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Rolnicy recenzują maszyny w swoich gospodarstwach
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Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga dużo poświęceń, czasu, ale też
dobrych maszyn do pomocy. To one usprawniają naszą pracę, dlatego warto
zadbać o to, żeby były solidne i podołały ilości pracy na polu. To dlatego tak
często przed wyborem sięgamy po opinie innych.
Złożyliśmy wizytę w wybranych gospodarstwach rolnych, w których używane są maszyny firmy New
Holland. Co na ich temat mówią użytkownicy?

Obejrzyj wideo!

Co maszyny New Holland wnoszą do gospodarstwa?

Kombajn New Holland CR 9.80
fot. agroFakt
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Wizyta złożona w miejscowości Byczyna potwierdziła jedno – lepiej wybrać raz a porządnie i na lata.
Pan Leszek Marciniszyn prowadzący gospodarstwo rolne, zajmuje się produkcją roślinną i zwierzęcą.
– Od roku 2002 w moim gospodarstwie użytkowane są maszyny New Hollanda. W momencie
zakupu kombajnu CR w zdecydowanej mierze poprawiła nam się jakość zbieranych nasion
w produkcji nasiennej, dzięki czemu nasze nasiona po prostu są lepszej jakości i mniejsze straty
przy czyszczeniu nasion – mówi Pan Leszek. Lepsza jakość i mniejsze straty to nie koniec
pozytywów.

Ile sezonów mogą służyć maszyny New Holland?

Pan Mariusz Załoga
fot. agroFakt

Gospodarstwo rolne na powierzchni 800 hektarów w Bukowie prowadzi Pan Mariusz Załoga ze
swoim tatą. W swojej karierze miał do czynienia z niejedną maszyną firmy New Holland. –
Prowadzimy z tatą, Zdzisławem, gospodarstwo rolne na powierzchni 800 hektarów. — mówi Pan
Mariusz — Siejemy głównie zboża, kukurydza, pszenica, jęczmień ozimy, rzepak ozimy. Na
maszynach New Hollanda pracujemy od 2003 roku, pierwszym zakupem był traktor w 2003 TM 165
koni i jest u nas do dziś. W 2004 roku kupiliśmy CX7.80, który nam służył 14 sezonów. W 2008 roku
kupiliśmy 2-letniego TX, który nam służył 2 lata, sprzedaliśmy, bo po prostu był za mały, kupiliśmy
kombajn CX8080, który też służy nam do dziś – pozytywne opinie obu rolników są niezachwiane,
dzięki czemu maszyny NH są partnerami w pracy już od 16 lat.

Jakie są opinie o serwisie New Holland?
Pan Mariusz wybierając kolejny kombajn, znowu postawił na maszynę New Holland. Z jego
doświadczenia wynika, że serwis działa bardzo szybko. – W 2018 roku po prostu zdecydowaliśmy
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się, że zmienimy tego CX7.80 po prostu na nowy kombajn, bo wydajność była za mała. Pola
przybywało, po prostu zmieniliśmy kombajn na większy 8.90. Z kombajnów ogólnie jesteśmy bardzo
zadowoleni. Zarówno z dwóch, które mamy teraz, jak i z poprzedniego. Bardzo ładnie to chodzi,
nie psuje się. Mają bardzo dobry serwis, po prostu szybka reakcja jest serwisu. Nie trzeba czekać.
Jest to po prostu sprawnie robione – dodaje.

Opinie rolników są jednogłośne – maszyny NH to niezastąpiony partner do pracy.
fot. agroFakt

Podobne doświadczenia ma też Pan Maciej Grzywa, którego odwiedziliśmy w miejscowości
Godziszowa. Tam prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne zajmujące się produkcją roślinną.
Dodatkowo prowadzi firmę, która świadczy usługi rolnicze. – Głównie zajmujemy się siewem
i zbiorem buraków cukrowych, ale w tym roku postanowiłem również zakupić nowy kombajn do
zbioru zbóż i rzepaku. Wybrałem kombajn New Holland CX6.80 głównie ze względu na bliskość
dilera, wysokie kompetencje i bardzo szybką reakcję serwisu – wyjaśnia swoją decyzję Pan Maciej.
Te opinie potwierdzają, wysoką jakość i szybkość serwisowania maszyn, które są znakiem
rozpoznawczym firmy New Holland. – Kosimy od 2 tygodni, na razie wszystko jest bez żadnego
zarzutu, maszyna się bardzo dobrze sprawuje, jestem bardzo zadowolony, jest łatwa w obsłudze,
nie mam żadnych zastrzeżeń – dodaje.

Jak wygląda oferta New Holland?
Serwis firmy New Hollanda oferuje przeglądy przedsezonowe, dzięki czemu maszyny będą w okresie
żniwnym pracowały bezproblemowo. Duża sieć placówek serwisowych firmy New Holland gwarantuje
nam szybki dostęp do części i bliskość serwisu. Marka New Holland w swojej ofercie posiada różne
warianty finansowania fabrycznego. Finansowanie to może trwać nawet na okres do 8 lat. W takim
układzie jesteśmy w stanie dopasować się do każdej potrzeby klienta.
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Chcesz otrzymać indywidualną ofertę na zakup kombajnu? Wejdź na tę stronę.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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