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ADVANCED FARMING SYSTEMS 03  

AFS™ – VÆRKTØJET TIL DET MODERNE LANDBRUG

KOMPAKT, KOMPETENT  
KONKURRENCEDYGTIGT!
CASE IH ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS™) BETALER SIG. UDNYT DEN FREMRAGENDE HARDWARE OG SOFTWARE –
EN SAMLET PAKKE FRA EN ENKELT LEVERANDØR: DEN PERFEKTE LØSNING
Case IH AFS™ tilbyder en lang række praktisk orienterede løsninger, så du kan dyrke og administrere dine marker langt mere effektivt end nogensinde før.  
Udnyt fordelene ved den utvivlsomt største udvikling indenfor moderne landbrugsdrift siden starten af landbrugets mekanisering og opnå øget kontrol, 
produktivitet, effektivitet og præcision. Case IH AFS™ løsningerne er logiske, lette at anvende, intuitive, og bliver lynhurtigt en naturlig del af arbejdslivet – præcist 
som at køre med vore traktorer. Det er sådan, vi har lært at forstå den moderne landmands behov.   

PÅ RETTE SPOR - MED CASE IH AFS™ 
Det er ikke kun ulykker, som sjældent kommer alene, Case IH AFS™ løsninger har en lang række fremragende funktioner, der er nøglen til din succes gennem 
hele driftsforløbet og sikrer dig et klart overblik – år efter år.

  Sikrer optimal kontrol: Kontrollerer og styrer maskiner, redskaber og 
data via integrerede touch-screen monitorer, som er 100% kompatible 
og udskiftelige på tværs af hele Case IH maskinparken.

  Maksimal udnyttelse: Faste spor i marken sparer dig tid og penge ved 
at udnytte alle ressourcer maksimalt – maskiner, arbejdskraft, brændstof 
og alle driftsmidler som f.eks. såsæd, gødning og produkter til beskyttelse 
af afgrøden.

  Fremtidssikret: Du er altid på forkant med udviklingen Med AFS  
Farm Management Software er du altid med på den nyeste udvikling. 
Træf fremtidsorienterede beslutninger baseret på konkrete fakta – og 
intet andet.

  AFS Connect™ Telematics: Overvåg og styr driften af dine maskiner 
hjemme fra skrivebordet på dit kontor. Forbedre logistikken og maksimer 
ydeevnen. Få fuld udbytte af Case IH AFS Connect™ technology med 
dataoverførsel i realtid.
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04 UDBYTTE AF INVESTERINGEN  

AFS™ – MAKSIMALT UDBYTTE AF INVESTERINGEN

BRUG PRÆCISION OG VIDEN   
TIL AT ØGE DIN INDTJENING
Investering i AFS™ teknologi for højere indtjening.
Optimal præcision samt komplet flådestyring og intelligent brug af data tjener et bestemt formål: at 
maksimere udbyttet af din investering. Samtidig med at reducere overlapninger og uproduktive 
områder og dermed spare værdifuld tid, brændstof og forbrugsstoffer, kan du også tildele skiftende 
mængder gødning eller plantebeskyttelsesmidler i henhold til marken og udbyttekort eller undgå 
bekostelig stilstand ved hjælp af intelligent og effektiv flådestyring.

INVESTERINGEN BETALER SIG FULDT UD! 
En lille og meget forsigtig beregning viser dine fordele: Brug en sprøjte med en 21 m bom. 
Under normale omstændigheder vil den effektive brugbare bredde være omkring 20,05 m. Med 
en RTK-præcision på +/- 2,5 cm vil den anvendelige bredde øges til 20,97 m, hvilket giver en 
besparelse på 4,5%. Ved hjælp af Case IH precision payback eller ROI calculator på
http://www.caseih.com/en_gb/Products/AFS/Pages/AFSCalculator.aspx, kan du let beregne det 
udbytte af din investering, du opnår ved at anvende Case IH AFS™. Indtast de pågældende 
oplysninger om din bedrift og beregn dine forventede besparelser med precision farming værktøjet. 
Du vil blive overrasket over den store forskel, som IH AFS™ kan betyde i form af reducerede 
driftsmidler og tidsbesparelser.

EKSEMPEL:
Produktionsomkostninger hvede €/ha
Såsæd 100,00
Gødning 210,00
Plantebeskyttelsesmidler 175,00

Andre omkostninger 
(brændstof, afskrivninger, arbejdsløn) 352,00

Produktionsomkostninger 837,00
RTK +/- 2,5 cm

4,5% reduktion af omkostningerne
Besparelser: 1 ha hvede / sæson 37,66 €
Besparelser: 95 ha hvede / sæson 3.577,70 €

Den hurtige vej til ROI calculator:
Anvend blot din smartphone og 
scan QR-koden.
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 SUCCES-HISTORIEN 05  

I ‘Güterdirektion Liechtenstein’, beliggende i vindistriktet 
i Nedre Østrig, blev de første skridt indenfor 
præcisionsbestemt planteavl allerede taget for ti år siden.
“Selv om det var ukendt territorium for os dengang, så det lovende ud”, siger Werner 
Pfeifer, ansvarlig for maskinparken på denne 3.000 ha ejendom i Rabensburg og 
Wilfersdorf på daværende tidspunkt. Mange forskellige systemer fra diverse mærker har 
været afprøvet siden da. Men i øjeblikket, med Magnum 335 og Quadtrac 535 samt to 
mejetærskere og fire traktorer fra andre mærker, anvendes den satellit-baserede Case IH 
AFS-AccuGuide™ auto-guidance løsning, dvs. et fuldautomatisk styresystem via den 
hydrauliske styring. Kombineret med udbyttekort, sikrer dette system relevante og vigtige 
data til placering af såsæd, gødning og plantebeskyttelsesmidler. 

Werner Pfeifer, Güterdirektion Liechtenstein, Østrig

VORE KUNDERS
PRAKTISKE ERFARING

HIGH-TECH 

FJERNKONTROL
I LANDBRUGET

... Hermann Kästle – en landmand i Steinheim nær 
Dillingen i Danube dalen – har mange grunde til at bruge 
et automatisk styresystem på sine Case IH traktorer.
Først og fremmest var det systemets evne til at forbedre 
arbejdsprocessernes præcision, den øgede kørekomfort 
og mere nøjagtige placering af plænebeskyttelse og 
gødning – dvs. lavere driftsomkostninger – som fik den 
unge landmand til at investere i et automatisk styresystem. 
Han besluttede, at eftermontere EZ-Steer fra Case IH 
kombineret med EZ-Guide FM 750, som han brugte på sin 
Puma 230 CVX, 155 CVX eller Maxxum 140, efter behov. Den nyeste traktor, en Puma 230 CVX, 
blev leveret fra fabrikken forberedt til brug med styresystemet ...

