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?
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Zakup nowego ciągnika do gospodarstwa to dla każdego rolnika poważna
decyzja. Istotny jest wybór dilera, który nie tylko sprzeda, ale również zadba
o należyty serwis maszyny w długim okresie eksploatacji. Agro-Sieć
Maszyny z siedzibą w Chełmnie to solidny dealer John Deere w województwie
pomorskim. Na terenie Polski Północnej działa już od 1992 roku. W jego
atrakcyjnej ofercie znaleźć można m.in. nowoczesny ciągnik John Deere
6155M.

Postaw na inwestycję
„Silnikiem”, który napędza każde gospodarstwo rolne jest ciągnik. Natomiast pierwsze miesiące roku
to dobry moment, aby zainwestować w swoją działalność. Dlatego warto wziąć pod lupę sprawdzoną
i dobrze ocenianą markę, taką jest John Deere. Marka John Deere to dla wielu rolników wzór
ciągnika, łącza ona w sobie moc, uniwersalność i niskie koszty eksploatacji.
Według niezliczonej rzeszy użytkowników na całym świecie, ciągniki John Deere to maszyny
niezawodne od lat, które pracują niemalże w każdych warunkach. Silna światowa pozycja marki
przyczynia się do tego, że w każdym kraju musi zagwarantować najwyższą jakość obsługi
sprzedażowej oraz sprawnie i szybko funkcjonujący serwis. Właśnie jedną z dodatkowych zalet
posiadania w swoim rolniczym parku maszyn ciągnika John Deere jest szybki dostęp do materiałów
eksploatacyjnych oraz wsparcie wysokiej klasy kadry doradców technicznych.
Agro-Sieć Maszyny, to jeden z największych i najnowocześniejszych w Polsce dealerów John Deere,
który działa także w województwie pomorskim. Dealer oferuje m.in. ciągniki nowej serii 6M, w ramach
której można cieszyć się zaletami wcześniejszej serii 6R. Spośród wielu maszyn, wyróżnia się model
John Deere 6155M, a warto zwrócić uwagę, że teraz przyszli użytkownicy ciągników John Deere
mogą liczyć na wyjątkowo dobre warunki.

Wyposażenie John Deere 6155M
Ciągnik John Deere 6155M to nowoczesna 6-cylindrowa maszyna. Osiąga moc 155 KM i pojemność
skokową 6,8 l. Do zalet tej wzbogaconej wersji ciągnika John Deere z pewnością należy:
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oświetlenie ledowe,
podłokietnik,
przeprojektowana kabina z kolorowym wyświetlaczem,
jak również hydraulika na elektrozaworach.
Wszystkie elementy w dużym stopniu wpływają na komfort pracy operatora maszyny.
Ergonomicznie skonstruowana kabina zwiększa produktywność operatora. Nic nie ogranicza
widoku pola. Ciągnik posiada także funkcję automatycznego sprzęgła Odłącza się ono po
załączeniu hamulców i załącza po ich zwolnieniu – tłumaczy Doradca Klienta ds. Maszyn w firmie
Agro-Sieć Maszyny. W serii 6M wszystkie główne podzespoły zostały rozsądnie zaprojektowane.
Dzięki temu silnik, przekładnie oraz podwozie z pełną ramą idealnie ze sobą współpracują
— zakończył przedstawiciel firmy.

Atrakcyjne warunki finansowania
Czy można kupić solidny ciągnik z bogatym wyposażeniem w atrakcyjnej cenie? Okazuje się, że tak.
Dealer John Deere w województwie pomorskim oferuje niezwykle korzystne rozwiązania finansowe
na zakup modelu 6155M.
Agro-Sieć Maszyny dodatkowo przyznaje gwarancję na okres 3 lat (1+2). Warto zwrócić uwagę na
ofertę promocyjnego finansowania fabrycznego 4 lata 0% (przy wpłacie 50%). Istnieje także
możliwość oddania starej maszyny w rozliczeniu. Oferta jest przejrzysta i nie zawiera ukrytych opłat,
a to w świecie gwiazdek i drobnych druczków – istotna kwestia.

Dealer John Deere w pomorskim – adresy
Agro-Sieć Maszyny jako dealer John Deere prowadzi kompleksową obsługę producentów rolnych.
Dotyczy to nie tylko sprzedaży, ale również doradztwa. W przypadku zainteresowania maszynami
John Deere, można skorzystać z sieci punktów handlowych zlokalizowanych m.in. w województwie
pomorskim.
Oddział Człuchów – 77-300 Człuchów, Rychnowy 103,
Oddział Pszczółki – 83-032 Pszczółki, ul. Tczewska 4,
Oddział Nowa Dąbrowa – 76-230 Potęgowo, Nowa Dąbrowa 1c.
Agro-Sieć Maszyny posiada również punkty dystrybucji w woj. kujawsko-pomorskim:
Centralę w Chełmnie – 86-200 Chełmno, ul. Magazynowa 2,
Oddział Inowrocław – 88-100 Inowrocław, ul. Toruńska 103,
Oddział Lisi Ogon – 86-065 Łochowo, ul. Szczecińska 10,
Oddział Stare Pole – 82-220 Stare Pole, ul. Żuławska 12.
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Inną opcją jest umówienie się na wizytę przedstawiciela w gospodarstwie. Aby poznać szczegóły
oferty, wystarczy umówić się z przedstawicielem za pomocą strony internetowej www.agro-siec.pl
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