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Protecção 
máxima 
para uma 
longa duração

www.pli-petronas.com

A PETRONAS LUBRIFICANTES 
desenvolveu este líquido 
concentrado anticongelante e 
refrigerante de longa duração para 
utilização em maquinaria agrícola. 
Evita a cavitação do cilindro e reduz 
a formação de depósitos no 
circuito de refrigeração. Melhora a 
capacidade de transferência de 
calor e a proteção contra a 
corrosão. MAT 3624 aprovação 
oficial pela CNH Industrial.

SABIA QUE SE LEVAR O SEU TRACTOR A FAZER A 
REVISÃO A UM SERVIÇO OFICIAL NEW HOLLAND, 
OBTERÁ INÚMERAS VANTAGENS? 
• Reduz custos inesperados e riscos de paragem
• A sua máquina estará sempre atualizada
• Terá o livro de manutenção selado no Serviço Oficial New Holland, 
   com maior valor de recompra
• Protege eficazmente o seu investimento, gerindo melhor
   os imprevistos

www.newholland.pt
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MAXIMIZE O SEU POTENCIAL

Estimado Cliente,
 
Em 2019 comemoramos 25 anos e, em parceria com a New Holland, 
convidamo-lo a descobrir a nossa primeira revista.
Durante este ano poderá beneficiar das ofertas imperdíveis em 
revisões, serviços e peças sobresselentes.
Não perca tempo, comece já a preparar o seu trator para uma 
sementeira bem-sucedida.
Como já é habitual, estaremos presentes na 52ª edição da AGRO a 
realizar entre os dias 28 e 31 de Março de 2019. Esperamos por Si.

Brás & Vasconcelos, Lda
25 anos ao serviço da Agricultura

EDITORIAL

P.6

INVISTA EM AGRICULTURA 
DE PRECISÃO
Especial Agricultura de Precisão

P.10

LINHAS ESPECIAIS
Descubra a nossa nova gama NEXPRO

P.5

REVISÃO 600 HORAS
T4F e T7 Heavy Duty

P.4

OFERTAS EM PEÇAS ORIGINAIS
Ajuste fino

Protecção 
máxima 
para uma 
longa duração

www.pli-petronas.com

A PETRONAS LUBRIFICANTES 
desenvolveu este líquido 
concentrado anticongelante e 
refrigerante de longa duração para 
utilização em maquinaria agrícola. 
Evita a cavitação do cilindro e reduz 
a formação de depósitos no 
circuito de refrigeração. Melhora a 
capacidade de transferência de 
calor e a proteção contra a 
corrosão. MAT 3624 aprovação 
oficial pela CNH Industrial.
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4 Todos os preços mostrados nesta revista não incluem IVA. Oferta válida até 31 de Março de 2019. Fotos não contratuais.

OFERTAS DE PEÇAS

PREPARE O SEU TRACTOR PARA 2019

 Posicione corretamente as luzes para garantir a sua segurança e evitar o stress enquanto conduz. 
 Verifique os seus filtros de cabine e troque-os se necessário. É importante verificar o seu bom estado       

  para manter o seu nível de segurança. 
 Invista em bancos New Holland, é o melhor que poderá fazer pela sua saúde. 

FEVEREIRO: SINTA-SE CÓMODO E SEGURO NA SUA CABINE

 Prepare o ar condicionado para combater o calor este verão. 
 Escolha os vidros temperados New Holland para uma melhor proteção contra os raios UV e impactos. 
 Verifique a pintura da sua máquina. O aspeto do seu trator não é o mais importante, mas quanto mais 

o cuidar mais irá manter o seu valor de compra. 

MARÇO: PREPARE-SE PARA O CALOR E VERIFIQUE O ESTADO DAS SUAS PEÇAS DE DESGASTE

Baterias

15%

Tintas

20%

Embraiagens

20%
DESC. 
ATÉ

DESC. 
ATÉ

DESC. 
ATÉ
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5Todos os preços mostrados nesta revista não incluem IVA. Oferta válida até 31 de Março de 2019. Fotos não contratuais.