Hermann Kästle, landmand i Steinheim nær Dillingen, Tyskland

... En af de største udfordringer for Herbert Geisen og 
hans medarbejdere, er at sænke driftsomkostningerne og 
øge effektiviteten.
Derfor udstyrede han for nogle år siden den komplette Case IH traktor maskinpark med 
automatiske styresystemer. “Fordelene er indlysende. takket være det automatiske styresystem 
opnår vi et langt højere udbytte – undertiden op til 20 procent højere produktivitet i vore 
marker. Dertil kommer effektivitet af plantebeskyttelsesmidler og gødning samt mindre stress 
for piloten,” fortæller han.
AFS systemets nyeste anvendelse er til kartoffellægning. “Autopilot systemet styrer traktoren 
med en præcision på 2,5 cm ved hjælp af RTK-korrektionssignalet. den vigtigste faktor ved 
lægning af kartofler, er at holde plantemaskinen præcist på sporet. Vi har kigget på forskellige 
tekniske løsninger og besluttede, at bruge en maskine med redskabsstyring. Alle data styres ved 
hjælp af en FM 1000 monitor med TrueTracker, det aktive kontrolsystem i Magnum førerkabinen.

Herbert Geisen, landmand i Münstermaifeld, Tyskland

AFS™ I AKTION 

DEN PRÆCISE 
FØRER

.... Søren Andersen om AccuGuide: “Jeg ser en lang 
række fordele ved dette system, som f.eks. gentagne faste 
kørespor og generelle besparelser.”
“Med dette system kan vi lægge faste kørespor ud. Jeg har læst, at udenlandske erfaringer 
viser, at systemet giver højere udbytte og mindsker effektbehovet ved jordbearbejdning”, siger  
Søren Andersen.
... “Du sparer tid, brændstof, effekt og udnytter gødning og plantebeskyttelsesmidlerne mere 
effektivt”, udtaler Søren Andersen ...

 “Vi kan arbejde mere effektivt, fordi vi nu kan fokusere på såmaskinen i stedet for på at 
styre i den rigtige retning.”

 “Vi kan køre i samme spor hvert år, hvilket giver mindre jordpakning og samtidig øger 
udbyttet.”

Tage og Søren Andersen, Spøttrup, Danmark

STORE FORDELE 

MED
ACCUGUIDE

STYRESYSTEM GENNEMTESTET I MARKEN 

PÅ VEJ MOD
FASTE KØRESPOR
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06 PRÆCISIONSNIVEAUER  

EN INVESTERING, SOM BETALER SIG: 

KØR I SAMME SPOR  
FOR OPTIMAL EFFEKTIVITET

RTK 2,5 CM
“Træk-til-træk” og 
2,5 cm gentagen 
præcision.

RTX CENTER POINT 4 CM
“Træk-til-træk” og 4 cm 
gentagen præcision.

RTX RANGE POINT 15 CM
“Træk-til-træk” og 50 cm gentagen 
præcision.
Perfekt basissignal for alle opgaver 
fra såning til høst.

EGNOS 20 CM
“Træk-til-træk” Generelt 
tilgængeligt signal for enkle 
opgaver som f.eks. manuel 
styring med diodebom.

Kørsel i lige linjer betaler sig hurtigt ind i form af lavere brændstofomkostninger, mindre forbrug 
af såsæd, gødning og plantebeskyttelsesmidler – og du skal bruge mindre af din værdifulde tid 
på at få arbejdet udført! Vælg blot det præcisionsniveau, som passer bedst til dine behov. 
Med installering af en GNSS (Global Navigation Satellite System) antenne på din maskine, får du 
adgang til vore Advanced Farming Systemer og dermed til sporstyringssystemer, telemetri, 
automatisk sektionskontrol, udbyttekort og meget mere. 

BASISNIVEAU EGNOS SIGNAL – EGNOS-signaler udsendes af tre geostationære satellitter, som giver mulighed for en 
træk-til-træk præcision på ca. +/- 20 cm. De er generelt tilgængelige uden licensbetaling og giver tilstrækkelig styring 
til enkle funktioner, som diodebom systemer og kan bruges til placering af gødning eller plantebeskyttelsesmidler.

RTX RANGE POINT – Satellitbaserede korrektionssignaler, som giver en forbedret præcision af GPS-signalerne. 
RTX RANGE POINT er udelukkende tilgængelig for AFS-modtagere. Systemet giver en præcision mellem trækkene på 
15 cm og 50 cm gentagen præcision indenfor 5 min. GPS- og GLONASS-signaler er til rådighed uden omkostninger 
og sammen med det licensbaserede RTX range point system dækker det udfald på op til to min. Et højpræstations 
basissignal til alle funktioner fra såning til høst. 

RTX CENTER POINT – RTX CENTER POINT korrektionssignalerne ligger meget tæt op ad Case IH mest avancerede 
styresystemer og tilbyder en præcision mellem træk på 4 cm og 4 cm gentagen nøjagtighed. For at opnå sin maksimale 
præcision skal systemet bruge cirka 30 min. konvergenstid. Licensen til RTX CENTER POINT omfatter gratis GPS-
og GLONASS-signaler samt teknologi til hurtig genstart, og dækning af udfald på op til to minutter. 

AUTOMATISK KØRSEL MED RTK-NETVÆRK – RTK (Real Time Kinematic) er avanceret teknologi, som leverer en 
konstant og pålidelig træk-til-træk præcision på 2,5 cm. Case IH RTK-netværket fungerer problemfrit over hele landet. 
Den ultimative præcision til dit markarbejde opnås med et ekstra trådløst korrektionssignal fra et radiosignal eller via 
et mobilt bredbånd, med modemmet installeret på traktoren og et dækningsområde på op til 30 km. 
Afhængig af de topografiske forhold kan Case IH overføre RTK-signalerne via GSM mobilnetværk eller direkte 
via radio.
Brugen af GLONASS-satellitter udover GPS-satellitter giver effektiv beskyttelse mod eventuel mangel på dækning, som 
kan skyldes ude fra kommende miljømæssige forhold takket være xFill teknologien, der er inkluderet som standard i 
alle Case IH RTK-løsninger, kan signaltab blive dækket i op til to 20 minutter, så snart maskinen starter op. Fortsæt blot 
kørslen uden afbrydelser – og bevar den optimale præcision. Dette er den perfekte styreløsning til rækkeafgrøder, 
jordbearbejdning og placering af plantebeskyttelsesmidler. Signalet kan benyttes af flere af dine traktorer på samme tid.
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af alle kon-
kurrenter

Gennemsnitlig 
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 (tager højde for maskinspecifi kke forskelle)

Præcision og håndtering af automatiske 
styresystemer i landbrugsmaskiner blev 
evalueret i DLG fokus testen 
“Automatiske styresystemer”.

Opsummering:

“…Det godkendte styresystem fra Case IH 
tilbyder et præcisionsniveau på 3-5, når 
det bruges med en lokal RTK-station…”

For fuld test, se venligst
www.dlg-test.de/tests/6156F.pdf
eller brug din smartphone
til at scanne QR-koden

FORDELE
   Basis Egnos-signal uden licensafgift

    Det perfekte signal til RTK-netværk for 

gentagen præcision på 2,5 cm

    Maksimal stabilitet ved brug af GLONASS- 

satellitter udover GPS-satellitter

    Fejlsikring takket være X-Fill teknologi, 

som dækker signaltab i op til 20 minutter
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08 AFS PRO 700 TOUCH SCREEN MONITOR  

ISOBUS kompatibilitet

Maskinindstillinger

Præstationsovervågning
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 AFS PRO 700 TOUCH SCREEN MONITOR 09  

AFS PRO 700 MONITOR: 

GØR DINE  
LANDBRUGSOPGAVER LETTERE
AFS Pro 700 touch-screen er fabriksinstalleret og klar til brug. Den har et ukompliceret, justerbart, intuitivt og letaflæseligt display, som kan bruges til hele din Case IH 
maskinpark, dvs. traktorer, mejetærskere og pressere for at kontrollere og overvåge nøglefunktioner og registrere vigtige informationer. du kan også anvende din  
AFS Pro 700 display fra din Case IH maskine til styring af redskaber med ISOBUS kontrol eller videoovervågning, uanset mærket giver den integrerede platform kompatibilitet 
med alt udstyr på bedriften. Og endnu bedre – det samme gælder systemer fra dine eksterne leverandører, som f.eks. grovvareselskaber, planteavl eller økonomiske rådgivere.

