
Η διάρκεια των Γνήσιων Αντ/κών της Kverneland δεν είναι η μοναδική
σημαντική παράμετρος . Μεγαλύτερη φθορά , σημαίνει περισσότερος
χαμένος χρόνος που απαιτείται για την αλλαγή . Και ο χρόνος σου
είναι τα χρήματά σου που σπαταλιούνται άσκοπα .

Εάν δεν γνώριζες ήδη για την αυξημένη
φθορά που εμφανίζουν τα φθηνά
αντίγραφα , θα σου συγχωρούνταν η
σκέψη ότι ένα βαρύτερο και φαρδύτερο
Υνίο που στοιχίζει λιγότερα χρήματα ,
είναι ευκαιρία . Δεν θα μπορούσες να
είσαι περισσότερο λάθος . Ένα
βαρύτερο και φαρδύτερο Υνίο
παρουσιάζει μεγαλύτερη αντίσταση και
οργώνει λιγότερο αποτελεσματικά . Το
να είναι βαρύτερο και φαρδύτερο δεν
αποτελεί πλεονέκτημα όταν η φθορά
εμφανίζεται σε πολύ , πολύ μεγαλύτερο
βαθμό .
Τα γνήσια Υνία της Kverneland έχουν
ειδικό σχήμα ώστε να ταιριάζουν
απόλυτα στο Kverneland άροτρό σου .
Η κακή εφαρμογή των αντιγράφων έχει
ώς αποτέλεσμα να κόβουν λιγότερο
καθαρά και να μαζεύουν χώμα , δηλαδή
να δημιουργούν αντίσταση . Είναι
δεδομένο ότι τα αυθεντικά Υνία είναι
περισσότερο ανθεκτικά στη φθορά ,
ταιριάζουν απόλυτα και οργώνουν πιό
αποτελεσματικά . Το ισχύει και για τα
Προΰνια . Όταν μαζί με τα παραπάνω
συμπεράσματα συνυπολογίσεις την
γρήγορη εξυπηρέτηση , τη διαρκή
διαθεσιμότητα μέσω του εκτεταμένου
δικτύου συνεργατών αλλά και ότι δεν
διακινδυνεύεις την εγγύηση του
μηχανήματός σου , θα καταλάβεις ότι
δεν κερδίζεις χρήματα αγοράζοντας
φθηνά αντίγραφα . Και μη ξεχνάς ότι
αγοράζοντας αυθεντικά ανταλλακτικά

επωφελήσαι από την πατενταρισμένη
τεχνολογία εξοικονόμησης χρόνου
Knock-On® – η αλλαγή ενός Knock-On®
προϋνίου χρειάζεται περίπου 90%
λιγότερο χρόνο συγκριτικά με ένα
συμβατικό προΰνιο, εξοικονομώντας
επιπλέον χρόνο από αυτόν που ήδη
κέρδισες αγοράζοντας αξιόπιστα
ανταλλακτικά υψηλής ποιότητας ,
μειωμένης φθοράς από την Kverneland.

Εξακολουθείς να πιστεύεις ‘οτι
γλιτώνεις χρήματα αγοράζοντας
φθηνά αντίγραφα ; Μόνο τα
Γνήσια Ανταλλακτικά της
Kverneland αξίζουν τα χρήματά
σου !

Γνήσια Ανταλλακτικά 
Πως να γλιτώσεις Χρόνο & Χρήματα

Tο σύστημα Kverneland Knock-On®

Είμαστε περήφανοι για τα Γνήσια Ανταλλακτικά μας και
πιστεύουμε πως έχουμε αποδείξει γιατί θα πρέπει να
αγοράζεις Αυθεντικά Ανταλλακτικά κατασκευασμένα από
την Kverneland.