 Trocas de fluidos e de filtros.
 Peças originais New Holland, troca de óleo com mão de obra incluída.

 Manutenções preventivas segundo o manual de operador.

Outras operações necessárias para as suas máquinas e não incluídas no manual de operador serão  a seu cargo.

OFERTAS AJUSTE FINO

  REVISÃO 600 HORAS

CONSULTE A OFERTA NO SEU CONCESSIONÁRIO

MODELO T4F MODELO T7 HEAVY DUTY 

MÃO DE OBRA • PEÇAS ORIGINAIS 
LUBRIFICANTES

INCLUI

Filtro de cabine

20%

Luzes

20%

Vidros

20%

NOVO!

DESC. 
ATÉ

DESC. 
ATÉ

DESC. 
ATÉ

VANTAGENS
APROVEITE IVA À TAXA REDUZIDA (6%) NAS REPARAÇÕES
PEÇAS ORIGINAIS 
REPARAÇÃO NUM CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO
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ESPECIAL AGRICULTURA DE PRECISÃO

ESCOLHA PLM® CONNECT RTK

Permaneça conectado  
todo o dia com os melhores  
sistemas de sinais

Com PLM® Connect RTK, precisão e produtividade todo o ano:

Porquê escolher PLM® Connect RTK e/ou CenterPoint™ RTX Fast?

MÁXIMA EFICIÊNCIA. 
MÍNIMO ESFORÇO.
Os equipamentos de agricultura de precisão permitem obter melhores resultados com menor esforço, facilitando múltiplas tarefas, desde o 
semeado ao nivelado do terreno. Os novos sistemas PLM® da New Holland, desde a tecnologia de posicionamento até aos sistemas de guia 
inteligentes, melhorarão o seu dia a dia e os seus resultados a longo prazo.

PRODUTIVIDADE
Otimização de parcelas 

com o último em mapeamento 
de rendimento de cultivos

POUPANÇA
Redução de custos de cultivo e 

controlo de secções

CONFORTO
Condução mais cómoda, com 
sistemas de guia e sinais de 

correção

EFICIÊNCIA
Melhor rendimento com 

sistemas avançados  
de gestão agrícola

•   Precisão fiável de 1,5 cm entre 
passagens e de 2,5 cm ano após ano

•   Vasto leque de aplicações: fileiras 
de cultivo, carris, orientação de 
plantadoras, nivelamento do terreno, 
criação de superfícies,drenagem, etc.

Tempo de convergência

CenterPoint™ RTX Fast PLM® Connect RTK

<15 min

3,8 cm

3,8 cm

Não

Bom Excelente

Sim

2,5 cm

1,5 cm

<1 min

Entre passagens

Precisão  de ano a ano

Suporte direto 
do fornecedor do serviço

Desempenho debaixo de árvores
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CONDUÇÃO AUTÓNOMA

Consulte a oferta do
seu concessionário do 
EZ-PILOT TM PRO + XCN 1050TM

EZ-PILOT™ PRO
A condução autónoma mais fiável
O sistema EZ-Pilot™ PRO, compatível com o RTK, inclui um controlo de motor 
elétrico integrado para rodar o volante, para trabalhar em modo “mãos livres”  
com o ecrã XCN-1050TM e agora, também, com a INTELLIVIEW IV. 

• Menos cablagem
• Função de marcha atrás 

• Possibilidade de atualizar a IntelliSteerTM Motor Drive para maior rendimento

AUTOPILOT MOTOR DRIVE 
Mais precisão com menos esforço
A Autopilot Motor Drive combina o volante elétrico de alto torque SAM200  
com o sistema NAV900 para a condução mais precisa do seu tipo.