AFS PRO 700 TOUCH-SCREEN MONITOR
Let, intuitiv og effektiv betjening af din maskinpark. Nyd den forbedrede maskinkontrol 
og ekstra produktivitet med programmerbare funktioner og indstillinger, samt  
notesblok og ISOBUS kompatibilitet.

NØGLEFUNKTIONERNE OMFATTER:
 Præstationsovervågning og registrering: generel præstation, præstation pr. dag 

eller pr. opgave. Alle data fra AFS-monitorer kan lagres på en USB-stick for 
nærmere analyse på kontoret hjemme på gården.

 Maskinindstillinger: AFS-skærmen giver dig mulighed for at finindstille maskin- 
og redskabsindstillingerne. Det er let at indstille flow og timer for hver 
fjernventil, hvilket giver et fremragende overblik af hele traktorens opsætning.  
Det samme gælder automatiske afgrødeindstillinger (ACS), skærebordsjusteringer 
og indstillinger af andre vigtige parametre på mejetærskeren.

 Notesblokken: denne funktion gør det muligt at lagre indstillinger for hvert 
redskab i henhold til arbejdsforholdene. Næste gang man f.eks. monterer ploven, 
kan man blot åbne sin notebook, vælge de rigtige indstillinger og gå i gang  
med arbejdet.

 Fuld ISOBUS kompatibilitet: tilslut enhver kompatibel maskine for at vise dens 
brugerflade på AFS-monitoren og betjen maskinen let og interaktivt ved hjælp 
af kontroltasterne på AFS-monitoren. der er ikke længere behov for separate 
skærme/controllere eller kabler inde i førerkabinen.

 Video input: viser video i realtid fra et kamera monteret bag på en læsservogn eller 
se ned i kornvognen med et kamera monteret på mejetærskerens tømmesnegl. 
Du kan overvåge alle funktioner uden at fjerne blikket fra arbejdsområdet  
foran dig.

 Der er en lang række styresystemer til rådighed for at opfylde dine krav til 
præcision. En fuldautomatisk og integreret løsning, som er fabriksinstalleret, giver 
dig den nødvendige millimeterpræcision du har brug for til værdifulde afgrøder. 
Men der kan også installeres et ukompliceret “plug and play” lysbjælke styrekit – 
afhængig af, hvad der passer bedst til dine behov.
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10 AFS™ INTEGREREDE STYRELØSNINGER 

Forbedret komfort med færre opgaver til føreren.

Mekanisk rækkestyring kombineret med GPS-signaler.

T3™ forbedret terrænkompensation teknologi.

Med integrering af styresystemer i vore traktorer og Axial-Flow® mejetærskere helt fra starten, sikres omfattende 
fabrikstest og kvalitetskontrol. Fabriksinstallerede AFS™ autoguidancesystemer tilbyder fremragende pålidelighed 
og giver en konstant præcision mellem trækkene på helt ned til plus/minus 2,5 cm.
Styresystemer fra Case IH som f.eks. AFS AccuGuide™ og AFS RowGuide™ kan skræddersys efter dine behov 
og giver en væsentlig forøgelse af præcision, effektivitet og produktivitet under arbejdet.

JORDBEARBEJDNING
Brug AFS AccuGuide™ til jordbearbejdning med redskaber som f.eks. en kultivator eller tallerkenharve for at 
reducere mister og overlap, kortlæg det bearbejdede areal og spar brændstof og arbejdstid. AFS AccuGuide™ gør 
dit arbejde lettere og du vil kunne føje flere arbejdstimer til din dag uden ekstra træthed, hvis du får brug for det.

PLANTNING & SÅNING, SPREDNING & SPRØJTNING
Landmændene har altid sat pris på lige, pæne lige. Gå et skridt videre og beskyt din jord med faste kørespor, 
mens du sår dine afgrøder i rækker med en præcision indenfor 2,5 cm i 95 procents tilfælde. AFS AccuGuide™ 
hjælper dig til at opnå lige og ensartede rækker med højere hastighed, når du planter eller sår, med fuldt 
integreret håndfri assisteret styring. Udnyt muligheden for besparelser på såsæd, gødning og sprøjtemidler, mens 
du samtidig minimerer mister og overlap. 

HØST
Sammen med AFS AccuGuide™ giver AFS RowGuide™ præcis, håndfri assisteret styring under kornhøsten for 
at reducere førertræthed under de lange arbejdsdage. To mekaniske touch-følere monteret på skærebordets 
stråskillere, registrerer rækkernes position for korrekt styring i samarbejde med GPS-signalet. Du har sikkerhed 
for, at din mejetærsker bliver på rette spor i hvert enkelt træk. 

OPTIMER PRÆSTATIONEN
Den indbyggede terrænkompensation T3™ sikrer at selv på sidehæld holdes sporet. Helt lige kørsel – uanset,
hvor du er.

BRUGERVENLIGT OG EFFEKTIVT:

FABRIKSINSTALLERET
AUTOGUIDANCE

 

GPS MODTAGER

RULLEVINKEL

KORRIGERET POSITION 
MED T3™ TEKNOLOGI

POSITION UDEN
TERRÆNKOMPENSATION
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 DISPLAYS 13  

Det nye XCN-2050 display er kendetegnet ved en række innovative, nye funktioner. For første gang har displayet multi-touch funktion for 
let fingerspidsbetjening. Android operativsystemet giver dig også mulighed for at installere ekstra software for yderligere funktioner. Du kan 
således indlæse programmer til landbrugsdriften, f.eks. lysbjælkefunktionen og få vist nyttige informationer – fra vejrudsigt og nedbørsdata til 
helt stedsspecifikke oplysninger for din bedrift.    

