
Onderdelen & service
ExclusiEvE voordElEn voor u gErEsErvEErd door uw nEw Holland vErdElEr

1 april - 31 juli 2014

connEcTion

SUNNY DAYS AANBIEDINGEN
Geniet van promotieprijzen op originele  
trekker- en oogstmachine onderdelen! 
P. 4-8

lENtE WEDStRIJD 2014 
Neem deel aan de lente quiz en WIN!
P. 9

PRECISIElANDBOUW  
Beleef spannende kicks bij aankoop  
van een Autopilot systeem!
P. 10-11

Neem deel aaN de 
leNte wedstrijd:  
Scan deze code met uw smartphone 
of surf naar www.connectionnh.com



KlAAR vOOR hEt SEIzOEN!

Het is lente, het perfecte moment om uw machines in topconditie te brengen 
en zo de productiviteit en veiligheid te maximaliseren.

In deze voorjaarseditie 2014 ontdekt u de voordelen van de New holland producten en diensten, 
waaronder een ‘Best in class’ logistiek, die doeltreffend 
inspeelt op uw wensen. U vindt er ook promotionele 
aanbiedingen die wij u voorstellen in het kader 
van de Sunny Days campagne. zo krijgt u 
korting op bepaalde onderdelen en nieuwe 
productgamma’s zoals lED-werklampen. zorg 
ervoor dat uw machines klaarstaan en start 
het seizoen met vertrouwen!

Ontdek eveneens in dit magazine  
wat landbouwers zelf vinden van  
New hollands Precisie-
landbouwsystemen. 

Dit jaar komt u misschien als 
grote winnaar uit de bus van de 
New holland Sunny Days lente 
wedstrijd 2014, door deel te nemen 
aan onze quiz. U kunt een geweldige 
Delonghi espressomachine winnen!

Uw New Holland dealer

servicecenTrUM

leverinGen IN CIJFERS
Bij New Holland 
geloven we in stipte en 
efficiënte leveringen. Wij 
investeren voortdurend 
zodat de onderdelende-
pots kunnen zorgen 
voor een stipte levering 
van New Holland 
onderdelen. De cijfers 
spreken voor zich:

  7,200   
verstuurde pakketten 
in Europa, elke dag

 600,000   
artikels in voorraad

 1,200,000   
artikels in het systeem

 200,000  m²  
opslagruimte

EEN UITMUNTENDE SERVICE VOOR
HOOGsTAAnde BiJsTAnd
Uw tijd is kostbaar. Daarom maken wij er een erezaak van om u 
de best mogelijke naverkoopdienst te bieden.

•  Krijg een snelle reactie op uw vragen 24 uur op 24, 7 dagen op 7

•  Geniet van een persoonlijke dienstverlening op uw maat door 
hoogopgeleide specialisten 

•  Ontvang onderdelen die andere distributeurs moeilijk kunnen 
leveren

•  Profiteer van een hoger niveau van ondersteuning tijdens het 
hoogseizoen 

•  Ontdek hoe u uw dichtstbijzijnde New Holland dealer kunt bereiken

TOP SERVICE
00800 64 111 111

Le Plessis

Modena

Heidelberg

Daventry

Madrid

U hebt voortaan toegang tot de 
onderdeLencataLogUs van new hoLLand
1 Vraag een offerte of plaats uw bestelling online. 
2 Uw New Holland dealer ontvangt uw aanvraag en neemt contact met u op. 
3 Haal uw bestelling af bij uw New Holland dealer. 

Surf naar www.newholland.com, rubriek ONDERDELEN EN ONDERHOUD

OnderdelencATAlOGUs
nieUwe GenerATie

2 3



               sUnnY dAYs AAnBiedinGen 2014 treKKers HeT nieUwe GAMMA led-lAMPen vAn new HOllAnd!

Deze lED-lampen zijn ontworpen in de vorm van 
traditionele werklampen: daardoor zijn ze geschikt 
voor elke behuizing van een halogeen- of xenonlamp. 
het ‘effectieve’ totale vermogen van een werklamp is 
de lichtstroom, en wordt uitgedrukt in lumen. 

