kan u hieronder ontdekken.

Wat is de werkwijze van onze Precision Hawk Drone?

In de eerste plaats gaan we de grens van het veld manueel 
ingeven op een Google Maps achtergrond in een specifiek 
programma van Precision Hawk. Eens deze grens is ingegeven 
in het toestel zal deze zichzelf kalibreren alvorens we de 
lucht in kunnen. Vervolgens zal het toestel volledig autonoom 
vliegen en foto’s van het perceel verzamelen. 

Na de vlucht kunnen we al deze foto’s via een portaal uploaden 
waar we een algoritme kunnen selecteren om aan de hand 
van deze foto’s een kaart te krijgen. Per algoritme komt er 
een kaart en die kan via PLM-Mapping (softwarepakket van 
New Holland) omgezet worden in informatie om machines 
aan te sturen. Hier moet men denken aan een taakkaart 
waarmee men een variabele dosering van grondstoffen kan 
toedienen. Met PLM-Mapping kunnen zelfs meerdere kaarten 
‘over’ elkaar gelegd worden, bijvoorbeeld een hoogtekaart 
in combinatie met de bladgroenindex. Dit is nodig om een 
completere taakkaart te bekomen. De stappen om tot een 
taakkaart te komen zijn steeds in samenwerking met een 
agronoom.

Wat zijn de voordelen?

Met dronetechnologie kunnen we het groeiseizoen van 
de gewassen in kaart brengen. Aan de hand van deze data 
kunnen we preventief bepaalde ziektes identificeren alsook 
een verschil in groei van het gewas weergeven. Daardoor 
kunnen we zoals gezegd een variabele dosering gaan 
toepassen, bijvoorbeeld met de spuit of strooier. 

Wat zijn de grootste uitdagingen op dit moment?

Wij merken dat hier meer samenwerking tussen de 
mechanisatie, de landbouwer en de agronomen zal nodig zijn, 
het is niet langer een verhaal van ieder op zich. Daarnaast 
moet de teeltadviseur ook de capaciteit hebben om deze 
dronebeelden te interpreteren en om te zetten in bruikbaar 
advies voor de landbouwer. Een bijkomend heikel punt is de 
wetgeving omtrent drones. Je kan niet zomaar starten met 
vliegen, het volgen van een zware opleiding is nodig voor het 
behalen van een pilotenlicentie.

Via het robuuste, multifunctionele FM-750-scherm met 
ingebouwde ontvanger kiest u de nauwkeurigheid die voor 
uw toepassing nodig is: van 20 cm tot 2,5 cm. Op het 20,3 cm 
grote touchscreen hebt u een waaier aan geleidingspatronen 
ter beschikking. Zowel een rechte lijn, bocht als wendakker 
zijn mogelijk.

In combinatie met de EZ-Pilot wordt het systeem met 
handmatige geleiding door middel van een lichtbalk 
uitgebreid naar een zelfsturend systeem. Nauwkeurig sturen 
is mogelijk vanaf 3 km/u, ook op hellend terrein door de 
inbegrepen T3-terreincompensatiemodule. Omdat de 
motor is geïntegreerd op de stuurkolom hebt u vrije toegang 
tot uw dashboard en onbelemmerde beenruimte.

Profiteer nu van onze speciale actieprijs en ga efficiënt van 
start met precisielandbouw!
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UW LOGISTIEK OP EEN NOG 
HOGER NIVEAU IN LE PLESSIS

Om u de klok rond een hoogwaardige logistieke ondersteuning te bieden, heeft CNHi in 2013 een van zijn belangrijkste 
logistieke centra volledig geüpgraded, in Le Plessis nabij Parijs.

De geavanceerde magazijnen, waar CNHi -onderdelen worden beheerd en verdeeld in heel Europa, het Midden-Oosten, Afrika 
en de VS, zijn uitgerust met de nieuwste technologieën zoals een EDI-ordervolgsysteem en automatische pakketweging, om de 
efficiëntie te verhogen en meer dan 1.900.000 referenties per jaar te verzenden.

Op basis van 20 jaar ervaring en expertise in de supply chain zorgen de toegewijde magazijnteams van Le Plessis voor een 
optimale beschikbaarheid van onderdelen, door spoedbestellingen die vóór 16.00 uur zijn geplaatst de volgende dag al te 
leveren.

LE PLESSIS, HET GROOTSTE DEPOT

  +300.000 items in stock

  +100.000 m2 opslagruimte 
- Le Plessis I: snel roterende artikels 
- Le Plessis II: traag roterende artikels

  566.000 referenties opgeslagen per jaar

  +50.000 ton verwerkt per jaar

  550 medewerkers 
- Magazijn: 380 
- Kantoren:170

LE PLESSIS 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

  UW ECONOMISCHE & ECOLOGISCHE KEUZE  
Gereviseerde New Holland onderdelen zijn ideaal voor oudere voertuigen: ze bieden u prestaties 
‘als nieuw’ voor minder geld. Door deze onderdelen, gemaakt volgens dezelfde normen en met 
dezelfde garantie als originele onderdelen, kunt u tot 30% besparen, uw milieu-impact beperken en 
uw reparatietijden verkorten.

