VINTEREFTERSYN
Til vore kunder
Vintereftersyn på høstmaskiner
2021/2022
Høsten 2021 blev en forholdsvis nem høst, frøhøsten gik
godt – kornet gav godt nok ikke store udbytter –
halmmængden var stor. Men derfor er det igen en god
ide at få udført service.;
VIL VI OPFORDRE TIL AT BESTILLE I GOD TID. Dine
fordele; Rabat på anvendte dele ved eftersyn, vore
fordele; vi tilrettelægger og opnår fuld beskæftigelse i
vinterhalvåret. HJÆLP os og dine kollegaer få det udført
inden sæsonen går i gang...
Ballepressere af fabrikaterne New Holland - Hesston MF - Fendt - CASE - samt højtrykspressere

• Mejetærskere af fabrikaterne New Holland - Laverda
Vi kan tilbyde dig vintereftersyn som følger:
1)

Ved bestilling afgivet senest den 01.11.2021 som vi
planlægger og udfører inden den 17.12.2021 giver
vi 10% rabat på anvendte reservedele, samt
rentefri kredit frem til den 28.02.2022.

2) På eftersyn, som vi planlægger og udfører efter den
04.01.2022, yder vi rentefri kredit frem til den
30.06.2022
Ring til værkstedsleder Torben Nielsen og aftal tid på:
Tlf.: 58 54 42 00 tryk 1

E-mail: tn@slagelse-maskinforretning.dk

HUSK HUSK HUSK !!!!
Sprøjtesyn udføres ude —vi fremstiller &
reparerer hydraulikslanger mens du
venter, men også ude v
Vi servicere aircondition-anlæg - også
ude hos dig ! Sælger og servicere GPS.

Med venlig hilsen
Torben Nielsen

T7 Heavy Duty serie Stage V
T7.275 -T7.290-T7.315 fra 2,5 til 313 HK –
op til 20 LED arbejdslygter – intelligent
anhængerbremseteknologi som styre de
pneumatiske anhængerbremser, når traktoren
decelererer, gør transportopgaverne endnu
mere sikre.
Hjullæsser/gummigede fra CNH – model
W110 D – W130 D – W170 D – W190 D Fra 144 til 234 HK

Kontakt salgsafdelingen for mere information
Tlf: 58544200

5 Furet Kverneland 2500S I Plough
Vendeplov Krop 28 Quick Fit, 80 cm
Rammehøjde 100 cm fure afstand.
Central justering af halmforploveISO BUS plov med mulighed for GPS

U-DRILL til konventionel eller
direkte såning, med frøsåningsudstyr

New Holland PXVH5 plov
Rammehøjde 80 cm, fureafstand
100 cmXLD underplov, åbner fure
for 710 dæk, hydraulisk egulering
af første fure EM halmforplove

Nyt koncept fra New Holland - hybridkonceptet.
Navn CH (Cross Over Harvester 7.70) FTP motor Cursor 9 med
374 HK – 9300 L. korntank – tanker af med 100 L. i sekundet 670 L. brændstoftank – vægt 13.400 kg – Rotordiameter 21
tommer og ca. 3,5 meter lange – udskillelsesområde på ca. 2,9
m2 – den nye hybridmejetærsker springer ind mellem
teknologier fra begge verdner, med to rotorer og tærksercylinder
i en kombi – derved Cross Over – mellem 25 og 30 fod.
I øvrigt er Maskinens krop og øvre dele er nu i gul lakering med
henblik på, og sort i kabinens ingeniør.