REfEREnTIE bESChRIjVIng PROmOPRIjS 

73329700 1800 lumen / 8 leds (vierkant) e 199,20

73329701 3500 lumen / 16 leds (vierkant) e 336,00

73329702 1800 lumen / 8 leds (ovaal) e 199,20

73329703 3500 lumen / 10 leds (ovaal) e 336,00

73329704 900 lumen / 4 leds (rechthoekig) e 207,20

Grote en middelgrote 
partikels 

Kleine
partikels  

fiLter X 

•  Fijne partikels worden niet gefilterd
•  Aanzienlijke drukval

new hoLLand fiLter

• Alle partikels worden gefilterd
• Minimale drukval 

* Deze partikels kunnen uw motor beschadigen

Grote 
partikels

stroom

Middelgrote
partikels

Kleine
partikels*

BrAndsTOf-
fIlTERS
Doordat steeds meer gebruik wordt 
gemaakt van commonrailsystemen is 
de kwaliteit van dieselbrandstoffiltering 
essentieel voor de bescherming en 
prestaties van het injectiesysteem.

New holland brandstoffilters zijn 
speciaal ontworpen voor uw motor en 
zorgen ervoor dat de brandstof schoon 
blijft. hun prestaties zijn afgestemd op 
de behoeften van uw motor, dankzij het 
‘multi-layer’ filterelement.

OPTiMAliseer de PresTATies vAn Uw  
TreKKer dAnKZiJ OriGinele Onderdelen.
Originele onderdelen garanderen optimale prestaties, een lange levensduur en de veilige  
werking van uw trekker.

filters

verhoog de levensduur van uw trekker met hoogwaardige filters die zorgen voor 
een maximale doeltreffendheid in het veld.

bESChRIjVIng TOEPaSSIng PROmOPRIjS

Cabinefilter  
(actieve koolstof)  T7000, T7, TSa e 48,90

Cabinefilter  
(actieve koolstof)  Tn/Tna/TnD/TnSa e 94,90

Cabinefilter (pollen)  T6000, T6, T7000, T7, TSa e 39,90

Cabinefilter (pollen) Tn/Tna/TnD/TnSa e 32,90

Cabinefilter (pollen) Tm e 29,90

luchtfilter motor (ext) T7000, T7000PC e 109,90

luchtfilter motor (int) T7000, T7000PC e 45,90

Accu’s

New holland accu’s leveren directe kracht en weerstaan trillingen voor een vlotte 
en doeltreffende start.

bESChRIjVIng TOEPaSSIng PROmOPRIjS

12V 176ah-1300En  
afm. 513x223x512  

Tm(>06/2002), T6000  
RC/PC, T7000, ... e 249,90

12V 100ah-800En  
afm. 353x175x190  fX, CX, CR, TX, ... e 106,90

12V 110ah-760En  
afm. 512x175x210   lm415a-445a e 145,90

stuurkogels
De kogelgewrichten van New holland zijn ontworpen om te weerstaan aan een 
zeer hoge belasting zodat u optimaal rijdt op elk type terrein. 

bESChRIjVIng TOEPaSSIng PROmOPRIjS

Stuurkogel Tna/TnD/TnDa/Tnf e 28,60

Wiellager 64x30x21 T6000/TD/TDD/Tla, etc e 49,90

Stuurkogel  T6000/T7/TD5 e 34,90
Accessoires

het uitgebreide gamma New holland accessoires is voortdurend in ontwikkeling om u 
accessoires te bieden die uw dagelijks comfort verbeteren.

bESChRIjVIng TOEPaSSIng PROmOPRIjS

Uitbreiding achterste vleugels 
(150 mm)  T6/T7 e 129,90

Extra werklamp op de grille  T7/T7000 e 49,90

Zetelhoes  
airco  T3000/T4000/Tna e 64,90

Vloermat 
 Trackmat  T6000 e 49,90

Vloermat Rubmat T6000 e 89,90

selecTie Onderdelen AAn sPeciAle PriJZen !

Vertrouw op uw dealer om uw trekker met originele onderde-
len op de beste manier te onderhouden. Elke 600 uur moet uw 
T7.220-270 auto Command worden onderhouden volgens de 
aanbevelingen in de handleiding van uw trekker:

vervanging:
•	 Motorolie	en	filter
•	 Voorfilter	en	brandstoffilter
•	 Extern	element	luchtfilter	motor	
•	 Oliefilter	laadpomp
•	 Oliefilter	tandwielpomp

nazicht:
•	 Aansluitingen	luchttoevoer	motor	
•	 Buisleidingen	oliekoeler	en	transmissie	

reiniging:
•	 Inline	filter	DEF/Adblue

Minder dan e330 
aan onderdelen! *

	Voorbeeld oNderHoud:
 T7.220-270 Auto Command na 600 uur

* Prijzen op deze pagina exclusief bTW en montage. * Prijzen op deze pagina exclusief bTW en montage. 