• NAV900 é compatível com o BEIDOU, para um melhor sinal
• Funcionamento marcha atrás
• Alta precisão com alfaia dianteira
• Fácil de instalar e de usar
• Compensação de terreno T3™
• Produtos compatíveis XCN-1050TM

DESCUBRA O 
INTELLISTEER  
MOTOR DRIVE
Com Intelliview IV para 
uma condução autónoma 
de alto rendimento

NOVIDADES DE PRODUTOS

OFERTA

XCN 1050 + NAV 900

INTELLIVIEW IV + NAV 900

RevistaNH_BRASVASCONCELOS_POO.indd   7 18/2/19   13:37



8

Em conjunto com a empresa GEOPROSPECTORS desenvolveu-se um 
produto que tem como resultado um sensor que nos oferece diferentes 
funcionalidades através do ISOBUS que faz o mapeamento do terreno, 
arado variável e plantação variável de acordo com as características 
específicas do terreno

Em conjunto com a empresa APPSFORAGRI desenvolveu-se uma série 
de sensores juntamente com uma aplicação para Smartphone que irá 
ajudar os agricultores a controlar diferentes parâmetros como: factores 
climáticos, ameaça de doenças e pragas, factores limitadores do solo e 
pluviometria

Em conjunto com a empresa FRITZMEIER desenvolveu-se um sensor de 
tecnologia NIR cujos algorítmos internos permitem medir o rendimento 
e potencial dos cultivos em função da colorimetria, estado vegetativo e a 
taxa fotosintética

Em conjunto com a DINAMICA GENERALE desenvolveu-se um sensor 
NIR que pode ser instalado em diversas máquinas lançando dados 
nutricionais muito importantes para os produtores de leite e diversos 
dados de rendimento, permitindo aos agricultores comparar diversos 
cultivos híbridos com dados reais de produção e características químicas

Em conjunto com a ZASSO desenvolveu-se um eletroherbicida que 
elimina as ervas daninhas sem necessidade de utilização de produtos 
fitossanitários com a poupança que representa

NOVA GAMA
PRODUTOS AGXTEND

ESPECIAL AGRICULTURA DE PRECISÃO
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SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os sistemas PLM® estão desenhados para aumentar a sua produtividade e facilitar-lhe a tomada de decisões.  
Para ajudá-lo a aproveitar estas vantagens, desenvolvemos uma formação e um apoio personalizados  
que colocam a última tecnologia ao alcance de todos. 

Problemas com a condução autónoma?  
O ecrã não funciona?

Uma equipa de especialistas em agricultura de precisão, disposta 
a aconselhá-lo e prestar-lhe apoio técnico, reduzirá o tempo de 
inatividade e voltará a deixar a sua máquina pronta a utilizar.
•  Disponível de segunda a sexta, das 7 às 19 h
• Técnicos agrícolas altamente qualificados
• Acesso a recursos adicionais

CENTRO DE SUPORTE AGRICULTURA DE PRECISÃO

plmsupporteur@newholland.com
00800 64 111 111

CONCESSIONÁRIOS EXPERT 
Aproveite o conselho e a ajuda dos 
nossos profissionais 
Os especialistas em agricultura de precisão dos nossos concessionários 
irão prestar-lhe assessoria profissional para ajudá-lo a escolher o 
sistema PLM® mais adequado à sua atividade. Também usufruirá do 
nosso apoio exclusivo pós-venda.

Precisa de formação ou mais informação? Contacte o seu 
concessionário especializado 

FINANCIAMENTO

Nunca foi tão fácil investir em tecnologia! 
Consulte mais informação no seu 
concessionário 0% 