DISPLAYS 

HURTIGT, MODERNE,
BRUGERVENLIGT

XCN-2050 DISPLAYET TILBYDER:
  30 cm touch-screen med høj opløsning
  Krystalklar visning af markkort – supporteret af luftfotos, spor, 

markgrænser og gødningskort
  Android-baseret operativsystem med den nyeste grafik og menu 

navigation

  Eksternt opgraderingsmodul for tilslutning af udstyr og komponenter
  Kompatibel med integrerede og assisterede styresystemer
  Præcision på 2,5 til 15 cm
  Internt 32 GB flash harddrev
  Integreret HD videokamera forrest på displayet
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MAKSIMALT OVERBLIK

TOUCH-SCREEN MONITORER
SOM PASSER TIL DINE BEHOV

14 DISPLAYS  

CASE IH FM-1000™
Udnyt den ultimative præcision i din traktor og det monterede 
redskab. FM-1000™ tilbyder maksimal præstation og pålidelighed 
med branchens førende integrerede GPS + GLONASS modtager 
med dobbelt frekvens. 30,73 cm touch-screen monitoren sikrer 
fremragende overblik med en letaflæselig og stor skærm, som kan skifte 
mellem dag- og natfunktion. Der kan ligeledes skiftes mellem plan 
eller 3D visning eller zoomes ind og ud blot ved et tryk med fingeren. 
Udover kortlægningsfunktioner, markgenkendelsesteknologi og 
USB-stick, indeholder denne skærm også integrerede radiomodtager 
for RTK-signal, fire porte / videoinput og GPS dataudgang – så du 
kan sende GPS positionsdata til dit mejetærsker-display, f.eks. til 
udbyttemåling.
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 DISPLAYS 15 

CASE IH FM-750™
Case IH FM-750™ systemet er klar til brug og let at installere.
20 cm 16:9 touch-screen displayet er udgangspunktet for anvendelse 
af de nyeste Advanced Farming Systems med let integrering af 
pakker til automatisk styring og sektionskontrol.
På dette display kan du omgående se din nuværende position 
i marken samt det bearbejdede areal enten i plan visning eller 3D.
Skift mellem dag- og natfunktion afhængig af arbejds- eller 
lysforholdene, markér og find forhindringer i marken og nyd den 
lette navigering til næste træk ved hjælp af SporFinder assistenten.
Højttaler / summer, markgenkendelsesteknologi, 27 LED dioder, 
USB-stick, radar hastighedsdisplay, RTK-radio og to video- / kamera-
indgange er blot nogle af denne monitors nyttige funktioner.

EZ-GUIDE® 250
EZ-Guide 250 er basisniveauet indenfor sporfølgesystemer med 
lysbjælke. Dette Case IH system har en intuitiv brugerflade og er 
omgående klar til brug ved levering. Farveskærmen på 11 cm har 
plan eller 3D visning, og viser din position i marken ved et hurtigt 
blik. Der kan vælges mellem dag- eller natvisning for fremragende 
overblik under alle forhold, markering og placering af farlige områder i 
marken, SwathFinder assistance, USB-stick, radar hastighedsoutput 
og GPS dataoutput. EZ-Guide 250 er det naturlige første valg indenfor  
vort univers af styresystemer og kan altid monteres på traktorer af 
ethvert mærke.
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16 STYRESYSTEMER  

KOM MED PÅ DET

VINDENDE
HOLD

TRÆF DIT VALG: 
FRA FULDAUTOMATISKE LØSNINGER
FOR OPTIMAL PRÆSTATION
TIL BASISNIVEAUET EZ-PILOT™

PRÆCIS, EFFEKTIV OG PRODUKTIV!
Kom med på vinderholdet med Case IH styresystemer. 
Reducérer automatisk miljøskadelige udledninger 
og færre overlapninger samt sparer brændstof og 
arbejdstid. Kontrollér dit forbrug af såsæd, gødning 
og sprøjtemidler mere effektivt end nogensinde før. 

Udnyt den millimeterpræcise og håndfri styring for 
en konsekvent, effektiv og produktiv arbejdsgang – 
uanset hvor lange arbejdsdagene i marken er.
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AUTOPILOT™
AUTOPILOT™ er den avancerede fuldautomatiske løsning indenfor Case IH styresystemer, som konstant 
holder dine maskiner og redskaber på rette spor. Systemet kan eftermonteres på ethver mærke og model. 
Brug maskinens elektro-hydrauliske kredsløb til at opnå automatisk styring. Dette system vil give en utrolig 
forbedring af din præstation og effektivitet under opgaver som f.eks. jordbearbejdning, såning eller høst – blot 
fordi du kører mere præcist end nogensinde før – selv efter mange timer i traktoren og når mørket er faldet på.
Antenne, Autosense™ Styreføler, Navigation Controller III og maskinens interface er hovedkomponenterne.  
Styrefølerens oplysninger om hjulvinkel sendes til Navigation Controller III, som derefter sender T3™ 
bearbejdede terrænkompensations korrigeringer til maskinens interface, som kontrollerer maskinens styring, 
når den er aktiveret. T3™ forbedret terræn kompensation kan bruges sammen med FM-750™ og FM-1000™ 
displays og kombineres med TrueGuide, et passivt system, der lader traktoren styre redskabet – perfekt i bakket 
og skrånende terræn og med store redskaber, der skaber trækpåvirkninger.

EZ-PILOT™ 
Ligesom AUTOPILOT™ kan EZ-PILOT™ også eftermonteres på næsten alle traktorer og mejetærskere, uanset 
mærke og model. Når det er tilkoblet, drejer EZ-PILOT™ rattet ved hjælp af en integreret elmotor. Præcis 
styring er tilgængelig ved hastigheder over 3 km/t. og bevares selv i skrånende og bakket terræn, så føreren ikke 
skal udføre trættende styrekorrigeringer. 
EZ-PILOT™ kan bruges sammen med dine FM-750™ eller FM-1000™ displays for håndfrit arbejde i marken.
Med motoren integreret i rattet er der uhindret adgang til alle instrumentpaneler og ingen begrænsninger af 
benpladsen. Der er mulighed for fuld manuel styring, når systemet ikke er aktiveret.
EZ-PILOT™ er den perfekte opgraderingspakke for at opnå høj præcision i marken til en fornuftig pris.
EZ-PILOT™ består af en integreret elmotor og EZ-PILOT™ Controller med T3™ forbedret terrænkompensation 
teknologi. Systemet er fuldt RTK-kompatibelt – for pålidelig og gentagen præcision ned til 2,5 cm.

 STYRESYSTEMER 17 

Styrevinkel føler

Højpræstations 
terrænkompensation

Universal 
styreventil

AG25 GNSS Antenne

EZ-Pilot™

Universal 
styreventil

terrænkompensation
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18 STYRELØSNINGER  

FIELDLEVEL SYSTEM
FieldLevel™ systemet strømliner de nødvendige trin til opmåling, design og nivellering, når du planlægger afretningsprojekter. 
Det giver også to metoder til udførsel af inddæmninger. FieldLevel hjælper dig med at sikre optimal styring af vandet ved 
at sikre en effektiv fordeling af vand ved at bevare nivelleringen. Systemet giver dig forbedret udbytte ved at kontrollere det 
overskydende vand og minimere vandomkostningerne og forbedre gårdens produktivitet.

NIVELLERINGSFUNKTIONERNE OMFATTER:
Opmåling: Præcis kortlægning af dine marker, oprettelse af grænser, afsættelse af eventuelle punkter og sektioner. Udregn 
og udarbejd rapporter om dit opmålte faktiske markareal – for optimal markdækning og præcist overfladedesign. 
Design: Skab den bedste overfladehældning ved hjælp af Autoplane teknologi og definer primære og tværgående hældninger 
på marken. Brug Multiplane design software til hjælp ved de mere komplekse nivelleringsopgaver i marken.
Nivellering: Kontrollerer automatisk hydraulikventilerne på enhver traktortype til styring og justering af skraberen, når markerne 
nivelleres. Du kan betjene både tandem- og dobbeltskraber systemer for at øge produktiviteten af dine nivelleringsprojekter.

