
 Goed voor het milieu, goed voor u
en uw portemonnee!



Met trots presenteren wij de nieuwe New 

Holland tractoren van de T7 reeks die 

dankzij hun TIER 4 FINAL motoren voldoen 

aan de meest stringente emissie eisen. Met 

behulp van het ECOBLUE Hi-eSCR systeem 

zijn de door Fiat Powertrain Technologies 

(FPT) ontwikkelde motoren van de T7 reeks 

het zuinigst met brandstof en stoten 

beduidend minder schadelijke stoffen uit dan 

hun voorgangers.

Dat is goed voor het milieu en uw 
portemonnee!

De voordelen
U vraagt zich wellicht af wat al deze techniek u oplevert? Heel concreet 
komt dat neer op het volgende:

1. De meest krachtige prestaties in vermogen, koppel, koppelstijging en 
motorvermogensmanagement EPM.

2. Efficiënte werking van de motor doordat het verbruik van brandstof en 
AdBlue onveranderd of zelfs beter is dan zijn voorgangers.

3. De emissietechniek blinkt uit in eenvoud doordat de emissie buiten de 
motor wordt nabehandeld. Doordat het ECOBLUE Hi-eSCR systeem  geen 
gebruik maakt van uitlaatgasrecirculatie (EGR systeem) en een 
roetdeeltjesfilter (DPF filter) is het systeem onderhoudsvrij.

4. Verbeterd reactievermogen van de motor wat resulteert in een snelle 
respons bij het indrukken van het gas-/rijpedaal.



De stringente emissie eisen zijn niet alleen noodzakelijk en goed voor het 

milieu, ze zijn ook gunstig voor u! Vanwege de door New Holland 

gehanteerde emissie strategie zijn de FPT motoren niet alleen krachtig en 

efficiënt maar blinken ook uit in zeer laag brandstofverbruik. Bovendien zijn 

er aantrekkelijke MIA en VAMIL subsidieregelingen vanuit de overheid als u 

investeert in een nieuwe New Holland T7 tractor met TIER 4 FINAL motor!

Deze fiscale voordelen laat u toch niet liggen?

Ruime keuze in modellen en uitvoeringen
Alle 10 New Holland tractoren uit de befaamde T7 reeks beschikken 
over deze TIER 4 FINAL motoren met ECOBLUE Hi-eSCR 
emissietechniek. Daarbij is er een veelvoud aan mogelijkheden in 

transmissies en uitvoeringen mogelijk. Zo komen de Classic, de 

SideWinder II en de AutoCommand uitvoeringen allemaal in aanmerking 

voor subsidievoordeel. Daarbij maakt het niet uit of u kiest voor de 

doeltreffende RangeCommand en PowerCommand transmissies of dat u 

kiest voor de AutoCommand variabele transmissie.



U doet iets voor het milieu, de overheid doet iets terug!

Aantrekkelijke subsidieregeling als stimulans
Dankzij onze New Holland T7 serie met uitmuntende TIER 4 FINAL motoren doet u 
iets voor het milieu en doet de overheid iets terug! Samen zorgen we voor een beter 
milieu en een gezonde leefomgeving! Dat biedt u de volgende voordelen:

MIA
- Extra fiscale aftrekmogelijkheid in het kalenderjaar van aanschaf.
- Voor tractoren mag 13.5% van het investeringsbedrag EXTRA ten laste van de 
bedrijfswinst worden gebracht! Dat levert u direct een belastingvoordeel op!

VAMIL
- Mogelijkheid om belastingbetaling te verschuiven gedurende de fiscale levensduur 
van de tractor.
- Mogelijkheid om maximaal 75% van de investering op ieder willekeurig moment 
(variabel) af te schrijven.
- U bepaalt helemaal zelf het afschrijvingstempo en kunt daarmee de fiscale winst 
van dat betreffende jaar beïnvloeden. Zo creëert u voor uzelf een liquiditeits- en 
rentevoordeel!

De Voorwaarden
- Om gebruik te maken van de interessante MIA- en VAMIL regeling dient u uw 
tractor vóór 1 januari 2016 te bestellen, door het tekenen van een koopovereenkomst 
volgens de huidige regeling 2015.
- U dient zich binnen drie maanden aan te melden bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland RVO nadat u de verplichting bent aangegaan voor de 
aankoop van uw nieuwe tractor.
- De betaling en aflevering van de tractor mogen maximaal tot en met 12 maanden 
na de koopovereenkomst plaatsvinden. Daarna moet u rekening houden met het 
toepassen van een desinvesteringsbijtelling.
- Uw subsidieaanvraag dient u op te nemen in de belastingaangifte van het 
betreffende jaar.

Meer informatie over de subsidieregeling kunt u vinden op 
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil. Het aanvragen van subsidie 
voor MIA en VAMIL verloopt uitsluitend digitaal via het loket van RVO wat u kunt 
vinden op http://www.rvo.nl/digitaal-indienen.

Wilt u meer weten over de nieuwe New Holland T7 series met  geavanceerde 
ECOBLUE Hi-eSCR techniek? Informeer dan bij uw New Holland dealer naar de 
uitgebreide mogelijkheden en levering.