TAN 3,08% T.A.E.*

T.A.E.: 3,08%. com TAN 0%. Taxa fixa. Exemplo calculado para um contrato em leasing de 12 meses, no valor de 15.000 €, com 20% de entrada inicial, seguido de 11 
rendas antecipadas de 1.090,82 € e valor residual de 1 €.  Despesas iniciais de 150 € e portes de 3 €.  Juros subvencionados pela CNHi Parts & Service. Campanha 
realizada em conjunto com o BNP Paribas Lease Group, S.A. (Portugal), apenas em leasing e para clientes profissionais que já tenham um financiamento em leasing 
vigente com o BNP Paribas Lease Group, S.A. (Portugal) para um tractor da marca New Holland e para clientes com financiamento novo em leasing para um tractor 
da marca New Holland. Financiamento sujeito à aprovação do BNP Paribas Lease Group, S.A. (Portugal) com montante minimo a financiar de 2.000 € e montante 
máximo a financiar de 30.000 €. Seguro de vida obrigatório contratado através do BNP Paribas Lease Group, S.A.  (Portugal) . Acresce IVA à taxa legal em vigor a todos 
os valores acima mencionados.  Campanha válida de 01 de Fevereiro de 2019 até 31 de Dezembro de 2019. Oferta limitada ao stock existente e nos concessionários 
aderentes. Informe-se já no seu concessionário New Holland e/ou no BNP Paribas Lease Group. S.A. (Portugal).  
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LINHAS ESPECIAIS

 Qualidade garantida pela CNH INDUSTRIAL
 Preços competitivos
 Conformidade total com as normas e standards da UE

 24 meses de garantia
 Cobertura de garantia europeia
  Distribuição e instalação por parte da rede da  
New Holland

Pergunte ao seu distribuidor pela gama completa de acessórios.

GANCHO DE REBOQUE – 
TIPO DESLIZANTE
Altura ajustável,pode rebocar até 
14.000 kg.

ELEVADOR DIANTEIRO
Perfeito para carregar peso 
(+1000 kg) e elevar alfaias

ROTATIVO
Trabalhe em segurança: avise os 
outros de que está perto.

GUARDA-LAMAS DIANTEIRO 
DINÂMICO
Excelente proteção da cabine, 
visibilidade e rádio de direção 
melhorados.

POWER BEYOND
Alimente hidraulicamente as suas 
alfaias com a sua própria válvula 
sensora..

CAIXA DE 
ARMAZENAMENTO DE 
CABINE TRASEIRA
Espaço extra de armazenamento.

PERTO DE SI 
Peças originais que o acompanham no campo.

ACESSÓRIOS

Uma gama de produto para cobrir todas as suas necessidades e máquinas

Carregue-se de rentabilidade com a nossa nova e completa gama de baterias NEXPRO. Inclui 13 tipos que 
vão dos 70 aos 225 Ah para cobrir a grande maioria de equipamentos NEW HOLLAND. Nenhum dos modelos 
necessita de manutenção, todos contam com tecnologia de rede e são fabricados segundo rigorosos standards 
de qualidade.

NEXPRO

Carregue-se de fiabilidade
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LINHAS ESPECIAIS

Boas razões para escolher a REMAN 
 Relação qualidade-preço.
  A melhor garantia do seu tipo: 2 anos de garantia 
em motores
 Baixo impacto no meio ambiente.
 Menor tempo de inatividade para reparações.

Oferta REMAN 
 Motores completos.
 Blocos curtos e compridos.
 Compressores de ar condicionado.
 Cabeças.
 Transmissões e turbocompressor.
 Motores de arranque e alternadores.
 Bombas de injecção e injectores.
 Componentes eletrónicos.
 Filtros de partículas diésel (DPF).
 Bombas, motores, válvulas e cilindros hidráulicos

SOLUÇÕES APROPRIADAS PARA MÁQUINAS COM MAIS DE 15 ANOS
Pode renovar os componentes do seu trator New Holland com peças originais competitivas graças à  
GOLD VALUE, a linha dedicada às máquinas mais antigas.