AGGPS TRUETRACKER™ REDSKABSSTYRING
Ved hjælp af AgGPS TrueTracker™ systemet vil dine redskaber følge et gentageligt spor, selv i skrånende marker og skiftende 
jordforhold.

   Systemet justerer omgående redskaber som f.eks. plove, såmaskiner, kultivatorer, sprøjter, høstmaskiner og andre 
redskaber med mekanisk styring, så de automatisk følger i din traktors spor. 

   Når systemet bruges med et RTK-netværk fra en Case IH forhandler i dit område eller hvis du opsætter en RTK-basestation 
på din gård, som sender korrigerede GPS-positioner til din traktor via radio AgGPS, vil TrueTracker™ give en præcision 
på +/- 2,5 cm.

   Brug AgGPS TrueTracker™ til forbedret oprettelse af såbed og placering af næringsstoffer for at forbedre din afgrødes 
vækst og udbytte.

AGGPS TRUEGUIDE™ REDSKABSSTYRING
Mens TrueTracker™ systemet er den bedste løsning til skrånende terræn, hvor både traktor og redskab styres med gentagen 
2,5 cm præcision, fungerer AgGPS TrueGuide™ systemet perfekt på plane marker. Med TrueGuide™ systemet justeres kun 
traktorens spor, så redskabet holdes præcist efter traktoren.

REDSKABS STYRESYSTEMER 

PRÆCIS STYRING
AF DIT REDSKAB
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 STYRELØSNINGER 19  

ANVENDT JORDBESKYTTELSE 

CONTROLLED TRAFFIC
FARMING
LANDBRUG PÅ ET HØJERE NIVEAU  
Bæredygtigt landbrug og jordbundsbevaring tiltrækker stadig mere interesse både indenfor og udenfor Europa. Controlled Traffi c Farming (faste kørespor), som er en af de mest 
virkningsfulde strategier, vækker i stigende grad interesse hos landmænd, der begynder at anvende systemet. Først og fremmest er Controlled Traffi c Farming (CTF) baseret på 
faste kørespor i marken, som oprettes en gang og derefter bruges permanent, så jorden mellem sporene ikke belastes. Spor efter maskiner, som bruges til markarbejde, kan 
udjævnes i en ny kørsel. Harmoniserede arbejdsbredder og et meget præcist styresystem er forudsætninger for CTF.

CASE IH LØSNINGER TIL 12 M FASTE KØRESPOR
For at kunne hjælpe landmændene med at udnytte fordelene ved faste kørespor bedst muligt, har Case IH ingeniørerne især fokuseret på følgende:
• Case IH RTK-systemer for absolut præcision og pålidelighed i 2,5 cm området,
• 12,4 m skærebord til vore Axial-Flow® mejetærskere
• En ekstra lang og foldbar tømmesnegl for direkte tømning i vogne, som kører i det næste faste 12 m spor.

FORDELAGTIGT FOR DINE JORDE OG AFGRØDER 
Når de først er lagt og bevaret, vil de faste kørespor reducere risikoen for jordpakning og omkostninger til jordbearbejdning og samtidig forbedre nedsivningen og bevarelse 
af vandet i jorden. Jordstrukturen vil blive forbedret, hvilket vil give bedre betingelser for jordorganismer, rodvækst samt afgrødernes optagelse af næringsmidler og vand. 
Det er videnskabeligt bevist, at reduceret kørsel med landbrugsmaskiner på markens overfl ade vil give en udbyttestigning i områderne mellem de faste kørespor.   

12,4 m

12 m
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20 ISOBUS

TALER ET “FÆLLES SPROG”

CASE IH 
ISOBUS LØSNINGER
Gør livet lettere for dig og dine førere med blot en enkelt AFS 
touchscreen monitor til kontrol af alle ISOBUS kompatible redskaber. 
Eftersom de mere komplekse redskaber og styreenheder ofte kræver 
et ISOBUS-joystick, er vore maskiner forberedt og klar til “plug and 
play”. Dette giver dig mulighed for hurtigt og let at tildele, lagre, vælge 
og anvende fjernventilernes og redskabernes funktioner i henhold til de 
pågældende opgaver.

ISOBUS TASK CONTROLLER
ISOBUS Task Controller tilbyder en lang række fordele, som gør 
markarbejdet lettere og mere effektivt:

 GPS-baseret sektionskontrol på ISO redskaber
  Variabel doseringskontrol med kompatible ISOBUS redskaber 
  Enkel og komplet dokumentation 
   Styring af kompatible ISO redskaber fra forskellige producenter via 
en enkelt, fuldt integreret terminal

   Øget produktivitet og tidsbesparelser, når der skiftes fra et redskab 
til et andet 

  Omkostningsbesparende ved køb af nye redskaber 

CASE IH LØSNINGEN OMFATTER:
  Et display til traktorfunktioner, ISOBUS og styring 
  Fuldt integreret AFS 300 eller AFS 700 touch-screen display 
  Hurtig og brugervenlig redskabskontrol 
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ISOBUS TASK CONTROLLER
FUNKTIONER

ISOBUS 21  

ISOBUS kompatibilitet for 
meget enkel kontrol af 

storballepressere ved hjælp af 
AFS™ touchscreen monitoren

TASK CONTROLLER BASIC
Hvis du har brug for dokumentation for 
akkumulerede værdier, som giver nyttige 
oplysninger om dit udførte arbejde, er Task 

Controller Basic den perfekte løsning. Data, som 
overføres fra redskaber, dokumenteres i ISO XML 
format og kan let overføres mellem din elektroniske 
styreenhed i marken og din Task Controller. Det 
betyder, at vigtige opgaver og dokumentation om 
komplekse arbejdsgange kan overføres i løbet af 
få sekunder. 

TASK CONTROLLER SECTION
For automatisk til- og frakobling af 
bomsektioner for sprøjter og spredemaskiner 
i henhold til de aktuelle GPS-data og det 

ønskede overlap, leverer Task Controller langt mere 
end blot dokumentation. Denne funktion er især 
nyttig ved forager eller i uregelmæssigt formede 
marker. Udover at give dig besparelser på 5-10% 
af dine driftsomkostninger til f.eks. plantebeskyttelse 
og gødning, har du også fordelen af øget udbytte 
på grund af den målrettede og helt præcise tildeling.

TASK CONTROLLER GEO-BASED
Udover de nævnte egenskaber i Task Controller 
Sektion, giver den geo-baserede udgave af 
Task Controller dig mulighed for at generere 

stedsspecifi kke data. Der kan planlægges, udføres og 
dokumenteres specifi kke tildelinger til underområder 
på basis af digitale tildelingskort. Ligesom med Task 
Controller Section, skal en GPS-modtager være tilsluttet 
din Task Controller.
ISOBUS giver let betjening af din storballepresser – og 
alle andre ISOBUS kompatible redskaber – via din AFS 
touch-screen monitor.
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22 ISOBUS

Task controller section og task controller geo-Based gør det let at lagre input og øge effektiviteten. Dels afl øses førerens reaktionstid af automatisk kontrol, så han oplever 
langt mindre træthed, selv efter lange arbejdsdage. Og dels reducerer både sektionskontrol og i særdeleshed rækkekontrol overlap med henholdsvis op til 75% og 100%. 

