СЕРВІС
ЗАПАСНІ
ЧАСТИНИ

ALS WEST – ВАШ ПАРТНЕР З
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТЕХНІКИ
NEW HOLLAND
Компанія ALS WEST є офіційним дилером
техніки New Holland у Тернопільській та Рівненській областях. ALS WEST – далеко не новачок на ринку сільгосптехніки, адже компанія
входить до складу потужної міжнародної групи
компаній, представленої в більш ніж 40 країнах
світу!
Фахівці ALS WEST мають багаторічний
успішний досвід роботи саме у західних регіонах України. Наша стратегія передбачає
комплексний підхід до співпраці із сільгоспвиробниками. Ми забезпечуємо продаж техніки,
поставку запасних частин та сервісне обслуговування на високому рівні.
Відмінна сервісна підтримка та своєчасне забезпечення запасними частинами – головні пріоритети у роботі команди ALS WEST. А відсутність простоїв техніки — головна мрія клієнтів,
яка успішно реалізовується завдяки професійному підходу наших фахівців до технологічних задач будь-якої складності і наявності необхідних
запчастин на складах.
На сторінках даного каталогу Ви можете ознайомитись з повним пакетом сервісного обслуговування й забезпечення запасними частинами
від ALS WEST.
Усі філії ALS WEST – це повноцінні комплекси, що включають виставковий майданчик техніки, ремонтні потужності та об’ємний склад запчастин. Тож кожен наш клієнт зможе вирішити
усі питання, які його цікавлять, звернувшись до
наших регіональних представництв.
ДОВІРТЕ ПОВНІСТЮ СВОЮ ТЕХНІКУ
СПЕЦІАЛІСТАМ ІЗ СЕРВІСУ Й
ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ALS WEST!
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Оригінальні запчастини до
сільськогосподарської техніки
New Holland
Оригінальний повітряний фільтр
New Holland
Оригінальний фільтр оливи
New Holland
Оригінальний паливний фільтр
New Holland
ОЕМ запчастини для
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СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ТЕХНІКИ NEW HOLLAND
Сервіс від ALS WEST – це своєчасна допомога Вашій техніці без зупинки виробництва. Команда сервісних фахівців
ALS WEST допоможе Вам повернути до роботи техніку в найкоротші строки. Вам терміново потрібна запчастина
у розпалі збиральної кампанії? Бажаєте обговорити особливості свого нового трактора чи завчасно замовити його
чергове технічне обслуговування? Ми завжди запропонуємо Вам рішення, яке повністю зможе задовольнити. Ми
добре розуміємо, що таке аграрний бізнес, і завжди подбаємо про Вас найкращим чином.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
ДОСТУПНІСТЬ
ЯКІСТЬ
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Команда сервісних працівників
ALS WEST — це висококваліфіковані
фахівці з багаторічним досвідом
Зручність розміщення сервісних центрів
в безпосередній близькості до клієнта

Завдяки високій професійності технічних
працівників ми надаємо якісний сервіс
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РОБОТИ З ТЕХНІЧНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ ТЕХНІКИ
ПОВНИЙ КОМПЛЕКС РОБІТ
З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ:

•
•
•
•
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1-Й ЕТАП:
Проведення діагностики Вашої машини із подальшим оформленням
діагностичної карти, в якій описується стан всіх вузлів і систем та деталізується план подальших робіт.

2-Й ЕТАП:
Зазначення необхідних запасних
частин та розробка системи знижок на технічні роботи індивідуально для кожного випадку та відповідно до побажань споживача.

3-Й ЕТАП:
Здійснення власне самого ремонту і технологічного налагодження та регулювання техніки.

4-Й ЕТАП:
Рекомендації щодо подальшої
експлуатації техніки й обладнання.

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:
Постановка на зберігання з попереднім профілактичним оглядом.
Проведення навчання для операторів техніки у стаціонарних умовах.
Діагностика та ремонт паливної апаратури безпосередньо на підприємстві.
Виготовлення гідравлічних шлангів довільної комплектації.

СЕЗОННІ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ ВІД NEW HOLLAND
Для підтримки стабільного бізнесу своїх клієнтів, розвитку з ними довгострокових відносин та забезпечення якісної й оперативної технічної підтримки, ALS WEST разом із своїм партнером – компанією New Holland, впроваджує спеціальні сервісні кампанії,
що передбачають знижки до 15% на певні групи запасних частин до тракторів, комбайнів і сервісні роботи. Зазвичай, це – Весняна
сервісна пропозиція (починає діяти із кінця лютого й до середини квітня) й Осіння сервісна пропозиція (період дії: друга половина серпня – вересень). Також періодично діють різноманітні промо-акції на окремі групи запчастин.

Дізнавайтеся про всі подробиці та актуальність спеціальних пропозицій у
представника з продажу запасних частин у Вашому регіоні.
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ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ
ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ NEW HOLLAND
Компанія ALS WEST, офіційний дилер техніки New Holland, має на своїх складах весь асортимент запчастин для швидкої
доставки та зменшення простоїв техніки. Також ми пропонуємо спеціально розроблене додаткове обладнання та опції, які
можуть встановлюватись на Вашу техніку для підвищення продуктивності роботи в тих чи інших умовах.
Розроблені за спеціальними технологіями, оригінальні запасні частини New Holland забезпечать Вам довготривалу роботу
техніки навіть за екстремальних умов. Для максимального задоволення потреб своїх клієнтів дані запасні частини проходять постійні перевірки та тестування.

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ
ДОСТУПНІСТЬ
ЯКІСТЬ

Комплекс інноваційних технологій
та багаторічного досвіду

Постійна наявність запасних частин
та зручність системи замовлення

Постійні тестування запасних частин для досягнення відмінного
результату та максимального задоволення потреб клієнта

ОТРИМАЙТЕ САМЕ ТІ ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ВАМ ПОТРІБНІ!
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Власники сільськогосподарської техніки New Holland
очікують від неї максимальної продуктивності і безпеки.
Кращий спосіб добитися цього – використовувати оригінальні запасні частини, створені спеціально для Вашої
машини, що відповідають найвищим стандартам якості і
які піддавалися найскладнішим тестуванням.
Оригінальні запчастини New Holland у повній мірі відповідають стандартам якості, яких необхідно дотримуватись для забезпечення максимальної прибутковості
інвестицій, вкладених у машину New Holland. Адже ці
запчастини розробляються тими ж конструкторами, які
створюють техніку та здійснюють контроль за якістю виробництва.
Використовуйте оригінальні запчастини New Holland,
адже це:
• Оригінальна якість
• Максимальна довговічність машини
• Скорочення простоїв
• Висока залишкова вартість машини

ВИ МОЖЕТЕ ПОМІТИТИ РІЗНИЦЮ?