• Κατασκευάζονται με τις υψηλότερες προδιαγραφές

• Διαθέτουν μοναδική και πατενταρισμένη τεχνολογία

• Ταιριάζουν και προσαρμόζονται με ακρίβεια

• Προσφέρουν βέλτιστη απόδοση , πάντοτε

• Δεν επηρεάζουν την εγγύηση σου

• Διαρκούν πολύ περισσότερο από τα ‘’αντίγραφα’’

• Σου εξοικονομούν χρήματα

Επικοινώνησε με τον αντιπρόσωπό σου :

www.kverneland.com

Γιατί θα πρέπει να αγοράζεις Γνήσια 
προΰνια και υνία Kverneland 
-Γρήγορος οδηγός εξοικονόμησης χρόνου και χρημάτων

Original PartsOriginal Parts
We Keep Your Machine Running!We Keep Your Machine Running!
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Αντίγραφο 1 Αντίγραφο 1

Αντίγραφο 3 Αντίγραφο 3

Αντίγραφο 2 Αντίγραφο 2

Αντίγραφο 4 Αντίγραφο 4

Γνήσιο Kverneland Προΰνιο 
• Αρχικό μήκος προϋνίου: 228mm • Μήκος μετά τη δοκιμή: 184mm • Διαφορά: 44mm

Γνήσιο Kverneland Υνίο 
• Αρχικό μήκος υνίου: 145mm • Μήκος μετά τη δοκιμή: 125mm • Διαφορά: 20mm

Το Άροτρο Δοκιμών μας
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Αποτελέσματα Δοκιμής Αποτελέσματα Δοκιμής

Με σκοπό να διερευνήσουμε πόσο καλά
ή κακά είναι τα αντίγραφα ανταλλακτικά
σε σύγκριση με τα δικά μας αυθεντικά και
υψηλής ποιότητας Kverneland
ανταλλακτικά , αποφασίσαμε να
πραγματοποιήσουμε δοκιμές με διάφορα
αναλώσιμα αρότρων ( Υνία και
Προΰνια ).
Πήραμε Υνία από 4 διαφορετικούς
κατασκευαστές αντιγράφων , τα
τοποθετήσαμε σε ένα 7υνο άροτρο και τα
δοκιμάσαμε σε ένα χωράφι στη Σουηδία
κάνοντας τη σύγκριση με τα δικά μας
υψηλής ποιότητας Υνία . Ίδιο χωράφι ,
ίδιο άροτρο, ίδιες συνθήκες.Τα
αποτελέσματα , άν και εξέπληξαν
κάποιους ,ήταν ακριβώς ότι περιμέναμε .
Τα φθηνά κακέκτυπα απλά δεν είναι το
ίδιο καλά με τα γνήσια της

Kverneland . Μπορείς να σκεφτείς ότι
η kverneland βασίστηκε στα δικά της
ευρήματα , όμως τα αποτελέσματα
είναι δύσκολο να τα αρνηθεί κανείς .
Οργώνοντας την ίδια απόσταση και
μετρώντας τα Προΰνια , συγκριτικά με
τα δικά μας , ομολογουμένως πιό
ακριβά Προΰνια , όλα τα φθηνά
αντίγραφα υπέφεραν από πολύ
μεγαλύτερη φθορά .Για την ακρίβεια ,
23-36% περισσότερη φθορά . Τό ίδιο
συνέβη και με τα Υνία .
Εδώ η συγκρινόμενη φθορά των
αντιγράφων ήταν ακόμη χειρότερη ,
μέχρι και υπερβολική , έως 55%
περισσότερη ! Και αυτό παρά το
γεγονός ότι τα Υνία της Kverneland
ήταν τα λεπτότερα και τα ελαφρύτερα
στη δοκιμή .

Γνήσια Ανταλλακτικά  
Πραγματική Οικονομία

Πιθανόν να πιστεύεις ότι τα φθηνά αντίγραφα αξίζουν τα λεφτά τους .
Στο κάτω κάτω κερδίζεις λεφτά . Ή μήπως όχι ; Οι μετρήσεις μας
κατέληξαν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα : Τα φθηνά αντίγραφα
σου κοστίζουν τελικά περισσότερο μακροπρόθεσμα , σε χρήματα και
σε χαμένο χρόνο .


