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FILTRY POWIETRZA
W JAKI SPOSÓB MOŻESZ MAKSYMALIZOWAĆ WYDAJNOŚĆ 
ORAZ TRWAŁOŚĆ SWOICH FILTRÓW?
Czystość powietrza ma kluczowe znaczenie dla wydajności silnika. Zapewnia efektywne 
funkcjonowanie silnika, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń. 
Optymalna filtracja powietrza zapobiega również utracie mocy silnika.

   Doskonałe dopasowanie i konstrukcja oznaczają, że oryginalne filtry powietrza Case IH 
zatrzymują do 99,99% cząsteczek zanieczyszczeń bez zmniejszenia przepływu powietrza.

    Korzystanie z filtrów o niskiej jakości (szczególnie w zakurzonych środowiskach 
rolniczych) może być bardzo niebezpieczne dla Twojego silnika. Oryginalne filtry CASE 
IH zapewniają maksymalną wydajność przepływu powietrza i zdolność do filtracji pyłu o 
najmniejszych cząsteczkach.

   Zalecamy wymianę filtra powietrza co 600 godzin, aby przedłużyć żywotność silnika.

OPTYMALNY PROCES REGENERACJI

Podczas procesu regeneracji głowica  cylindrów 
Case IH jest oczyszczana i odnawiana w celu 
usunięcia fizycznych zanieczyszczeń, które mogą 
zakłócać filtrowanie lub zmienić lepkość oleju 
silnikowego.

KOMPLEKSOWE TESTY

Głowice cylindrów Case IH są również poddawane 
rygorystycznej kontroli jakości. Uwzględniając w 

tym szczelność, tolerancję ciśnienia, odporność na 
temperaturę, po to aby upewnić się, że część działa 

skutecznie, a także aby uniknąć deformacji innych 
elementów silnika.

WAŻNA WSKAZÓWKA

Zalecamy używanie do silnika tylko 
oryginalnych części Case IH, aby 

zoptymalizować wydajność sprzętu, 
zminimalizować ryzyko przestoju i przedłużyć 

okresy pomiędzy konserwacją Twojej maszyny.

GŁOWICE CYLINDRÓW
JAKI JEST NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI SILNIKA?
Głowica cylindrów odgrywa ważną rolę w procesie spalania, umożliwiając dotarcie powietrza i paliwa do silnika, 
jednocześnie odprowadzając gazy wydechowe.
Wybierz oryginalne części, aby ulepszyć swoją maszynę.
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ROZPOCZNIJ 
PRZYGOTOWANIA  
DO SEZONU Z CASE IH 
CZĘŚCI ORAZ SERWIS DLA 
WSZYSTKICH MASZYN
Nowy sezon rozpoczyna się już teraz! Przygotuj swoje maszyny wraz z zespołem serwisowym 
CASE IH, aby działały wydajniej i bezpieczniej. 

Serwis i Oryginalne Części Zamienne pozwolą Twoim maszynom zapewnić optymalną 
wydajność dla wszystkich zadań. To najlepszy wybór dla profesjonalistów. 

Wiemy jak ważną rolę odgrywa Twój ciągnik w gospodarstwie. Aby mieć pewność, że będzie 
działał sprawnie przez cały rok, należy wymieniać części przy najwcześniejszych oznakach ich 
zużycia. Dzięki naszej wiedzy przeprowadzona zostanie pełna kontrola Twojej maszyny, aby 
zminimalizować ryzyko niechcianych przestojów.

SPRAWDŹ STAN SWOJEGO CIĄGNIKA  
I INNYCH MASZYN

81 PUNKTÓW  
WERYFIKACJI CIĄGNIKA

PRZEGLĄD ZIMOWY