Переконані, що НІ... а Ваша техніка – ТАК!

ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ NEW HOLLAND – СКЛАДОВА ВАШОГО УСПІХУ
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ОРИГІНАЛЬНИЙ ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР
1. ПРИЗНАЧЕННЯ повітряного фільтра
• Основним призначенням повітряного фільтра є очищення достатньо великого потоку повітря від
забруднення.
• Фільтр демонструє виключно високі показники продуктивності завдяки своїй здатності вловлювати
частки пилу розміром всього в 1 мікрон.

ЕННЯ:
ПРИЗНАЧаксимальну

ти м
забезпечи и мінімальному
ть пр
оборотніс анні палива
спожив
ФІЛЬТР
New Holland

• Проходячи через фільтр, в ньому затримується 99,96% зважених в повітрі часток.
• Таким чином знижується ступінь зношуваності та ризик пошкодження
двигуна, а згоряння суміші відбувається в найоптимальніших умовах.

зведені до мінімуму витрати пального
захищений двигун
максимальне утримання частинок
вологостійкість
герметичність
ефективність
контроль якості виробничого процесу

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ

?

ПРИКЛАД
розімірів частинок:

МІКРОН
• Одиниця
довжини:
дорівнює
1/1 000 000 метра
(позначається
символом: µ)
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1µ
=
фільтрація
New HOLLAND

10 µ

=
розмір
бактерій

40 µ

=
межа
видимості

100 µ

=
розмір крупинки
столової солі

2. ЧОМУ фільтр New Holland?
Фільтруючий матеріал, конструкція і технологічний процес підлягають багаторазовим перевіркам на різних етапах для того,
щоб в кінцевому результаті повітряний фільтр New Holland якнайкраще підійшов до Вашої техніки.
ФІЛЬТРУЮЧИЙ МАТЕРІАЛ
Фільтруюча поверхня пропускає через
себе повітря та затримує частинки завдяки целюлозним та
фільтруючий матеріал фільтруючий матеріал синтетичним волокнам (остання технологічна розробка на
основі нановолокна),
а також не пропускає
вологу, що допомагає уникнути передцелюлозні волокна
синтетичні волокна
часного засмічення
фільтру. Засмічений або «забитий» фільтр погано пропускає повітря,
не дає повітрю циркулювати належним чином, що призводить до
підвищення рівня споживання палива. Фільтруючий матеріал, який
використовується в оригінальних фільтрах New Holland, забезпечує
максимальне затримання частинок і, таким чином, оптимізує продуктивність та експлуатаційний період запчастини.

КОНСТРУКЦІЯ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

Складається з металевої оболонки та з’єднувального елементу, що найкращим чином поєднано в оригінальному
корпусі, забезпечуючи повну герметичність в поєднанні з
простотою технічного обслуговування. Вибір фільтру New
Holland гарантує високі експлуатаційні показники запчастини завдяки його спеціалізованому призначенню та здатності забезпечувати повну герметичність, тобто нульове
витікання. Неякісно зібраний фільтр або ж фільтр з неоригінальним з’єднувальним елементом буде пропускати пильне
повітря прямо в двигун.

Технологічний процес, що має
сертифікацію стандартів ISO9001,
14001 та TS16949, здійснюється в
5 етапів:
• підготовка фільтруючого
матеріалу (формування
структури та закріплення);
• зварювання вкладок
(металевий каркас);
• розміщення матеріалу на
місці поміж вкладок;
• формовка поліуретану;
• маркування

процесу
ологічного гарантує
хн
те
ії
ад
ст
На кожній контроль якості, що продукції
проводитьсяість дефектів готової
тн
повну відсу

3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ та рекомендації по застосуванню
Коли варто міняти фільтр?
Рекомендовано міняти фільтр через кожні
600 годин експлуатації або один раз на рік*
(в залежності від того, який строк закінчиться
раніше).
Насичений фільтр погано пропускає повітря,
що призводить до зниження потужності
двигуна та збільшення витрат пального.
Тому так важливо регулярно міняти фільтр.
* Див. періодичність технічного обслуговування Вашої техніки
в керівництві з експлуатації або ж дивіться додаткову
інформацію на самому фільтрі.

НІ В ЯКОМУ РАЗІ НЕ ПРОДУВАЙТЕ ФІЛЬТР СТИСНЕНИМ ПОВІТРЯМ,
ТАК ЯК ВИ МОЖЕТЕ ПОШКОДИТИ ФІЛЬТРУЮЧИЙ МАТЕРІАЛ
• Під час очищення фільтру пошкоджуються волокна фільтруючого матеріалу.
• Ризик несприятливого впливу на роботу двигуна збільшується в 10 разів, що потенційно може призвести
до збільшення витрат під час проведення наступного технічного обслуговування.
Протягом 600 годин експлуатації
через фільтр проходить 10 кг пилу.
Якщо Ви будете міняти фільтр New
Holland один раз на рік, то тільки
5 г пилу потрапить у Ваш двигун.
А якщо Ви продували фільтр, то ця
цифра збільшиться в 10 разів і дорівнює 50 г.

10 кг пилу

Фільтр
New Holland

5г

пилу

АМІНИТИ
КРАЩЕ З ТР,
ФІЛЬ
ГУН
НІЖ ДВИ

50 г

Продутий
повітрям фільтр

пилу
що в 10 разів
більше!
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ОРИГІНАЛЬНИЙ ФІЛЬТР ОЛИВИ
КЛЮЧОВА РОЛЬ ФІЛЬТРА ОЛИВИ
Більш потужні дизельні двигуни, зростаюча потужність та крутний момент, більш висока температура та
знижене споживання палива — ці характеристики двигуна разом з подовженими інтервалами заміни оливи
вимагають найвищої якості змащувальних матеріалів. Для того, щоб забезпечити збереження властивостей
оливи під час тривалої роботи і, таким чином, гарантувати продуктивність роботи та тривалий термін служби
двигуна, використовувана система фільтрації повинна бути надзвичайно ефективною та надійною.

