
Kredyt 

Okres finansowania do 10 lat 
Brak cesji z dotacji 
Zabezpieczenie tylko na maszynie rolniczej  
Brak zabezpieczenia na gospodarstwie 
Brak poręczycieli 
Raty:  
Miesięczne, kwartalne, półroczne, sezonowe 
raty balonowe: 50/50, 3x33 i 4x 25 

 

Leasing 

Okres leasingu do 60 m-cy 
Zabezpieczenie tylko na maszynie rolniczej  

Brak poręczycieli 
Niska wpłata własna 

Raty:  
Miesięczne, sezonowe 

Indywidualny harmonogram spłat 

 

Ubezpieczenia 

Kompleksowy pakiet ubezpieczeń 
Oferta w PZU, Ergo Hestia oraz Warta 
Maksymalny wiek maszyn – 10 lat 
Wysokie zniżki za bezszkodowość 
Dodatkowe zniżki na kolejne ubezpieczenia 
Zniżki za kontynuację 
Ochrona na terytorium RP 
Włączone ryzyko wandalizmu i dewastacji 
 

Wymagane dokumenty 

dowody osobiste kredytobiorców lub dowód osobisty i prawo 
jazdy 

nakaz płatniczy oraz potwierdzenie płatności ostatniej raty 
podatku 

polisa ubezpieczenia budynków 
potwierdzenie przelewu mówiące o wysokości dopłaty 

obszarowej 
jeśli występują: umowy dzierżawy 
podpisany wniosek kredytowy 
faktury potwierdzające prowadzenie działalności rolniczej 

 

 

 

 

O szczegóły pytaj: 

Dong Feng Europe Group GmbH  

Ul. Przemysłowa 2 , 88-400 Żnin 
tel. 52 303 13 61 
www.dongfeng-europe.com          

 

Dział finansowania: 
 
Infolinia: 801 000 257  
tel. 668 121 778 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atrakcyjne finansowanie fabryczne 
dopasowane do potrzeb Twojej Firmy 
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Pacco 40 DF 404 G2 

 DF-404 G2, 

  4-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 29,4kW 

(40KM), 

  napęd 4WD załączany mechaniczne,  

 TUZ kat. I, dwie pary wyjść hydrauliki zewnętrznej 

dwustronnego działania,  

 wydatek pompy 24l/min,  

 skrzynia mechaniczna z reduktorem, 

synchronizowana, 8 biegów do przodu, 8 do tyłu, 

REWERS,   

 układ kierowniczy hydrostatyczny,  

 ogumienie rolnicze, przód 7.50 - 16, tył 12.4 - 24,  

 WOM 540/1000, obciążniki przód- standard 120kg 

 

 

 

   

 

 Niezawodność 

 Precyzja 

 Atrakcyjne dodatkowe wyposażenie: 

ładowacze czołowe, pługi 

 Solidna konstrukcja 

 Dostępność części 

 

 Pacco 30 DF 304 G2    
  
Znakomite ciągniki Pacco 30 to  

 3-cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy 20,2kW 
(30KM)  

 napęd 4WD załączany mechanicznie   
 TUZ kat. I, dwie pary wyjść hydrauliki zewnętrznej - 

dwustronnego działania 
 wydatek pompy 24l/min 
 skrzynia mechaniczna z reduktorem, 

synchronizowana, 8 biegów do przodu oraz 8 do 
tyłu, REWERS  

 Ciągnik posiada układ kierowniczy hydrostatyczny 
 ogumienie rolnicze, przód 6.00 - 12, tył 11.2-20 
 WOM 540/1000, obciążniki przód - standard  

120 kg 

 

 

   

BEZPIECZEŃSTWO 

EFEKTYWNOŚĆ 


