
BIJ AANSCHAF VAN eeN FM750TM  
oF FM1000TM SCHerM  
KrIJGT U eeN GrATIS  

NACHTzICHT CAMerA(2)

NACHTzICHT CAMerA

  Camera IP68 Ir18 120° sensor  
CDD 1/3 Sony, geluid, ingebouwde 
verwarming + 20m kabel

  Compatibel met FM-750TM, FM-1000TM, 
XCN-2050TM geleidingsdisplays

UW NEW HOLLAND DEALER:

Om belasting van uw cashflow te voorkomen, biedt uw  
New Holland dealer u voor precisielandbouw-uitrustingen 
een reeks van rentevrije financieringsoplossingen.

 Flexibele afbetalingen: maandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks

 Transparantie: geen verrassingen, zodat u weet voor welke kosten  
u komt te staan

 Besparing op lange termijn: investeer nu om later meer te besparen 

RentevRije betalingen Om zORgelOOs in 
pRecisielandbOuw te kunnen investeRen

Investeer voor €10.000 
en betaal 24 maanden 
€418,84.

0,5%(1) FINANCIerING
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(1) new Holland staat u bij in uw investering met een financiering aan 0,5% voor precisielandbouw producten.
- alleen als landbouwbedrijf, cuma of loonwerker kunt u van dit aanbod genieten.
- enkel geldig voor bedragen van minimum 10 000€ bij de deelnemende, erkende new Holland dealers.
- betaal terug op uw ritme: eveneens mogelijk met driemaandelijkse of zesmaandelijkse terugbetalingen.
- beslis snel: aanbod geldig tot 31 maart 2014.
- krediet onder voorbehoud van akkoord cnH capital. 
(2) breng voor meer informatie een bezoek aan één van de new Holland dealers die aan de actie deelnemen.
acties is niet cumuleerbaar met andere acties. promotie niet cumuleerbaar.



u weet niet welke gps u het beste kunt kiezen?  
advies nodig over wat het juiste pakket voor u is?

Ga naar uw plaatselijke dealer om alle mogelijkheden van onze precisielandbouw- 
producten te ontdekken. Vraag professioneel advies aan onze experts; zij beschikken 
over een uitgebreide ervaring en opleiding en weten alles van de nieuwste technologie.

TeST  
al Onze pRecisie-

landbOuw-pROducten

KIeS  
de OplOssing die Het 

beste bij uw wensen 
aansluit

BePAAl  
Het Rendement Op  
de investeRing van  

uw aanscHaf

 Probeer het product uit:  
zo kunt u het zelf zien, aanraken en testen

 Uitgebreide informatie over de verschillende 
producten beschikbaar

 complete en gepersonaliseerde analyse  
van uw wensen

 Maatpakketten die op uw vereisten zijn toegesneden

 Speciale software helpt u te berekenen hoeveel  
u bespaart

  advies over financiering inclusief opties met 0,5% rente
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DISPlAY GeleIDING ANTeNNe 372 STUUrSYSTeeM

Het kiezen van een 
display dat op uw 
behoeften is afgestemd: 
de Xcn-2050™-, fm-
1000™- en fm-750™- 
displays beschikken over 
verschillende kenmerken, 
onder meer kleuren 
touchscreens, field finder-
technologie en geschiktheid 
om zowel overdag als ‘s nachts 
te worden gebruikt.

Grotere nauwkeurigheid 
op het land:  
ingebouwde gps-
ontvanger om uw systeem 
gesynchroniseerd te houden. 
compatibel met glonass.

met de nieuwste hi-tech producten voor gps-geleiding en precisielandbouw vergroot  
u uw oogst en behaalt u maximale efficiëntie bij het werk op het land. 

 Optimaliseer  
uw prestaties:  
grotere nauwkeurigheid, 
wat voor weer het ook 
is, dag en nacht

 Haal het meeste uit uw 
investering: u bespaart 
op brandstof, kunstmest 
en verdelgingsmiddelen 
doordat overlappingen 
beperkt worden 

 Verhoog uw comfort:  
rijden gaat veel  
relaxter met een 
gps-geleidingssysteem 

FUNDAMeNTele ZAKEN VOOR PRECISIELANDBOUW

Krachtig: android™-systeem + meerdere schermen 
Aangesloten: remote assistance
eenvoudig: gemakkelijk te installeren 
Slim: touchscreen-navigatie

Het XCN-2050TM 
GeleIDINGSDISPlAY: 
maakt de landbouw preciezer 

PRECISIELANDBOUW-ProDUCTeN PRECISIELANDBOUW-eXPerTS

veRHOOg uw OpbRengst met de nieuwste 
pRecisielandbOuw-pROducten.

met Hulp van Onze specialisten de  
OplOssing zOeken die vOOR u Het beste is.

Geniet van een soepel  
en doeltreffend rijgedrag:  
met ez-steer®, ezpilot™, 
autopilot™ en accuguide™,  
biedt new Holland u een 
brede keus aan stuursystemen.

Om te zorgen dat de klant bij het werken met 
zijn Rtk-apparatuur steeds en nauwkeurig 
referentiesignaal heeft, heeft new Holland 
en eigen dekkend netwerk van zendmasten 
opgezet. met niet minder dan 200 antennes 
verdeeld over de hele benelux, bent u zeker dat 
u steeds geniet van de hoogste nauwkeurigheid.

pROfiteeR van 3 maanden met uitzOndeRlijke pROmOties

WINTer FeSTIVAl 
PreCISIelANDBoUW!

Autopilot systeem  
en FM-1000TM 
profiteer van het beste in  
sturing aan de beste prijs!

TrueTrackerTM

geniet van uitzonderlijke prijs* op 
het actieve werktuigaansturing system 
TrueTrackerTM

ez-Guide® 250
geniet van 20% korting op het 
scherm ez-GUIDe® 250 met  
en optimisatiekit naar egnos  
(20 cm nauwkeurigheid)

ONtDEK ALLE AANBIEDINgEN VAN HEt WINtERfEStIVAL  
EN ALLE INfORmAtIE BIj UW NEW HOLLAND DEALER!

*Tot zover de voorraad strekt. Bezoek uw New Hiolland dealer voor meer informatie over deze 
uitzonderlijke prijs.