Крім того, важливо, щоб фільтр міг залишати всередині
всі затримані частки до наступної заміни оливи.
Вирізняють три типи затримуваних часток:

ПРОДУКТИ ЗГОРЯННЯ

ПРОДУКТИ ЗНОСУ
Основною функцією фільтра є затримання часток, які здійснюють абразивний вплив на механічні
обертові вузли машини, такі як колінчастий вал, розподільний вал, клапани та турбонагнітач.

ВИКОРИСТАНА ОЛИВА
З ОЛИВОВІДСТІЙНИКА

ОЧИЩЕНА ОЛИВА
СПРЯМОВУЄТЬСЯ ДО ДВИГУНА
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ПИЛ

ЧОМУ ВАРТО ОБИРАТИ ОРИГІНАЛЬНІ
ОЛИВНІ ФІЛЬТРИ ВІД NEW HOLLAND?

Рекомендації
до використання

ОРИГІНАЛЬНИЙ ОЛИВНИЙ ФІЛЬТР NEW HOLLAND ПРОПОНУЄ ДВІ КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ:
ВИСОКА ЯКІСТЬ
ФІЛЬТРАЦІЇ

ОПТИМАЛЬНЕ
ДОВГОТРИВАЛЕ ЗМАЩЕННЯ

Оригінальні фільтри NEW HOLLAND мають високотехнологічну
внутрішню будову: багатошаровий фільтруючий елемент.
Він складається з трьох шарів синтетичного матеріалу, завдяки
чому забезпечує більш тонке очищення при низькому опорі
фільтрації.
БАГАТОШАРОВИЙ ФІЛЬТРУЮЧИЙ ЕЛЕМЕНТ
Перший
шар

Другий
шар

Третій
шар

Щоб забезпечити оптимальне довготривале змащення
без передчасного зносу механічних вузлів, олива має бути
чистою.
ПРИКЛАД ПРОХОДЖЕННЯ ОЛИВИ ПО КОНТУРУ
ПІДШИПНИКИ
ТУРБОНАГНІТАЧА

Середні частки

Чи знаєте Ви, що...

В результаті поганого
змащення поршень
виходить з ладу

РОЗПОДІЛЬНИЙ ВАЛ
ПІДШИПНИКИ НАГНІТАЧА

Ефективність затримання часток та оптимальна швидкість проходження потоку гарантують
ПОКРАЩЕНИЙ ХОЛОДНИЙ ЗАПУСК ДВИГУНА НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЗОВНІШНЬОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
Зовнішня температура (в °C)

Швидкість проходження оливи
через оливний фільтр (у %)

+30°
100%

ОРИГІНАЛЬНІ ФІЛЬТРИ ОЛИВИ ІДЕАЛЬНО ПІДХОДЯТЬ ДО ІНТЕРВАЛІВ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ, ВИЗНАЧЕНИХ NEW HOLLAND

Дрібні частки

КОЛІНЧАСТИЙ ВАЛ

Відсоток ефективності затримування
забруднюючих часток у оригінальних
оливних фільтрів New Holland
є в 5 разів вищим, ніж у звичайних фільтрів

ОРИГІНАЛЬНИЙ
ФІЛЬТР ОЛИВИ

В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МАШИНИ ТА СТАНУ
ЗАМІНЕНОЇ ОЛИВИ МОЖЛИВА БІЛЬШ ЧАСТА ЗАМІНА МОТОРНОЇ ОЛИВИ.

ТАКИМ ЧИНОМ, ПОГАНЕ ЗМАЩЕННЯ (ЗАНАДТО
НИЗЬКА ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ АБО НЕЯКІСНА
ФІЛЬТРАЦІЯ) МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СЕРЙОЗНИХ
ПОШКОДЖЕНЬ

В
5 РАЗІВ
БІЛЬШ ЕФЕКТИВНІ:

ОЛИВА
НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ

Рекомендовано замінювати моторну
оливу та фільтр оливи при кожному
технічному обслуговуванні.

ПОРШЕНЬ
ДВИГУНА
Великі частки

ІНТЕРВАЛИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для того, щоб забезпечити оптимальну продуктивність двигуна
до наступного технічного обслуговування, вам потрібні:

+15°
100%

-10°

ТИПИ
ФІЛЬТРІВ
ОЛИВИ

РИЗИКИ, пов’язані з поганою
фільтрацією

НАСЛІДКИ

Передчасне зношення механічних вузлів двигуна
Вихід з ладу двигуна/турбонагнітача
(колінвала, розподільного вала, клапанів) та турбонагнітача

ПАЛИВА

Забруднення/вихід з ладу системи
впорскування

Аварія / проблеми із запуском

ПОВІТРЯ
ДВИГУНА

Погана циркуляція повітря / відсутність захисту двигуна
від зовнішніх часток

Надмірне споживання палива /
знос двигуна

САЛОНУ

Поява бактерій / погана циркуляція повітря

Дискомфорт водія / запотівання

ОСУШУВАЧА

Корозія / замерзання пневматичної системи

Проблеми із гальмами та підвіскою

ГІДРОСИСТЕМИ

Зниження тиску та циркуляції оливи

Втрата потужності / передчасне
зношення гідросистеми

AD BLUE

Вихід з ладу / зношення системи
впорскування сечовини

Невідповідність стандартам викидів / перехід на
AD BLUE роботу в режимі неповної функціональності

ФІЛЬТР

Забруднення турбонагнітача та повітряного
теплообмінника

Скорочення терміну служби та продуктивності
роботи вузлів та механізмів

75%
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ОРИГІНАЛЬНИЙ ПАЛИВНИЙ ФІЛЬТР
КЛЮЧОВА РОЛЬ ПАЛИВНОГО ФІЛЬТРА
ВИДИ ЗАБРУДНИКІВ

1
2
3
4

ЧИМ ЗАГРОЖУЮТЬ

НАСЛІДКИ

корозія насосів
та форсунок

надмірне
споживання палива

ОРГАНІЧНІ ЗАБРУДНИКИ

забруднення
форсунок

проблеми
із запуском

САЖА

занадто швидке
забруднення
фільтра

більш часте
обслуговування

НЕОРГАНІЧНІ
ЗАБРУДНИКИ

зношування
компонентів
системи

вихід двигуна
з ладу

ВОДА

утворюється шляхом конденсації
всередині баку

утворюються в процесі переробки,
наприклад, парафін

утворюється, коли паливо піддається
впливу високих температур

металічні частки з системи

ФІЛЬТР
NEW HOLLAND

ЗАХИСТ
ВПОРСКУВАННЯ

Одночасно з поширенням паливної системи високого тиску
“common rail”* зростає і важливість якості фільтрації
дизельного палива для забезпечення надійного захисту та
продуктивності впорскування. Паливні фільтри New Holland
розроблені спеціально для Вашого двигуна: вони забезпечують
максимальне очищення палива і видалення чотирьох забрудників.