Automatisk rækkekontrol hjælper ikke blot med besparelser på gødning og plantebeskyttelsesmidler, idet den positive effekt allerede viser sig under såningen. Udover 
at reducere omkostningerne til såsæd, kan du også optimere selve afgrødevæksten. ved at undgå dobbeltsåning i sving og forager, forbedres afgrødens vækst og sund-
hedsbetingelser.

ISOBUS: 

DEN LETTE VEJ TIL
ØGET EFFEKTIVITET

Automatisk rækkekontrol
Reducerer dine udgifter til såsæd og gødning.

Med manuel kontrol kan du ikke undgå 
overlapninger af såsæd og sprøjtemidler.

Forager
REAKTIONSTID

Overlap
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PRÆCIS OG UBESVÆRET GPS-BASERET SPRØJTNING
Field-iQ™ til- og frakobler automatisk op til 48 bomsektioner for at undgå mister samt uproduktive områder og uproduktive områder for enden af rækkerne. 
Dette giver hurtigere og mere præcis tildeling under arbejdet og mindre stress for føreren ved foragervendinger, langs åløb eller under andre krævende kørselsforhold.

FIELD-IQ™ – DEN INTELLIGENTE METODE

TIL REDUCERING AF
GÅRDENS DRIFTSOMKOSTNINGER!

SPRØJTNING, SPREDNING, SÅNING 
Tilslut blot dit Field-IQ™ system direkte til eksisterende komponenter 
fra forskellige producenter og gå i gang – effektivt, præcist og pålideligt.

UNDGÅ OVERLAP OG UPRODUKTIVE OMRÅDER MED 
RÆKKEKONTROL
Kontrol af op til 48 individuelle sektioner, dyser eller rækker efter behov.
Systemet har direkte kontrol af lukkeventilerne monteret på 
redskabsbommen.

VARIABEL DOSERINGSKONTROL MED FIELD-IQ™ SWITCH BOX
Udover at kontrollere de individuelle dyser, giver Switch Box også 
mulighed for at øge eller mindske tildelingsmængden og justere 
mængden manuelt efter en forudindstillet værdi i de forskellige områder 
af marken. Spar penge, forøg udbyttet og udarbejd dokumentation om 
mængden af de anvendte gødnings- eller plantebeskyttelsesmidler.

FIELD_IQ™ FØRERHUS KIT

FIELD_IQ™ SWITCH BOX
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AFS CONNECT™ 25  

Case IH AFS Connect™ telemetri anvender globale positioneringssystemer og mobil kommunikationsteknologi til at sende og modtage oplysninger om 
maskinen, driften og arbejdsområdet. Telemetri giver dig mulighed for at vide mere – om din maskines placering, status og indstillinger – også når du 
opholder dig på gårdens kontor, og hjælper dig således med at forbedre din virksomheds produktivitet med informationer i realtid. Case IH AFS Connect™ 
telemetri er en gennemtænkt metode til maksimalt udbytte af din investering. 

FULD KONTROL OVER DIN MASKINPARK
Flådestyring giver dig mulighed for at spore alle dine maskiner, og dermed også dine medarbejdere, 
på en enkelt webside. Du kan:

 Lokalisere den nøjagtige placering af en given maskine.
  Koordinere maskinens grundlæggende logistik for effektiv support af dit personale, administrere 

vedligeholdelse, påfyldning og andre behov for at holde dine folk produktive og dine maskiner 
kørende. 

SIKKERHED OG SPORING AF DINE VÆRDIER
Beskyt din investering og effektiviser vedligeholdelsen ved hjælp af AFS Connect Basic™ påmindelser 
og tyverisikringssystem.
Geo-fencing sikrer, at din maskine befi nder sig indenfor visse geografi ske koordinater, som du har 
forudindstillet og “curfew” funktionen sender dig en meddelelse, hvis en maskine startes efter 
arbejdstidens ophør. 

KOMPATIBILITET
Case IH AFS Connect Basic™ er kompatibel med dine eksisterende precision farming systemer, så din lokale Case IH forhandler kan eftermontere 
det på både Case IH og maskiner fra konkurrerende mærker. Anvend det til:

 Alt udstyr, som bruger standard ISOBUS protokol.
 Case IH AFS Pro displays.
 Et Case IH DCM-300 modem, som du allerede bruger til mobil kommunikationsbaserede korrigeringer. 

FEJLFINDING OG FORHANDLERSERVICE VIA MOBIL KOMMUNIKATION 
Det er ikke nødvendige at tage din Case IH AFS Connect Basic™ med til forhandleren for fejlfi nding eller support, eftersom systemet kan serviceres 
af mobile kommunikationsenheder på Android og iOs styresystemer software.

OVERVÅGNING AF PRÆSTATION,

MAKSIMAL EFFEKTIVITET
FOR ØGET INDTJENING
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Telemetridata leveret via AFS Connect™ overføres til din computer på gården i realtid, så du har mulighed for hurtig rådgivning 
og vejledning, når der er behov for omgående justeringer under arbejdet. Af hensyn til forskellige arbejdsforhold og personlige 
præferencer er Case IH AFS Connect™ tilgængelig i to specifikationsniveauer:

AFS Connect Basic™ tilbyder funktioner til flådestyring, sporing af maskinens position og et arbejdsstatusoverblik. Præcis viden  
om hvor din traktor eller mejetærsker befinder sig – i hvilken mark og i hvilken del af marken – giver dig mulighed for at dirigere 
vogne eller brændstofforsyninger til det rigtige sted. Intet tidsspilde og både medarbejder og maskine udnyttes maksimalt. 
Med AFS Connect™ Manager får du en advarsel, hvis din maskine forlader et forudbestemt område. Udover sikkerhedsfordelen 
giver det dig også mulighed for at guide førere til de foretrukne ruter og angivne områder, hvilket især kan være en hjælp 
for uerfarent personale eller opgaver for maskinstationer.

AFS Connect Advanced™ pakken indeholder samme funktioner og egenskaber som AFS Connect Basic™ samt en række andre 
nyttige styre- og analysemuligheder:

 Sammenligning af data fra forskellige maskiner og registrering af områder med potentiale for forbedringer, hvor en maskine 
præsterer bedre end andre.

 Den umiddelbare adgang til driftsdata samt adgang til præstations- og opsætningsværdier for samme eller en tilsvarende 
maskines tidligere arbejdsperioder er en hjælp for nye eller uerfarne førere og giver dem mulighed for hurtigt at øge effektiviteten.

 AFS Connect™ meddelelser giver ejeren eller driftslederen samt Case IH forhandlerens montører mulighed for at sende 
teknisk vejledning direkte til maskinens display – så føreren kan forbedre præstationen under kørslen.