Het Reman-gamma is opnieuw uitgebreid en omvat nu ook aircocompressoren:

 100% van de versleten onderdelen zijn vervangen door nieuwe
 Alle kogellagers, afdichtingen, O-ringen, as-afdichtingen en lagers zijn vervangen  

    door originele New Holland onderdelen
 Lekvrije montage met volledige tests om het verlies van koelvloeistof te voorkomen 

Nu verkrijgbaar voor deze tractorseries: TD, TL, TN, T5100, T7000, T8000, T9000, TJ, TVT, TM & 60.

REMAN AIRCOCOMPRESSOREN

ALGEMENE INFORMATIE

WIST U DAT
REMAN ONDERDELEN 
GEMIDDELD 30% 
GOEDKOPER ZIJN?

-30%
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MES
CR / CX
REF. 84437624

€7,90

MESSENSET
FR450 / FR480 / FR500 / FR550 / FR600 / 
FR650 / FR850 / FR9040 / FR9050 / FR9060 
/ FR9080 / FR9090
REF. 87494400

€119,90

MESVINGER
Varifeed &  
High Capacity
REF. 80379720

€9,90

MESSEGMENT
Varifeed &  
High Capacity
REF. 84429103

€0,90

MESSENSET
FR450 / FR480 / FR500 / FR550 / FR600 
/ FR650 / FR850 / FR9040 / FR9050 / 
FR9060 / FR9080 / FR9090
REF. 87494401

€119,90

VINGER
Varifeed &  
High Capacity
REF. 84000121

€10,90

PREMIUM 
ARENLIFTER
Varifeed &  
High Capacity
REF. 84332932

€14,90

MES
CR / CX
REF. 87318316

€5,90

MESSENSET
FR450 / FR480 / FR500 / FR550 / FR600 / 
FR650 / FR780 / FR850 / FR920 / FR 9040 
/ FR9050 / FR9060 / FR9080 / FR9090
REF. 87493529

€119,90

MESSENSET
FR450 / FR480 / FR500 / FR550 / FR600 / 
FR650 / FR780 / FR850 / FR920 / FR 9040 / 
FR9050 / FR9060 / FR9080 / FR9090
REF. 87493528

€119,90

OOGSTMACHINES

WEEGSYSTEEM BALEN 
'ACTIVEWEIGHTM'
RouBigBaler 1270 Plus - 1290 Plus
RÉF. 47976967

€4.399,00

VOCHTIGHEIDSSENSOR
BigBaler 870 / 890 / 1270 / 1290 / 9090 /  
1270 Plus / 1290 Plus / 9090 Plus
RÉF. 412025083

€3.999,00

* 

* 

* * 

* 

* * 

* 

* 

* 

* 

* 

* Priizen excl. BTW en montage.

PROMOTIE OOGSTMACHINE ONDERDELEN
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DIREX - ONZE PARTNERS

2

1
  RADIO  DAB + BLUETOOTH RADIO  

  WAAROM KIEZEN VOOR GARDLOC®?   UW EERSTE KEUZE VOOR LANDBOUW 

  VIDEO  VIDEOKIT 4 UITGANGEN 7"  

AMS SAFETY & COMFORT

SPAREX - GARDLOC®

NIEUWE GENERATIE TRANSMITIES

Digitale radio biedt u een geoptimaliseerde ervaring en meer comfort.   
Robuust en makkelijk te gebruiken, past zich aan bij de meest veeleisende werkzaamheden.

Exclusief bij Sparex: Gardloc® is een innovatief 
product ontworpen om transmissies snel, makkelijk 
en veilig te bevestigen.

Met de unieke gepatenteerde Gardloc® (A-lock-
technologie) is het mogelijk om de beschermkap in 
één handeling te bevestigen en te verwijderen.

• Gardloc® - De nieuwe generatie transmissies
• Een Sparex-exclusiviteit, de innovatieve Gardloc® 
• Ontwikkeld om transmissies snel, makkelijk en 

in alle veiligheid te bevestigen

S.119439 S.119440 S.119441 S.119442

Euro (excl. BTW) €64,34 €73,53 €80,61 €97,65

Lengte 950mm 1450mm 950mm 1450mm

Italiaanse series A1, A2, A3, A4 A5, A6, A7, A8

Duitse series
W2100, W1, W2200, 

W2300 ov/1

W2300 1b/2a, W220, W11, 
W240,  

W2400, W2500

HET GARDLOC® GAMMA

Bekijk ons aanbod op www.sparex.com 
of contacteer uw New Holland dealer.