* Блок паливних форсунок

ЧОМУ ОРИГІНАЛЬНИЙ ФІЛЬТР NEW HOLLAND?
Оригінальні паливні фільтри New Holland мають три взаємодоповнюючі характеристики:

Потужність

+

+

Ефективність

Максимальна кількість
забруднюючих речовин,
які фільтр може затримати

Ефективність вловлювання
різних типів часток

Регулювання потоку
Опір потоку палива через фільтр, що
обмежує швидкість проходження

=

ФІЛЬТР
NEW HOLLAND

Ефективність
99,64%

100

100%

90,31%

В 5 разів
!
ефективніший

75
50
25
0

15,5%

3µm

16,2%

6µm

Розмір часток
Фільтр New Holland

14

23,1%

30µm
Фільтр X

Оптимальний
для будь-якого
двигуна

Ці три властивості є
взаємопов’язаними, вони органічно
взаємодіють з метою забезпечення
чистоти палива та безперервності
його потоку. Тільки оригінальні
запасні частини можуть гарантувати
оптимальну фільтрацію, підлаштовану
до конкретних потреб використання.

ФІЛЬТРУЮЧИЙ МАТЕРІАЛ:
ВТІЛЕННЯ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ФІЛЬТР NEW HOLLAND

Для дотримання цих трьох характеристик
якість фільтруючого елемента є ключовим фактором.
New Holland використовує багатошаровий
фільтруючий матеріал, який затримує
більшість часток різних розмірів.

Максимальна
фільтрація без
уповільнення
потоку

ФІЛЬТР НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ

ФІЛЬТР NEW HOLLAND

Потік рідини

тр,
інити філь
Краще зам
і
ніж паливн
!
форсунки

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО ВИКОРИСТАННЯ
ЧАСТОТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендовано замінювати фільтр разом з попереднім
фільтром кожні 600 годин роботи або один раз на рік*.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ

Потік рідини

Якщо фільтр не має упаковки, переверніть його догори дном,
щоб запобігти потраплянню пилу всередину
Будь-які дії з фільтром необхідно проводити через бак
Великі частки

Середні частки

Дрібні частки

Великі і середні частки

Дрібні частки*

Дрібні, небезпечні частки, які
не були затримані

Всі небезпечні частки
відфільтровуються

* Частки, які призводять до передчасного зносу двигуна.

СТРУКТУРА: ВОНИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ТИМ, ЩО ВСЕРЕДИНІ
New Holland обирає матеріали, які можуть витримувати екстремальні температури, вібрації та тиск.
Випробування динамічного тиску, що проводяться в лабораторних умовах, дозволяють нам
гарантувати якість наших виробів.

ФІЛЬТР NEW HOLLAND

ФІЛЬТР НИЗЬКОЇ ЯКОСТІ

4 000 000 циклів

3099 циклів

ФІЛЬТР
NEW HOLLAND

Для легкого встановлення потрібно обережно змастити з’єднання
*Стандартний термін служби, більш детальну інформацію можна знайти
в інструкції з технічного обслуговування транспортного засобу або в
брошурі з описом технічних характеристик фільтра.

Чи знаєте ви, що...
Новий фільтр може містити частки, що залишились
після процесу виробництва. Вони можуть нанести
непоправної шкоди системі впорскування палива. Саме
тому виробництво найважливіших деталей New Holland
здійснює в спеціально контрольованих умовах,
а також застосовує додаткове промивання, щоб
гарантувати належну якість
та функціональність нового фільтра.

ФІЛЬТР NEW HOLLAND
ЧИСТИЙ ФІЛЬТР

Безвідмовний

Розрив =
витік палива

ЗНОСОСТІЙКИЙ
ВИРІБ

* Випробування проводиться при частоті 10 Гц та змінному тиску від 0 до 12 бар, що еквівалентно тиску 12 кг/см2, котрий створюється щосекунди.

Контрольований процес виробництва

15

ОЕМ ЗАПЧАСТИНИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ
Оригінальні запчастини до двигунів
Sisu, Deutz, John Deere, Cummins,
Case, New Holland, Valmet, FTP

Паливна апаратура

Підшипники всіх типів

Фільтри

Електрообладнання

Federal Mogul, FP Diesel, Maxi Force,
Reliance, Mahle Original, Sparex

Denso, Bosch

NTN-SNR, SKF, Peer

Donaldson, WIX Filters, UFI,
Highline

Bosch, Cargo, Mahle,
Iskra

• кільця, гільзи, поршні, прокладки, ущільнювачі, болти
• клапани і напрямні клапанів
• підшипники кочення, втулки, упорні кільця
• радіатори, термостати, водяні помпи, блоки циліндрів та головки блоку циліндрів
• колінвали, шатуни, частини механізму ГРМ
і компресорів, масляні насоси

підшипники циліндричні
підшипники кулькові
підшипники сферичні
підшипники конічні
сальники
ексцентричні стопорні кільця

•
•
•
•
•
•

паливні фільтри
масляні фільтри
гідравлічні фільтри
повітряні фільтри
фільтри салону
фільтри кондиціонера

• стартери
• генератори

Покришки і камери

Акумуляторні батареї для с/г
техніки та легкових автомобілів

Запчастини для комбайнів

Запчастини для жниварок

Запчастини для приводів

Goodyear, Harvest,
Carlisle, Tianli, Titan

Accumulatori Alto Adige, Apollo

Agri Parts, A&I, Parts Express,
PW

AgriParts, Alfa Parts

Sanok Rubber, Q-Power, SKF,
Carlisle, Dayco, Donghua

• камери
• покришки
• диски під покришку
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•
•
•
•
•
•