PRÆCISE MÅLINGER, FORBEDRET KONTROL
Med Case IH AFS Connect™ har du alle maskinens vigtigste driftsdata lige ved hånden, så du kan træffe dine beslutninger 
baseret på de faktiske data. AFS Connect™ gør det muligt at analysere og reducere maskinens tomgangsperioder, hvilket giver 
lavere brændstofforbrug og højere præstation for optimal produktivitet. Data om motoreffekt, brændstofforbrug, produktivitet 
og ydelse registreres og overføres i rapportformat direkte til din computer på gården. Disse rapporter kan eksporteres i 
Microsoft Excel format, og informationerne kan filtreres efter mark, fører eller opgave. Statiske arbejdsrapporter for alle relevante 
maskiner og deres førere gør det muligt at sammenligne præstation og effektivitet, hvilket er et klart udgangspunkt for mulige 
forbedringer.

AFS CONNECT™

ANALYSÉR PRÆSTATIONEN
I REALTID 

26 AFS CONNECT™ 
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AFS CONNECT™ BASISFUNKTIONER
 Flådestyring, inklusiv kortlægning af maskinerne og 

informationer om deres historik
 Maskinovervågning, inklusiv geofence/curfew 

indstillinger for geografiske grænser og advarsel 
om brug udenfor arbejdstid, maskinens fysiske 
placering fem dage efter den sidst blev brugt i 
tilfælde af tyveri.

 Vedligeholdelse, inklusiv påmindelser om tid til 
eftersyn.

 Opdateringer i realtid, inklusiv rapportering om 
statusændringer for til-/frakobling af hovedfunktioner, 
tomgangstid og belastning.

 Maskinstatus, inklusiv rapportering om kørt areal, 
motortimer, kørsel samt tidsforbrug på arbejde  
og tømning. 

 Instrumentbord med grafisk Interface af maskinens 
hovedparametre på supporterede platforme, som f.eks. 
motoromdr., olietemperatur, kølevæsketemperatur 
og niveau, hydraulikolietemperatur og tryk, 
brændstofniveau, DEF niveau, batterispænding.

 Live Time giver 30 min. på instrumentpanelet.

AFS CONNECT™ AVANCEREDE FUNKTIONER
 CAN Viewer lader dig overvåge maskinens parametre 

i realtid.
 2-vejs meddelelser fra webportalen til maskinen med 

en række faste svarmuligheder for føreren
 Grafiske rapporter viser bearbejdet areal, 

gennemsnitligt udbytte, flow og fugtighedsindhold, 
vægt og brændstofniveau

 Live Time giver 30 ekstra min. ved hjælp af CAN 
Viewer, hvor du kan dykke længere ned i maskinens 
individuelle præstationsdata – f.eks. pr. modem eller 
pr. dag

 Netværksdækning, med flere udbydere pr. land for 
bedst dækning. roaming SIM-kort og dataplan er 
inkluderet i AFS Connect™ globale abonnement.
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Der er mange variable faktorer indenfor landbrugsdrift, hvilket gør det vigtigt at forstå, hvad der sker og hvorfor. Denne viden har naturligvis altid haft betydning, men vore 
dages udfordringer stiller større krav og kræver et dybdegående kendskab og konstant overblik. Din bedrift skal derfor styres ved at træffe beslutninger, som er baseret på 
solide kendsgerninger. Med AFS™ Farm Management softwarepakken fra Case IH, kan du se de udførte opgaver for hver enkelt mark, brændstofforbrug for hver enkelt  
opgave og ikke mindst, dit udbytte. Begynd planlægningen af din fremtid allerede i dag.  

AFS™ FARM MANAGEMENT SOFTWARE
Giver dig informationer i realtid om alle dine driftsfunktioner. Brug en enkelt softwarepakke for optimal udnyttelse af din AFS™ teknologi. Case IH AFS™ Software giver dig  
mulighed for at se, redigere, styre, analysere og anvende dine precision farming data. Case IH AFS™ Software er designet til at opfylde førerens behov og tilbyder den 
nødvendige fleksibilitet og analyseringsevne til præcisionsbestemt planteavl – uden at generere en overflod af data.
Udarbejd udbyttekort, tildelingskort og andre værktøjer efter dine behov ved hjælp af en enkelt integreret softwarepakke. Og opret kort over jordprøver, udarbejd og print  
rapporter og importer satellitbilleder. Uanset hvilken datakilde du bruger, AFS Pro 700 displayet, din planterådgiver eller hvilken som helst anden leverandør, kan du let 
importere og styre dine data ved hjælp af AFS™ Software.

FORBEDRET KONTROL AF KØRESPOR
Med AFS™ Farm Management Software kan du let administrere eller ændre alle spor i marken og dernæst overføre dem til dit AFS Pro 300/700, FM-750™ eller  
FM-1000™ display. På denne måde kan alle dine maskiner bruge nøjagtigt samme spor i en given høstsæson og vende tilbage til disse spor med en præcision på 2,5 cm 
de efterfølgende år – når som helst i vækstforløbet og på alle tidspunkter af året. 

OMFATTENDE STYREVÆRKTØJER OG EN LANG RÆKKE LØSNINGER – FRA EN ENKELT KILDE
Case IH Farm Management Software er langt mere end blot opsamling af data: det er en samling effektive værktøjer til administration, evaluering og tilpasning af data  
til dine elektroniske markbøger, som er genereret ved hjælp af dit AFS™ udstyr samt data fra andre kilder indenfor positionsbestemt planteavl. Organiser alle dine data  
med en enkelt softwarepakke, som også gør det muligt at udarbejde og printe rapporter eller grafer. Disse kort eller rapporter kan eventuelt også udveksles med f.eks. 
andre landmænd eller dine rådgivere.    

Denne software supporterer alle de største precision farming systemer på markedet, som f.eks. Trimble, Ag Leader og Green Star.

AFS DESKTOP SOFTWARE

GIVER KONSTANT 
OVERBLIK
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AFS Water Control: Find den optimale placering
af drænrør og overfladedræn med AFS Water Control.

AFS View: Læs og find data med AFS View.

AFS Mapping & Records: Optimeret registrering, 
kortlægning og analysering af dine marker med,  
AFS Mapping & Records.

AFS FARM MANAGEMENT SOFTWARE 29  
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DENMARK 

AFS SUPPORTCENTER  

8032 0056
afssupporteur@caseih.com
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Du skal være godt forberedt, før du begiver dig ud i marken; med AFS Academy får du den nødvendige 
træning til at udnytte dit udstyr og AFS-teknologien optimalt. Vore højtuddannede ingeniører forstår  
dine behov: de deltager i hardware- og softwareinstalleringer, de betjener AFS udstyrede traktorer, 
mejetærskere og redskaber på vort Technology Centre testbanen og de er i tæt kontakt med Case IH  
produktingeniørerne. Case IH fornyelser som oprettelse af vort AFS Support Centre, vil hjælpe dig til at 
udnytte din teknologi optimalt.