vertroUw op new hoLLand
voor Uw onderhoUd

-20%
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oogstmacHiNes               sUnnY dAYs AAnBiedinGen 2014

filTers
luchtfilters van New holland zijn speciaal ontwikkeld voor uw oogstmachine en zorgen 
voor een perfecte bescherming, zelfs tegen de fijnste partikels. verhoog de levensduur 
van uw oogstmachine met hoogwaardige filters die een maximale doeltreffendheid 
garanderen in het veld. 

bESChRIjVIng TOEPaSSIng PROmOPRIjS 

luchtfilter motor (int) CX, TC, CS, CSX e 44,90

luchtfilter motor (ext)  CX, TC, CS, CSX e 109,90

luchtfilter cabine  TC5000, CX, CR e 39,90

Oliefilter TX, TC e 8,90

AccessOires
het uitgebreide gamma New holland accessoires is voortdurend in ontwikkeling om u 
accessoires te bieden die uw dagelijks comfort verbeteren.

bESChRIjVIng TOEPaSSIng PROmOPRIjS 

graandebietmeter CX, CR e 1949,00

Vochtmeter  CX, CR e 1049,00

Vloermat Trackmat  CX8000, CR9000 e 64,90

Vloermat Rubmat  CX8000, CR9000 e 99,00

HAKselMessen
De uiterst precieze bladen en messen voor strohakselsystemen zorgen voor een maxi-
male productiviteit en efficiënt hakselen, terwijl tegelijk het brandstofverbruik wordt 
beperkt. 

bESChRIjVIng TOEPaSSIng PROmOPRIjS 

Kafmes 5mm CX720-880 e 11,90

Kafmes 5mm CX8030-8090 e 8,90

Kafmes TC5040-5080 e 11,90

Kafmes CS520-660, TX30-36 e 6,50

Onderdelen MAAiBOrden
New holland maaiborden bieden meer flexibiliteit en slijtvastheid. ze zorgen voor effi-
ciënt en zacht dorsen om beschadiging van het graan te voorkomen en ze optimaliseren 
uw dorsprestaties, seizoen na seizoen. New holland bladen zijn bestand tegen slijtage 
en zeer doeltreffend, zodat geen graan verloren gaat. 

bESChRIjVIng TOEPaSSIng PROmOPRIjS 

Vinger dubbel Varifeed, high Capacity e 14,90

Vinger dubbel Varifeed, high Capacity e 16,90

mesje Varifeed e 1,30

mesje onder getand Varifeed e 1,50

Korte verdelers Varifeed, high Capacity, Extra 
capacity e 189,90

OPTiMAliseer de PresTATies vAn Uw 
OOGsTMAcHines dAnKZiJ OriGinele Onderdelen.
Uw New holland oogstmachines zijn machines van hoge kwaliteit. U behandelt ze met het respect dat ze verdienen 
door te kiezen voor originele onderdelen.

sPeciAle
PriJZen

rieMen
Originele New holland riemen kunnen heel wat aan, ze garanderen een uitstekend 
rendement en zijn ideaal voor machines die veel te verduren krijgen. ze zijn stevig, extra 
versterkt en speciaal ontwikkeld om zich perfect aan te passen aan uw New holland 
maaidorser. 

bESChRIjVIng TOEPaSSIng PROmOPRIjS 

Riem aandrijving ventilator CX8000, CX720-880,  
TX62-68 e 82,90

aandrijfriem drum variator TX62-68 e 269,00

aandrijfriem TX30-68 e 149,00

aandrijfriem CX720-780, CX820-880, 
CX8030-8090 e 169,00

sPeciAle KOrTinGen OP de rieMen

* Prijzen op deze pagina exclusief bTW en montage. * Prijzen op deze pagina exclusief bTW en montage. 

nAZicHT Pers
laat de voornaamste onderdelen van uw pers controleren 
door een new Holland specialist.

 geleidingsrol

 Knopers en naalden

 Transmissie

 Hydraulisch systeem...

Zo voorkomt u tijdens het werk:
 dagen stilstand

 Kostbare breuken of  storingen

 de stress van een defecte machine

neem contact op met uw dealer en vraag naar onze 
speciale aanbiedingen voor het onderhoud van uw pers. 

Bespaar tijd en geld door  de complete knoperkit te vervangen.

 COmPlEtE KNOPERKIt voor BB9000 e 949

 COmPlEtE KNOPERKIt voor BB900  e 949

OnZe 

KeUZe

PrOfiTeer 

vAn sPeciAle 

PriJZen ! 
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Doe mee aan onze Sunny Days Quiz en maak kans op een delonghi 
espressomachine ter waarde van E 400.