• акумуляторні батареї

•
•
•
•
•

деталі молотильного апарата
шнеки
транспортери та елеватори
клавіші соломотрясів
підбарабання та решітки

• елементи різального апарату
• сегменти
• пальці шнеків і напрямні

• паси
• ланцюги

Запчастини для сівалок,
борін, культиваторів, плугів,
глибокорозпушувачів

Запчастини для обприскувачів

Гальмівні колодки і накладки

Турбонаддуви і ремкомплекти

Гідравлічна апаратура

Bellota Agrisolutions, Nichols Tillage, AMA,
Tools, Greenly, Premium Parts, Ingersoll

TeeJet, Raven, Banjo

Textar, Bosch

Holset, Borg Warner

Poclain, Parker

• відвали, ножі, диски, лемехи, втулки та • розпилювачі
лапи
• форсунки
• електронне обладнання

• гальмівні колодки
• накладки

• турбонаддуви
• ремкомплекти

•
•
•
•

гідравлічні шланги
гідравлічні насоси
гідравлічні мотори
гідравлічні аксесуари

Карданні передачі

Електроінструменти
та приладдя до них

Професійні інструменти
та аксесуари

Оливи, мастила
і спеціальні рідини

Промислові клеї і герметики

Bondioli, Sparex, AMA, Highline

Bosch

Bahco, IKH, Bosch

Castrol, BP, Total, Prista Oil,
Texaco, Akcela, Ambra, Arbor

Loctite

• карданні передачі

•
•
•
•

дрилі та ударні дрилі
перфоратори
відбійні молотки
кутові шліфувальні машини та ін.

• професійні інструменти для промислового і
ремісничого виробництва; для точної механіки і електроніки
• професійні інструменти для автомобільної та
авіаційної промисловості
• професійний садовий інструмент

•
•
•
•
•
•

олива моторна
олива трансмісійна
олива гідравлічна
олива трансмісійно-гідравлічна
антифризи
мастила

• технічні клейкі речовини
• промислові герметики і клеї
• обробка поверхонь
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PEER є надійним брендом
для світових лідерів галузі в
області підшипників для сільськогосподарської техніки.
Цей провідний новатор надає
запатентовані безредукторні
рішення для промисловості, підвищуюючи тим самим
продуктивність та задовольняючи будь-які запити такої
вимогливої сільськогосподарської галузі у всьому світі.
Підшипники PEER:
• запатентовані високопродуктивні варіанти ущільнення для максимального
збільшення терміну служби
обладнання;
• екологічно чисті рішення,
які не потребують технічного обслуговування, скорочують витрати на робочу силу,
мастило і сукупну вартість володіння машиною.
PEER є лідером на ринку сільськогосподарської промисловості, який пропонує повну
лінійку рішень для підшипників. Підшипники, що використовуються в дискових
боронах, сівалках, комбайнах
і прес-підбирачах, працюють в найсуворіших умовах.
Урожайність і польові умови
змінюються з географією і
сезоном – від сухого і абразивного до вологого і корозійного. Оскільки забруднення
є основною причиною поганого функціонування підшипника, ущільнювачі PEER
спроектовані таким чином,
щоб забезпечити максимальне вилучення забруднення
для продовження терміну їх
служби.
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ПІДШИПНИКОВІ ВУЗЛИ ТА УЩІЛЬНЕННЯ
ДЛЯ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ
Комплексний системний підхід

Кожен інженер розуміє, що всі компоненти в машині
взаємопов›язані. Навантаження і напруги в рамі, корпусі, валі, або будь-якому іншому механізмі впливають
на роботу підшипників, ущільнень та мастил, і навпаки.
Тому доцільно підходити до конструювання системно,
тобто з огляду на взаємний вплив компонентів і систем

в різних умовах експлуатації. Головна проблема – знайти партнера, компетентного не тільки в якійсь одній
сфері, а у всіх областях, що визначають ефективність
роботи і термін служби машини.

Оранка
Тюкування

Скошування

Повний пакет рішень
від одного виробника

Володіючи величезним досвідом розробки та виробництва підшипників, ущільнень, механізмів лінійного переміщення, датчиків і моніторингу умов експлуатації, компанія SKF зможе забезпечити комплексний системний
підхід до оптимізації Вашого обладнання, і більше того,
стати єдиним партнером, що забезпечує успішність Ваших розробок.
Рішення для сільськогосподарської галузі від SKF забезпечують:
• Зниження ваги і зменшення габаритів конструкції
• Більш швидку, тиху і плавну роботу устаткування
• Підвищення надійності виробу і зниження числа рекламацій
• Зниження споживання енергії та мастильних матеріалів
• Скорочення і спрощення техобслуговування
• Мінімізацію шкідливого впливу на навколишнє середовище
• Оптимізацію циклу розробки і скорочення терміну
виведення продукції на ринок
• Удосконалення процесів виробництва та збирання

Підшипникові вузли SKF типу Y для
сільськогосподарської
техніки
Боронування

Рішення SKF
для сільгосптехніки

Посів

Підвищення ефективності
на кожному етапі
вирощування урожаю
Підживлення

Збір урожаю

Вирощування

Повний асортимент продукції для
підвищення ефективності і зниження експлуатаційних витрат

Жоден виробник не пропонує
настільки широкий вибір підшипників ковзання і кочення, як SKF.
Конструкція виробів SKF – від
вузлів, заповнених мастилом на
весь термін служби, до унікальних спеціалізованих підшипників
з вбудованими датчиками – пропонує широкі функціональні можливості.
Компанія SKF є лідером в області
модернізації конструкції підшипників і матеріалів, використовує
велику кількість запатентованих
технологічних процесів нанесення покриття на поверхню підшипників.

Нові перспективи
в сільському господарстві

Дізнайтеся, чого Ви можете домогтися, застосовуючи
підшипникові вузли SKF типу Y, розроблені спеціально для сільськогосподарської техніки. Розширений
асортимент продукції включає в себе рішення, що
ідеально підходять для різних областей застосування
і конструкцій, дозволяє підвищити цінність Вашої техніки для покупця, зменшити витрати на гарантійний
ремонт, зменшити кількість постачальників комплектуючих, і, тим самим, забезпечує лідируючі позиції.