A marca GOLD VALUE oferece:
 Peças certificadas que garantem o bem estar do seu trator. 
  Os especialistas da New Holland Agriculture oferecem soluções  

à medida focadas nas suas necessidades.
  Preços competitivos e poupança a longo prazo graças às peças  

originais criadas para durar. 
  Mais de 10.000 referências para mais de 550 modelos de  

tratores entre eles os FIAT 80-90, FORD 4000, FORD 6610,  
New Holland TL90, New Holland TS115

Ao eleger a marca GOLD VALUE da New Holland Agriculture elege tranquilidade porque sabe que está a dar às 
suas máquinas as peças originais corretas ao preço adequado.

A resposta competitiva 
da New Holland 
para a reparação 
do seu antigo trator

A história continua.

REMAN 

Dê uma nova oportunidade às suas máquinas com 
mais de 5 anos com as peças certificadas pela CNH

GOLD VALUE
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SERVIÇOS

ENTREVISTA AO SR. FILIPE DUARTE DA EMPRESA AGROCUNHA & DUARTE

Sr. Filipe Duarte, em que se baseia a sua actividade aqui na sua exploração?
A nossa actividade principal é a criação de bovinos e estamos inseridos no programa de cruzamento PROCROSS. O 
PROCROSS cruza a raça Holstein com outras duas raças para aproveitar as melhores características de cada raça e 
aumentar a diversidade de material genético o que permite aumentar a produtividade. 

Com quantos animais conta a sua exploração actualmente?
São 70 vacas das quais 62 em ordenha, num total de 170 cabeças de gado. Nós cultivamos tudo o que elas comem à 
excepção da palha e da ração concentrada que compramos. Em termos agrícolas, fazemos tudo: Estrumar os campos, 
lavrar, frezar, semear, etc.

E o que é que produz concretamente?
Fazemos duas sementeiras: milho de forragem e as ervas. Produzimos cerca de de 1800 toneladas de silagem e 29 Ah 
de erva por ano. Por isso, os tractores aqui são sujeitos a um grande esforço contínuo.

E o que o levou a optar pela New Holland?
A SEAC tem uma equipa muito organizada com grande competência técnica. Têm um stock de peças originais que a 
maioria dos concessionários de outras marcas não têm, o que lhes permite responder às situações de forma rápida. Isso 
tem um valor inestimável numa actividade como a nossa que não pára.

E que me diz da qualidade do tractor New Holland?
Neste momento tenho três: T4.95, T4.115 e um TN75 com carregador frontal e estou muito satisfeito com o seu 
desempenho.  Os T4 apresentam potência de sobra, quer de motor, quer de tomada de força. Para além disso, para o 
tractor que é, tem uma boa brecagem.

E os custos de manutenção comparativamente aos que tinha antes?
A New Holland tem pouca manutenção. A revisão é espaçada e não é muito cara pois não utiliza muito material.

Qual será a próxima aquisição? Trocar o TN? 
Para já não. Aqueles tractores saíram excepcionais e o tractor não tem muitas horas. Mas quero colocar-lhe um 
carregador frontal New Holland, pois para trabalhar silagem não tem comparação. Tem bons ângulos de trabalho, boa 
velocidade... Ao fim do dia ganha-se 1 hora de trabalho pelo menos. 

Queremos agradecer-lhe por esta visão tão próxima do seu trabalho, das dificuldades e dos planos para o futuro. 
Esperamos continuar a merecer a sua preferência. 

Eu agradeço também a atenção que me tem sido dada enquanto cliente New Holland e espero continuar um cliente satisfeito 
por muitos anos. 

Caro amigo New Holland, iniciamos esta rubrica que pretende 
trazer-vos os testemunhos e experiências de vida de agricultores 
e criadores de gado portugueses. Desta vez, a nossa reportagem 
foi até Estarreja. Juntamente com o Sr. João Antão, gerente na 
SEAC, um concessionário New Holland, visitámos um dos muitos 
agricultores que confiam na New Holland para os ajudar nas suas 
tarefas do dia-a-dia.
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SERVIÇOS