Reglement :
het bedrijf Cnh belgium nV organiseert in het kader van de new holland Sunny Days een gratis wedstrijd van 1 april tem 31 juli zonder aankoopverplichting voor in de benelux wonende meerderjarigen. 
Om deel te nemen hoeft u zich enkel te registreren op de website www.connectionnh.com en de quiz vragen te beantwoorden. Een exemplaar van het reglement kan schriftelijk worden aangevraagd bij 
mevrouw nicole De jaeghere van Cnh belgium nV, leon Claeysstraat 3a, 8210 Zedelgem. na afloop van de new holland Sunny Days worden door loting de winnaars aangewezen.

* Prijzen op deze pagina exclusief bTW en montage. 

1 aPRIl - 31 jUlI 2014

BeAnTwOOrd 3 vrAGen 
en win!
Surf naar www.connectionnh.com en beantwoord de 
3 wedstrijdvragen. Uit de goede antwoorden wordt door 
loting de winnaar aangeduid.

AUTOrAdiO AMs cd128 
new HOllAnd
CD mP3 USb SD-mmC CaRD Tuner fm RDS
Stereo, PO, gO 4x45 W
aUX-ingang aan de voorkant 3,5 mm | 
geheugenfunctie | RDS klok | afneembare 
voorkant

new HOllAnd
GereedscHAPswAGen 

• 7 laden 
• geleverd met zijhandgreep
• Draagvermogen 300 kg
•  4 wielen waarvan 2 gestuurde,  

geremd op kogellager
•  Centrale vergrendeling met sleutel
•   laden gemonteerd op soepele 

kogelgelagerde geleiderails

20-deliGe new HOllAnd 
dOPPenseT 
•   Dop 1/2” (12,70mm) metrisch Standaard 

(8 tot 32)
•  Ratel 1/2” (12,70mm) Ronde kop
•	  Verlengstuk 1/2” (12,70mm) 

Standaard (250mm)
•  Cardan 1/2” (12,70mm) Universeel

AUTOrAdiO AMs cT608
Tuner met geringe diepte 9 cm | USb SD-CaRD aUX-In | geïntegreerde 
bluetooth handsfreekit | Tuner fm RDS Stereo, PO, gO 4x 45W | 
geheugenfunctie | RDS klok 

rAdiO’s

E 99*

E 120*

E 78*

E 499*

AMBrA® MAsTerTrAn® 
UlTrAcTiOn™

hET nIEUWE TRanSmISSIESmEERmIDDEl

Dit multifunctionele smeermiddel is speciaal 
ontwikkeld voor transmissies, hydraulische 
systemen en ondergedompelde remmen van 
new holland machines. Uniek voor dit product, 
is het gebruik van additieven speciaal ontwik-
keld voor deze formule. Om al deze redenen 
is AMBrA® MAsTerTrAn® UlTrAcTiOn™ 
goedgekeurd door Cnh en verkreeg het de 
maT 3540 specificatie.

  Uitstekende tolerantie voor de eventuele aanwezigheid van water in het 
hydraulisch circuit en de transmissie
  hoge stabiliteit van de viscositeit bij gelijk welke bedrijfstemperatuur
  vergemakkelijkt de controle over de koppeling bij een koude start
  Bescherming tegen slijtage en corrosie van transmissie-onderdelen

ontdek onze aanbiedingen op 
geïntegreerde fronthef

rEsulTaTEn wEdsTrijd sunny days 2013
PrOficiAT aan frans Moulaert, klant bij new Holland dealer 
GeJAcO BvBA die als winnaar van de Sunny Days wedstrijd 2013 de 
geweldige Nikon D3200 reflexcamera in de wacht sleepte. 

En we feliciteren ook de 9 klanten die allemaal een Bongo Avontuur voor 
twee personen gewonnen hebben!

GraTisUsb-stickBij aankoop van een AMS radio
Gewonnen!

GereedscHAP

               sUnnY dAYs AAnBiedinGen 2014
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Wij staan u bij in uw investering met een financiering van 24 maanden aan 0,5 % voor precisielandbouwproducten (onderdelen en werkuren). Alleen als 
landbouwbedrijf, CUMA of loonwerker kunt u van dit aanbod genieten. Enkel geldig bij aankoop van nieuwe precisielandbouwproducten van CNH Parts & Service voor 
een minimumbedrag van €10.000** bij de deelnemende New Holland dealers.

  Aanbod eveneens mogelijk met driemaandelijkse terugbetalingen.

  Aanbod geldig tot 31 juli 2014.

wAArOM wAcHTen ? Wij financieren uw investering !