Підвищення ефективності і врожайності господарства
• Ефективні рішення для сільськогосподарської
техніки, які добре зарекомендували себе в області
ущільнень
• Надійність і тривалий термін служби
• Надійність компонентів забезпечує збільшення гарантійного періоду
• Підвищення репутації Вашої торгової марки на
ринку
Зниження адміністративних витрат
• Зниження витрат з гарантійних випадків
• Менша кількість викликів сервісних інженерів на
об›єкти
• Широкий асортимент спеціалізованої продукції
знижує витрати і час на розробку
• Менша кількість постачальників компонентів забезпечує ефективність і рентабельність
Зниження витрат на обслуговування техніки
• Зниження часу і витрат на ремонт
• Менша кількість компонентів підшипникового вузла забезпечує легку і швидку установку
• Зниження незапланованих простоїв
• Збільшення врожайності і прибутковості господарства

Ущільнення SKF для сільськогосподарської техніки
Ущільнення були розроблені і пройшли випробування на відповідність високим
експлуатаційним показникам
SKF займає лідируючі позиції в області виробництва ущільнень з еластомерних матеріалів і пропонує рішення для їх використання у вузлах обертання, лінійних і статичних механізмах. Крім широкого асортименту
стандартних промислових ущільнень SKF виробляє також і ущільнення для двигунів, гідравлічних систем та
важких умов експлуатації.
Високоефективні ущільнення SKF забезпечують надійну роботу в важких умовах, допомагаючи знизити
витрати на обслуговування та підвищити продуктивність сільгосптехніки.
П’ЯТИКРОМОЧНЕ МАНЖЕТНЕ УЩІЛЬНЕННЯ
П’ятикромочне манжетне ущільнення, встановлене в підшипникових вузлах типу Y для сільськогосподарської техніки, підходить для
роботи в умовах надзвичайно сильного забруднення, а також там,
де пред’являються підвищені вимоги до тривалості терміну служби.
Воно складається із штампованих сталевих вставок із запатентованими вулканізованими п’ятикромочними ущільненнями, виконаними з
матеріалу з низьким коефіцієнтом тертя.
УЩІЛЬНЕННЯ 2RF
В умовах сильного забруднення і там, де пред’являються підвищені
вимоги до тривалості терміну служби, рекомендується використовувати підшипникові вузли типу Y з високоефективним багатокромочним ущільненням. При цьому ефективність стандартного ущільнення
посилюється сталевим відбивним кільцем з вулканізованою кромкою.

УЩІЛЬНЕННЯ 2F
В умовах високого забруднення повинні використовуватися підшипникові вузли типу Y з плоскими сталевими відбивними кільцями,
розташованими зовні стандартного ущільнення. Відбивні кільця встановлюються з натягом на внутрішнє кільце і значно підвищують ефективність ущільнення, не збільшуючи при цьому силу тертя.

СТАНДАРТНЕ УЩІЛЬНЕННЯ
Стандартне ущільнення підшипникових вузлів типу Y підходить для
використання в умовах середнього і високого забруднення, забезпечуючи хороший захист від вологи і забруднень, а також надійно
утримуючи мастило.

УЩІЛЬНЕННЯ 2RS1
Ущільнення 2RS1 рекомендується використовувати в умовах середнього забруднення. Воно забезпечує максимальну швидкість обертання в порівнянні з іншими ущільненнями для підшипникових вузлів
типу Y, що застосовуються в сільськогосподарській техніці. Це контактне ущільнення є частиною підшипникових вузлів типу Y зі стандартним внутрішнім кільцем серії 17262(00)-2RS1 і 17263(00)-2RS1.

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЕФЕКТИВНІ РІШЕННЯ SKF ДЛЯ СВОЄЇ ТЕХНІКИ!
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ПІДШИПНИКИ І УЩІЛЬНЕННЯ ВСІХ ТИПІВ
КУЛЬКОВІ ПІДШИПНИКИ
Оптимальна продуктивність

КУЛЬКОВІ ПІДШИПНИКИ

СФЕРИЧНІ РОЛИКОВІ
ПІДШИПНИКИ ULTAGE®

КОНІЧНІ
РОЛИКОВІ ПІДШИПНИКИ

ЦИЛІНДРИЧНІ
РОЛИКОВІ ПІДШИПНИКИ

ГОЛЧАСТІ РОЛИКОВІ ПІДШИПНИКИ
І ГОЛЧАСТІ РОЛИКИ

ВИСОКОТОЧНІ ПІДШИПНИКИ
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Зробіть акцент на продуктивності і вибирайте
будь-які з більш 10 000 ефективних виробів. Ми
пропонуємо підшипники з діаметром отвору
від 1,5 до 1320 мм. Це один з найбільш широких і повних асортиментів на ринку.
Ми пропонуємо широкий вибір варіантів:
• матеріали;
• термічна обробка і обробка поверхні;
• сепаратори;
• ущільнення, включаючи захисні пластини, контактні та безконтактні ущільнення, ущільнення з
низьким тертям. Всі ущільнення, незалежно від
розміру, мають схожу конструкцію;
• кут контакту;
• внутрішній зазор;
• попередній натяг;
• мастила;
• установку в асоціації;
• конічні і циліндричні посадкові отвори;
• збільшені внутрішні кільця.

ності в підшипнику.
• Завдяки винятковій довговічності підшипників ULTAGE® підвищується термін служби та
значно подовжується інтервал між технічними обслуговуваннями.
Стійкість до впливів навколишнього середовища:
• Удари і вібрація: масивні сепаратори
• Високий рівень вібрації: серія EF800
• Забруднення: серії підшипників з ущільненнями
ГОЛЧАСТІ РОЛИКОВІ
ПІДШИПНИКИ І ГОЛЧАСТІ РОЛИКИ
Обирайте голчасті роликові підшипники і
голчасті ролики з широкого асортименту
першокласних виробів, які вже застосовуються тисячами виробників по всьому світу

СФЕРИЧНІ РОЛИКОВІ
ПІДШИПНИКИ ULTAGE®

Особливості даних виробів:
• Виключно широкий і повний асортимент:
завдяки багаторічному досвіду роботи і діяльності конструкторського бюро даний
виробник пропонує вироби, які відповідають
будь-яким вимогам споживача.
• Найвища якість: підшипники випускаються
в Японії, що гарантує постійний і максимальний рівень якості.