LOGÍSTICA

MUDANÇA DE ARMAZÉM
Transferência do armazém da Coslada a Azuqueca 

Armazém central

Armazém nas 
proximidades

60.000 referências

550.000 peças movidas

ASSISTÊNCIA INDIVIDUAL AO MAIS ALTO NÍVEL

ASSISTÊNCIA PARA 
TODA A GAMA

TOP SERVICE 
PRIVILEGE

INFORMAÇÃO 
GERAL

CATÁLOGOS

ATENÇÃO 
AO CLIENTE

ASSISTÊNCIA E INFORMAÇÃO 24/7. *A chamada é gratuita a partir do telefone fixo. 
Antes de telefonar através do seu telemóvel, consulte as tarifas com o seu operador.

www.newholland.pt
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NOTÍCIAS NEW HOLLAND

A New Holland celebra o 100º aniversário da produção do primeiro trator Fiat. 

O Modelo 702 criou-se em resposta à escassez de mão de obra agrícola durante as últimas fases da 1ª Guerra Mundial. 
A solução foi a inovadora abordagem do Modelo 702, desenvolvido expressamente para satisfazer as necessidades 
da maior variedade de aplicações estáticas e dinâmicas graças ao seu motor de 4 cilindros, tração traseira, eixo de 
direção dianteiro e eixo traseiro rígido, uma opção inusitada na época. 

O Modelo 702 também rompeu com o design convencional ao adotar o critério do trator Fordson, com um sistema 
de propulsão de suporte que eliminava a necessidade de chassis. Em oposição ao veículo Fordson este tratava-se de 
um trator mais potente e perfeitamente adaptado aos terrenos difíceis e com frequentes declives das explorações 
agropecuárias europeias.

 
Após exaustivos testes no campo, o Modelo 702 apresentou-se às autoridades italianas a 14 de agosto de 1918. Ele 
marcou o lançamento oficial de um dos tratores agrícolas mais emblemáticos. Na sequência do seu bem sucedido 
rendimento agrícola, no ano seguinte a Fiat assinou acordos de fornecimento com consórcios agrários em toda a Itália 
e iniciou a produção de 1.000 tratores. Assim nasceu o primeiro trator Fiat fabricado em série e a mecanização da 
agricultura italiana. 

A NEW HOLLAND CELEBRA 100 ANOS 
DO PRIMEIRO TRATOR FIAT
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OFERTA COMPLEMENTAR,  mais info no seu serviço oficial

ÁUDIO:
 Rádio new holland.
 Design apurado e simples.
  Resistente às vibrações, choques e pó.

VÍDEO:
 Kit vídeo em HD.
 Câmara IP69K (resistente à água).
  Câmara compatível com o seu ecrã 
Intelliview graças ao nosso cabo.

CARREGADORES FRONTAIS ORIGINAIS
Sabemos o que o seu tractor precisa

Os carregadores Originais da New Holland são Rápidos, Ligeiros e Robustos.
- Todos os Pontos de rotação têm casquilhos e lubrificação - 
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BMAQ
Caíde de Rei

Avenida das Arvores, 1297
4760-443 - Lousada

Tlf.: 255 092 305 / Tlm 968 999 315
Peças: 968 933 387

BRÁS & VASCONCELOS
Ponte de Lima

Via Foral D. Manuel I, n.º 1021  
4990-256 Ponte Lima

Tlf.: 258 943 041 / Tlm 965 390 422

BRÁS & VASCONCELOS
Braga

Rua dos Restauradores
4700-734 Braga

Tlf: 253 628 071 / Tlm 968 032 500
Peças: 968 933 354

Oficina: 965 390 421
geral@brasevasconcelos.com

www.brasevasconcelos.com
facebook.com/brasevasconcelos

BRÁS & VASCONCELOS

ONDE QUER QUE ESTEJA, TERÁ A NEW HOLLAND PERTO DE SI.

VIANA  
DO CASTELO

PORTO

BRAGA

������������������

������������������

www.newholland.pt

  O seu concessionário New Holland:

www.brasevasconcelos.com

/brasevasconcelos
Encuéntranos en:
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