AFS ACADEMY: OPTIMAL UDNYTTELSE AF ALLE AFS-FUNKTIONER
AFS Academy er tilgængeligt i tre versioner afhængig af dine behov: online, hos din lokale forhandler eller 
gennem intensive regionale undervisningsforløb. Du har investeret i AFS-teknologi, så Case IH vil sikre, 
at du får udnyttet potentialet fuldt ud og optimeret din indtjening.
Din lokale AFS certificerede forhandler kan afholde træningsforløb med instruktør i sin forretning, hvor 
du har fordelen af din forhandlers AFS specialiserede og erfarne AFS undervisere. Du deltager i praktisk, 
omfattende, kvalitetstræning i en lille gruppe for dynamisk og udbytterig indlæring.
Intensiv, lokal instruktørstyret undervisning har fokus på teoretisk og praktisk undervisning. Deltagerne 
lærer mere om AFS AccuGuide™ autostyring, AFS RowGuide™ til mejetærskere, doseringskontrol og 
meget mere. Disse praktiske træningsforløb giver dig og dine kolleger mulighed for at stille spørgsmål og 
arbejde frem mod løsninger.

AFS SUPPORT – FÆLLES VIDEN ER TILGÆNGELIG VIA TELEFONEN 
Mange ting i livet holder sig ikke indenfor de regelmæssige åbningstider fra kl. 8 om morgenen til kl. 16 
om eftermiddagen. Derfor tilbyder Case IH hele året teknisk support døgnet rundt– udført af de rigtige 
mennesker på det rigtige tidspunkt og sted – for at holde dig på sporet og kørende. Opkald til Support 
Centre bliver logget og kategoriseret, så alle AFS supportingeniører har adgang til forespørgslerne og 
deres løsninger. Denne fælles viden er med til at sikre hurtige og mere præcise løsninger. Derudover 
sikrer data i realtid om produktproblemer, tendenser og analyser Case IH vigtig indsigt for fremtidige 
forbedringer og fornyelser.

AFS ACADEMY & AFS SUPPORT

FOKUS PÅ AT HOLDE 
DIG KØRENDE

...i marken, når du har brug for det.

AFS Support: Tilgængelig pr. telefon eller...

AFS Academy: Gratis online selvstudier og webbaserede klasser.
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SYSTEM-
LØSNINGER
Når du køber en Case IH maskine, kan du være sikker på ikke blot at have det bedste produkt, men også at have den bedste forhandleropbakning. 
Case IH forhandlerne kan rådgive dig om valg og finansiering af den rigtige maskine, levere det du mangler på rette tid, og de vil fortsætte med at 
bakke op om dig og din maskine med den service og reservedelsforsyning, du kan forvente fra et så respekteret mærke som Case IH.

RESERVEDELE OG SERVICE SOM HOLDER DINE 
MASKINER I GANG
Find et komplet udvalg af Case IH dele og kompo-
nenter hos din lokale forhandler. Samt fuld service-
vedligeholdelsesprogram og branchens førende 
reklamationsret. Ekspertise udført af erfarne, fabriks-
uddannede specialister, som arbejder engageret 
på at sikre dig maksimal produktivitet i hele maskinens 
levetid.

DØGNET RUNDT
LANDET RUNDT
Case IH Max service er en kundesupportservice, som 
giver 24-timers adgang ugen rundt til medarbejdere, 
produkter og dele, der er nødvendige for at holde din 
bedrift kørende i de perioder, som er mest afgørende for 
din indtjening.
Max service bakker din forhandler op med alle tilgængelige 
Case IH ressourcer for at øge produktiviteten af din 
Case IH maskine og sikre dig optimalt udbytte af din 
investering gennem adgang til produktspecialister og 24/7 
assistance ved nedbrud.

EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING
TIL ENHVER INVESTERING
CNH Industrial Financial Services (CNH Capital) er 
Case IHs finansieringsselskab. Vore medarbejdere er 
kyndige finansieringseksperter med mange års erfaring 
indenfor landbruget. Vi har ikke blot kendskab til 
Case IH produkter og markedet, men forstår også 
kundernes individuelle behov. Derfor er vi altid i stand 
til at tilbyde dig en finansieringsmulighed til dine nye 
investeringer, som er skræddersyet specifikt efter dine 
forretningsmæssige behov og maskinanvendelse i form 
af lån, leje eller leasing. Vort vigtigste mål er at styrke dit 
udbytte af dine investeringer! 

SYSTEM LØSNINGER 33  

BESØG VORES FANSHOP PÅ

WWW.CASEIH.DK
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34 VÆLG DIN PRÆCISIONSGRAD

VÆLG DIN PRÆCISIONSGRAD

EGNOS RTX RANGE POINT RTX CENTER POINT RTK RTK-NET

Basisniveau til stordrift 
Jordbearbejdning
Stubharvning
Kortlægning

Kortlægning
Jordprøver
Plantning/såning
Rækkeafgrøder

Rækkeafgrøder
Plantning/såning
Sprøjtning
Høst

Rækkeafgrøder
Sprøjtespor
Styring af plantemaskiner
Nivellering
Overfladedannelse
Dræning

• 20 træk-til-træk præcision
• Til manuelle styresystemer
• GPS-satellit

• 15 cm træk-til-træk 
præcision

• Kun tilgængeligt for
Trimble modtagere

• Kort opkoblingstid
• 2 min. backup ved udfald

GLONASS uden beregning

• 4 cm træk-til-træk præcision
• Hurtig genstartteknologi
• Gentagen præcision
• 2 min. backup ved udfald
• GLONASS uden beregning

• 2,5 cm træk-til-træk 
præcision

• Radio-baseret
korrektionssignal

• Gentagen præcision 
• X-Fill teknologi

• 2,5 cm træk-til-træk
præcision

• Korrektion via mobilt
netværk

• 30 km områdedækning
• X-Fill teknologi

Korrektionsmeddelelser

GPS/GLONASS signaler

GPS/GLONASS 
satellitnetværk

Geostationær satellit

+/- 20 cm +/- 15 cm
4 cm 2,5 cm

• Radio-baseret
korrektionssignal

• Gentagen præcision 

præcision
• Korrektion via mobilt

netværk
• 30 km områdedækning• Gentagen præcision 

X-Fill teknologi
• 30 km områdedækning
• X-Fill teknologi

3-G mobilmodemAFS 372 modtager 3-G mobilmodem
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STYRESYSTEMER 35  

MANUEL STYRING ASSISTERET STYRING AUTOMATISK STYRING

EZ-GUIDE 250 EZ-PILOT AUTOPILOT ACCUGUIDE

x
x
x

EGNOS 20 cm Manuel

assisteret med 
T3™ terrænkompensationteknologi

automatisk med
T3™ terrænkompensationteknologi

Range Point RTX
15 cm

xCenter Point RTX
4 cm

RTK 2,5 cm

Case IH
 fabriksmonteret

x x x x
Maxxum CVX

Puma, Puma CVX
Magnum, Magnum CVX

Steiger / Quadtrac
Axial-Flow®

Case IH forhandlermonteret 
ekstraudstyr √ √ √ √

Forhandlermonteret
ekstraudstyr konkurrenter √ √ √ √ x

EZ-PILOT

EZ-Guide 250 XCN-2050 FM 750 / FM 1000 AFS 700

x

STYRESYSTEMER
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www.caseih.dk

Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt. Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner. Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt 
tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det tilstræbes, at alle speci� kationer, beskrivelser og 
illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist. Case IH anbefaler                     smøremidler.

CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Str. 32, A-4300 St.Valentin    
© 2014 CASE IH - www.caseih.com - AFS-DK-BR - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - Trykt i Italen - 12/14 - TP01 - Cod. 13C8003/DKO
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