Можуть використовуватися в будь-яких
областях застосування, де є значні радіальні навантаження

КОНІЧНІ
РОЛИКОВІ ПІДШИПНИКИ

Підшипники з високими робочими характеристиками:
• Вантажопідйомність підшипника збільшена
за рахунок оптимізації контактних поверхонь
і застосування якісної сталі.
• Сепаратори з листового металу піддаються
обробці для підвищення стійкості і забезпечення більш сприятливого контакту з роликами.
• Підвищені робочі швидкості обертання, поліпшена кінематика.
• Завдяки належній термічній обробці стабільність розмірів забезпечується при нагріванні
до 200 °С.
Зниження витрат за термін служби:
• Покращена кінематика призводить до зниження тертя всередині підшипника, зменшення робочих температур і втрат потуж-

Витримують те, чого не можна витримати
Завдяки своїй міцності конічні роликові підшипники NTN-SNR можуть ефективно використовуватися в різних областях застосування,
включаючи сільське господарство, комунікації,
виробництво сталі, рейок, вітрові установки та
ін.
Крім проектування і виробництва підшипників
компанія NTN-SNR вже близько 100 років відома своїми технічними нововведеннями. NTN-SNR
не йде на компроміси щодо якості продукції і ретельно контролює всі виробничі процеси на своїх
заводах в Японії, Франції та США.
NTN-SNR пропонує більше 3000 моделей
дюймових і метричних розмірів – повний асор-

тимент підшипників. Крім того, інженери розробляють конічні роликові підшипники, адаптовані до потреб конкретних ринків (вітрові
установки, залізні дороги, сільське господарство та ін.).
Що являють собою стандарти NTN-SNR? Цементована сталь, тверда на поверхні, але пружна
в середині, краще поглинає удари і підвищує термін служби. При використанні в тяжких умовах
(наприклад, в гірській промисловості) ця сталь дає
змогу подовжити термін служби підшипників на
40%.
ЦИЛІНДРИЧНІ
РОЛИКОВІ ПІДШИПНИКИ
Скористайтеся перевагами надійної і ефективної роботи циліндричних роликових
підшипників NTN-SNR
Дані підшипники широко використовуються
в промисловості, включаючи робототехніку,
вітрові установки, залізні дороги. Вони здатні
витримувати не тільки високі радіальні навантаження, але і осьові навантаження (при наявності буртиків на внутрішньому і/або зовнішньому
кільці).
Підшипники поділяються на 2 основні категорії:
• Із сепаратором: сильні прискорення, високі
частоти обертання і радіальні навантаження.
• Без сепаратора: максимально можлива кількість роликів дозволяє витримувати більш високі навантаження, ніж при наявності сепаратора (погіршуючи частоти обертання).
ВИСОКОТОЧНІ ПІДШИПНИКИ
Підшипники, оптимізовані
під Ваше обладнання
Які переваги?
• Продуктивність: оптимізація виробничих витрат.
• Точність: висока якість механічної обробки.
• Надійність: зниження витрат на ремонт.
• Екологічність: захист навколишнього середовища.
Ця серія відзначена знаком ULTAGE®, що підтверджує виключні характеристики виробів.
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ШИНИ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ
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•
•
•
•
•

Надійні, високоефективні шини для використання на техніці з підвищеними вимогами і в тяжких умовах.
Концепція OPTITRAC, що використовується для радіальних шин ведучих осей, забезпечує підвищену вантажопідйомність, стійкість до ударних навантажень,
мінімальне ущільнення ґрунту та покращені характеристики тягового зусилля.
Міцний каркас і стійкі склади для бездоганних характеристик зносостійкості та міцності.
Високе центральне ребро для максимальної керованості на м’якому ґрунті.
Тривалий експлуатаційний ресурс протектора в умовах поля і на дорозі.

•
•
•
•

Даний бренд, що давно визнаний одним з кращих на ринку шин, пропонує найкращу в своєму класі якість, передові технології та продуктивність.
Новий, унікальний дизайн протектору зберігає максимальну продуктивність та поліпшений комфорт у керуванні як в полі, так і на бездоріжжі.
Гнучкий каркас та рівномірно розподілений тиск забезпечують низький опір коченню, високу витривалість та збільшений термін експлуатації.
Широка пляма контакту та радіальна конструкція шини значно менше ущільнює ґрунт, забезпечує максимальні тягові характеристики та високий рівень комфорту
на будь-яких поверхнях.

•
•
•

Висока міцність конструкції: шина побудована таким чином, щоб витримувати максимальні навантаження.
Шини даного бренду мають високий вміст натурального каучуку, тому стійкі до впливу сонячних променів та ґрунту.
Тип протектора як для радіальних, так і для діагональних шин HARVEST, має кут нахилу ґрунтозачепів 45о, що надає шинам неперевершені самоочисні та зношувальні характеристики.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПАСИ Q-POWER
БРЕНД, ЯКОМУ ВИ МОЖЕТЕ ДОВІРЯТИ
Виготовляються у відповідності з вимогами ASAE безпосередньо для застосування в сільському господарстві.
При виготовленні пасів Q-Power застосовуються матеріали найвищої якості і найдосконаліші
технологічні процеси в світі.
Відгуки основних користувачів пасів –
аграріїв, – допомогли створити такі паси,
які надійно працюють в сільгоспмашинах
за будь-яких умов.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПАСИ SANOK RUBBER
ЕКСПЕРТ В ПЕРЕДАЧІ ПОТУЖНОСТІ
Головним пріоритетом на всіх рівнях управління в Sanok Rubber Company S.A. господарських машинах, складаються з підібраних різних конструкторських
є висока якість продукції, яка забезпечується системою ICO/TS 19949. Це варіантів або розроблені для конкретного виду передачі.
підтверджує наявність сертифікатів якості, виданих відповідними сертифіку- Переваги, якими користується покупець пасів HARVEST BELTS®:
ючими організаціями RW TÜF, PN-EN ISO і IQNet.
• Гарантія отримання правильного паса – виробник відповідає за підбір
Новий продукт на українському ринку – приводні паси HARVEST BELTS® для
паса відповідно до його каталожного номера.
®
імпортної сільськогосподарської техніки. Введення пасів HARVEST BELTS
• Гарантія тривалої, безаварійної роботи – висока якість і довговічність
на ринок, який постійно змінюється, – відповідь на очікування вимогливих
пасів на рівні оригінальних дають можливість тривалої, безаварійної ропокупців до комплектації комбайнів західного виробництва, яким потрібні
боти приводу.
високоякісні паси з оптимальним співвідношенням ціна/якість. Дані клинові
• Економія часу і коштів завдяки застосуванню паса високої якості, підіпаси є альтернативою оригінальним пасам, що застосовуються в сільськобраного відповідно для конкретного приводу.
ОПТИМАЛЬНІ РІШЕННЯ
Індивідуальний підхід дозволяє застосовувати пас оптимально узгоджений з вимогами приводу, що забезпечує тривалу і безперебійну роботу.
Це рішення підвищує продуктивність сільськогосподарської машини і знижує ризик простою.