Complete en gebruiksvriendelijke apparatuur. U kunt maximaal 4 
camera's verbinden. De splitscreen-modus van het scherm biedt u een 
compleet zicht van uw camera's.
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Surf naar www.nhconnection.be 
       of www.nhconnection.nl

of scan de 
respectievelijke  
QR code.

Het bedrijf CNHi Belgium NV organiseert in het kader van de Lentecampagne tot 15 mei 2018 een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting voor in de Benelux wonende meerderjarigen. 
Om deel te nemen hoeft u zich enkel te registreren op de website http://www.nhconnection.be of http://www.nhconnection.nl en de wedstrijdvragen te beantwoorden voor 15 mei 2018 
. Een exemplaar van het reglement kan schriftelijk worden aangevraagd bij Nicole De Jaeghere van CNHi Belgium NV, Leon Claeysstraat 3A, 8210 Zedelgem. Na afloop van de New Holland 
Parts & Service de Lentecampagne worden door loting de winnaars aangewezen.

  DOE MEE AAN DE GROTE LENTEQUIZ 2018 EN MAAK KANS  
 OP EEN BARBECOOK BBQ  

  UW EERSTE KEUZE VOOR LANDBOUW 

GROTE LENTEQUIZ DOE
MEE!

 
AAN DE WINNAARS VAN DE 
WINTERWEDSTRIJD 2017

 Kees In 't Groen 
 L.M.B. J. VAN BEEK B.V.

 Geoffroy Bataille 
 Denis Victor

 Kirsten Matthijs 
 M-TRAC

GEFELICITEERD 

ONZE ORIGINELE ONDERDELEN-MAKEN HET VERSCHIL

.be .nl

Permanente innovatie
Het is geen toeval dat u al decennia lang kan vertrouwen op 
New Holland en onze originele onderdelen. Ze zijn speciaal 
voor uw machine ontworpen en voldoen aan de strengste 
normen, getest in de meest extreme omstandigheden. 
Kortom, onze onderdelen zijn betrouwbaar en we blijven ze 
continu verbeteren. In elk geval zijn het de experts die er het 
meest positief over zijn. 

Nieuwe versterkte secties voor de Varifeed 760CG-
maaiborden: het beste over de hele lijn
Varifeed 760CG-maaiborden zijn ontworpen om in alle 
omstandigheden te kunnen oogsten met de krachtigste en 
meest efficiënte machines. Ze zijn uitgerust met hoogwaardige 
messecties. Voor nog meer efficiëntie en lagere gebruikskosten 
introduceerden we in 2017 een nieuwe versie van deze secties 
met als voordelen:

• 2,5 maal hogere buigsterkte 
• Hoogste breeksterkte van de markt
• Verbeterde snijkwaliteit
• Langere levensduur

Deze kwaliteiten zijn het resultaat van veranderingen  in het  
materiaal, voor een hogere slagvastheid, en van het 
innovatieve productie- en uithardingsproces dat leidt 
tot een beter en sterker snijvlak.  

• Nieuwe sectie: 4798054
• Speciale sectie voor groene gewassen: 47983317

Expert aan het woord.
Bertrand Herbreteau, specialist oogstproducten

“Deze nieuwe sectie zorgt voor aanzienlijk betere prestaties van het 
maaibord, met minder breuken en secties die langer scherp blijven. 
Dit is uiteraard nog opvallender, en dus gunstiger, op moeilijke, 
steenachtige terreinen. Op het eerste gezicht lijkt niets meer op een 
sectie dan een andere sectie. Aan het uiterlijk kan je de kwaliteit 
niet echt beoordelen en velen proberen de secties van New Holland 
na te maken. Ik kan alleen maar zeggen: probeer het en je merkt 
het verschil."



KOM LANGS BIJ UW DEALER:

F I LT E R  O F  F I LT E R ?

NEW HOLLAND ORIGINELE ONDERDELEN

Een origineel onderdeel van New Holland is een onderdeel dat u niet in de steek laat tijdens het hoogseizoen, 
wanneer u uw machine maximaal op de proef stelt. De reden is eenvoudig: de ingenieurs die onze onderdelen 

ontwerpen en de fabricage ervan controleren, zijn ook degenen die instaan voor de ontwikkeling van uw 
machines. Resultaat: alleen originele New Holland onderdelen voldoen volledig aan de kwaliteitscriteria 

essentieel voor het juiste gebruik van uw New Holland materiaal. En dat, voor de beste prijs.

S E R V I C E  -  K W A L I T E I T  -  V E I L I G H E I D  -  P R E S T A T I E S