** 20% aanbetaling op factuur, minimum te 
financieren bedrag van €10.000 excl. btw.

PrecisielAndBOUw

finAncierinG PrecisielAndBOUw

	nauwkeurigheid van 2,5 cm  
dankzij het rtk-netwerk 

	aanzienlijk hogere productiviteit

	Meer comfort in de cabine

	snelle return on investment

KlaNt aaN Het woordPrecisielAndBOUw

AUTOPilOT MeT 
XCn-2050 sCherM

AUTOPilOT MeT 
FM-1000 sCherM

*  t.w.v. € 299 - actie geldig van 1 april tot 30 juni 2014 enkel bij de deelnemende dealers. 

 Voordelen
auToPiloTsysTeeM

oF

Bestel uw  autopilot met  FM-1000 of  XCn-2050-scherm:
een sensaTionele erVarinG Cadeau!* 

Het Zilverleen in Alveringem: bio en RtK gaan hand in hand.
Op het biologisch groenteteeltbedrijf het Zilverleen in het Westvlaamse alveringem introduceerden jean-Pierre mouton en zijn echtgenote 
marleen masson voor het eerst het rijden met werkgangen via RTK-signaal van new holland. Ditmaal niet op een nieuwe trekker maar op 
een bestaande 60pk new holland 4635. Voor jean-Pierre en marleen zorgt het rijden van rechte lijnen voor een revolutie in de bioteelt. het 
maakt het bioteeltwerk minder arbeidsintensief en zorgt voor een mooiere kalibratie van de eindproducten.

‘rtK betekent een revolutie voor de biologische groenteteelt.’
‘Wij gebruiken het rTK-correctiesignaal om te planten en achteraf onkruid 
te schoffelen. Hoe exacter je de plantjes op een mooie lijn zet, hoe dichter je 
met de schoffelmachine tegen de plantjes kan komen en hoe nauwkeuriger 
er kan geschoffeld worden. vroeger reden we – zonder gps en met veel 
concentratie – tot op 5,5 cm links en rechts. Dankzij de rechte zaailijnen 
en gecombineerd met rTK konden we dit herleiden naar 2,5 cm links en 
rechts.’ 

‘wat kun je nog meer met het systeem gaan doen?’
jean-Pierre: ‘Nog meer met rijpaden werken. Door met rijpaden te werken 
wordt de grond waar je rijdt zuurstofarmer en zal hij ook vaster blijven. In 
het voorjaar kunnen we dan vroeger beginnen werken en dat maakt voor 
ons een groot verschil uit. Die rijpaden zouden we dan ook voor het oogsten 
kunnen benutten waardoor we langer in het seizoen kunnen blijven rijden.’

‘wat heeft jullie overgehaald om het systeem aan te schaffen 
en op een bestaande trekker te monteren? Toch geen kleine 
investering trouwens.’
jean-Pierre: ‘Gesprekken met collega-biotelers en de info en medewerking 
van onze NH-dealer rawa hebben mij de voordelen van precisielandbouw 
doen inzien. Nu heb ik nog maar een deeltje van de mogelijkheden gezien 
en zie ik nog meer potentieel voor ons bedrijf. Deze trekker is de ideale 
oplossing voor de plant- en schoffelmachine omwille van zijn lage insporing 
en bovendien verbruikt die amper wat. 

Een ander voordeel is dat je met het systeem ook perfect kunt rijden als het 
donker of stoffig is of tegen de zon in rijdt. Je raakt niet vermoeid. 
vermits alle bedden van 24 rijden en alle oogstgangen in het systeem 
opgeslagen zijn, kan je eveneens om het even waar starten met het planten. 
Bij overvloedige regen kan je een droger bed planten. 
En de akkers met gewassen op een perfecte lijn, dat spreekt ook de klanten 
aan, dat geeft uitstraling. 

Het rTK-systeem stuurt ook correcter en sneller bij dan de mens ooit zou 
kunnen. Daardoor kan het ook sneller werken. Wij planten nu aan 1 tot 1,5 
km/uur en bij het schoffelen, wat we volgend jaar voor het eerst met dit 
systeem gaan doen, spreken collega’s van snelheden tussen 5 en 8 km/uur. 
Zonder de planten te raken.’ 

en het signaal? 
jean-Pierre: ‘Er staat op dit moment bij ons in de buurt een rTK-mast van 
New Holland in Poperinge en Alveringem. Ik heb nog geen moment zonder 
dekking gezeten en het systeem is ook vrij snel online.’ 

tekst & foto’s in samenwerking met tractorPower magazine10 11



UW DEALER:

Meer dan 50 jaarervaring inzakeladers

Plus de 50 ansd‘expériencedans les chargeurs

uw lader geïntegreerd af fabriek 