РОЗВИТОК

На безперервний технологічний розвиток працює команда технологів, завдяки їхнім знанням і досвіду створені
оптимальні рішення для сучасних приводів.

ПРОЕКТУВАННЯ

Кожен привод ретельно аналізується з точки зору
умов його роботи. На паси Harvest Belts складаються
спеціально розроблені структурні версії пасів.

ВИСОКА ЯКІСТЬ

Висока якість досягається завдяки власному виробництву гумових сумішей, з використанням матеріалів найвищої якості
і постійному контролю продукції в сучасних лабораторіях.

ДОСВІД

Sanok Rubber Company S.A. має більш ніж 80-річний досвід у виробництві гумових
виробів. Компанія була заснована в 1932 році.
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ОЛИВИ ТА РОБОЧІ РІДИНИ AMBRA – РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕДОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА НАЙСУЧАСНІШИХ ФОРМУЛ
Лінійка Ambra була розроблена компанією PETRONAS у співпраці із CNH Industrial
за найсучаснішими технологіями, доступними для всіх сільськогосподарських машин
і будівельного обладнання New Holland. Завдяки жорстким польовим і лабораторним
тестам, Ambra слугує найефективнішим рішенням для цих видів техніки та обладнання.
Лінійка олив Ambra поширюється виключно мережею New Holland.
Оливи New Holland були спеціально розроблені для Вашої техніки, особливо для використання у важких польових умовах на бездоріжжі. New Holland має ряд масел Ambra,
що гарантують максимальну продуктивність Вашої машини.

Діапазон Ambra включає всі типи спеціальних олив та робочих рідин:
• Оливи моторні
• Оливи трансмісійні
• Гідравлічні оливи
• Гальмівні рідини
Застосування специфічних та технологічно вдосконалених продуктів Ambra дає
змогу оптимізувати технічне обслуговування техніки, зменшуючи час простою та
супутніх витрат.

CASTROL – провідний виробник високоякісних мастильних олив, консистентних мастил і пов’язаних з ними послуг
для клієнтів з найрізноманітніших галузей в усьому світі.

ОСОБЛИВОСТІ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ CASTROL:
• Хороший температурний режим, тобто практично всі мастила Castrol є всесезонними. На практиці вони дозволяють захистити двигун внутрішнього згоряння і при
низьких, і при високих температурах;
• Захисна плівка збільшує ресурс експлуатації важливих елементів агрегату;
• серйозний захист двигуна від різноманітних окислюючих процесів, що гарантує довшу його збереженість, відмінні змащувальні властивості та зниження поршневого
тертя в циліндрах двигуна;
• При запуску двигуна навіть в мороз в’язкі властивості продукту дозволяють йому
оперативно вступити до всіх компонентів, що піддаються тертю;
• Збільшений ресурс служби дає можливість експлуатувати машину з підвищеним інтервалом заміни витратних матеріалів.
CASTROL AGRI – ПРАВИЛЬНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПОТРЕБ С/Г ТЕХНІКИ
Бажаєте покращити робочі характеристики власної сільгосптехніки і попередити незаплановані витрати на ремонт і заміну запасних частин?
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Новий продукт Castrol AGRI, який спеціально розроблений для даного сегменту машинобудування, відображає останні зміни, що відбулися у даній технології і які вимагають застосування окремих високопродуктивних моторних й трансмісійних олив. Наша
основна мета – постачати сільгоспвиробникам продукцію, яка гарантуватиме значно
ефективнішу та продуктивнішу роботу їхньої машини.
МОТОРНА ОЛИВА CASTROL VECTON – ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР
ДЛЯ ДВИГУНІВ СІЛЬГОСПТЕХНІКИ І ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ
І в агропромисловому комплексі, і у сфері вантажних автомобільних перевезень дедалі більше спостерігається жорстка конкуренція, яка ставить перед власниками підприємств немало проблем, вимагаючи максимальної продуктивності як від техніки й
транспортних засобів, так і від бізнесу в цілому. Оливи з нової серії Castrol VECTON
відповідають ряду пріоритетів та мають свої переваги.
Castrol VECTON розроблений із застосуванням нової та унікальної технології System 5 Technology™, яка забезпечує на 40% вищу продуктивність двигуна.

МАСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ОХОЛОДЖУЮЧІ РІДИНИ

ЗАБЕЗПЕЧТЕ СВОЇЙ ТЕХНІЦІ НАДІЙНИЙ ЗАХИСТ
ПРИ БУДЬ-ЯКИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ!
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РІВНЕ
вул. Свободи, 26
с. Колоденка, Рівненський р-н
(050) 381-40-18
(050) 435-98-41
(050) 405-56-13
(095) 276-78-85

ТЕРНОПІЛЬ
вул. Смиковецька, 48,
с. Байківці, Тернопільський р-н
(050) 314-09-02
(050) 419-62-72
(050) 410-15-07

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
Вінницьке шосе, 10/1
(095) 273-47-20
(050) 435-98-39
(095) 276-78-85

www.alswest.com.ua

ВІННИЦЯ
вул. Батозька, 1
(050) 405-56-38
(050) 435-98-39
(050) 410-15-07

