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YDELSE 
NÅR DEN ER BEDST
Case IH Axial-Flow® 240-seriens mejetærskere er højtydende specialmaskiner til europæiske marker. Case IH Axial-Flow®-mejetærskerne er konstrueret til 
udfordringer i forbindelse med klimaændringer, afgrøder med højt udbytte og behovet for at blive endnu mere effektive, og de flytter endnu en gang 
standarden for høstteknologi. Med deres øgede effekt og forbedrede tærsketeknologi er de nye Axial-Flow®-modeller løsningen på dagens og fremtidens 
udfordringer.

STRÆBER EFTER PERFEKTION
Den øgede kapacitet på alle modeller i 240-serien opfylder behovene hos store moderne bedrifter og maskinstationer: høst med høj hastighed, øget og 
ensartet tærskekapacitet, selv under de mest udfordrende betingelser. Som opfinder af Axial-Flow®-enkeltrotordesignet på selvkørende mejetærskere 
investerer Case IH konstant i ingeniørarbejde for yderligere at optimere det, der allerede sætter branchestandarderne. Indføring, rotor, korntank og 
tømmesystem er konstrueret, så det kan håndtere store mængder korn. Hver Axial-Flow-models motorkraft lever op til kravene i dagens udfordrende 
høstbetingelser, uden at der går brændstof til spilde. Samtidig optimeres produktiviteten, og kornspildet reduceres, selv når der arbejdes med høj hastighed. 
Endvidere betyder korntankens øgede kapacitet, at du har masser af tid til at styre tømningen.

KUNDENS FORDELE ER VIGTIGE
Der er et klart princip: Case IH Axial-Flow®-mejetærskere er udviklet og bygget til vores kunder – til let betjening, hurtige og enkle justeringer samt den 
allerbedste driftssikkerhed. Den daglige service kan klares hurtigt - og hovedsageligt stående på jorden - da alle vigtige dele og områder er let tilgængelige. 
Kabinen benytter moderne teknologi til at skabe det ideelle miljø til føreren, så han udelukkende kan koncentrere sig om det arbejde, der venter. Rentabel 
høst med høj ydelse og uden stress. 
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NY STANDARD

INDEN FOR 
HØSTTEKNOLOGI
Case IH 240-seriens mejetærskere er bygget til de største gårde, de største maskinstationer, de 
mest krævende ejere og førere samt de højeste ydelser. De er udviklet og konstrueret til de 
laveste driftsomkostninger og den ypperste driftssikkerhed - dag efter dag og sæson efter sæson. 
I centrum er den gennemprøvede Axial-Flow®-enkeltrotorteknologi, der giver alle fordelene 
forbundet med dette koncept som grundig tærskning, minimalt spild og fremragende kornkvalitet 
som følge af den mest skånsomme håndtering.

HØST DIN AFGRØDE MED ET CASE IH-SKÆREBORD
240-seriens mejetærskere kan anvendes med den sidste generation af 
Case IH-skæreborde, der kan fås i bredder op til 12,5 m. Disse 
skæreborde er konstrueret specielt til europæiske forhold, og de giver 
dig mulighed for at udnytte din mejetærskers kapacitet fuldt ud. Vælg 
mellem et stort udvalg af skæreborde som f.eks. 3050-bordet med 
udskydelig knivbjælke, pickupborde, sejlskæreborde eller plukkeborde 
– hvad der måtte passe bedst til din bedrift – og få mest muligt ud af dit 
Case IH-udstyr.

FORBEDRET ROTOR TIL EUROPÆISKE FORHOLD
På 240-seriens nye mejetærskere er den gennemprøvede og enkle 
enkeltrotor blevet udvidet med en ny konfiguration af slaglerne, hvilket 
øger kapaciteten og giver kvalitetstærskning, især under europæiske 
betingelser med stort udbytte. Den nye rotor optimerer produktiviteten i 
alle afgrøder og under alle høstbetingelser. Den skånsomme 
tærskeproces sikrer, at alt korn kommer ind i korntanken i den bedste 
tilstand.
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SPAR TID I STORE MARKER, TØM UNDERVEJS
Med 240-seriens Axial-Flow®-mejetærskere kan du hurtigt komme store mængder 
rent korn af høj kvalitet ned i korntanken. De nye modeller 8240 og 9240 har en 
korntank, der med en imponerende kapacitet på hele 14.400 liter er større end 
nogensinde, så du kan høste med store skæreborde på marker med stort udbytte! 
Når tanken er fuld, kan den hurtigt tømmes med en maksimal tømmehastighed 
på henholdsvis 144 liter/sek. på model 8240 og 159 liter/sek. på model 9240. 

SNIT ELLER SKÅRLÆG HALMEN MED DEN INDBYGGEDE SNITTER
Mejetærskerens bane er det første trin mod forberedelsen af den næste afgrøde, 
uanset om du snitter eller presser halmen. Med Axial-Flow®-mejetærskerens 
håndtering af restmaterialet efterlader du et fremragende fundament for næste års 
afgrøde. Hvis du vil presse al din halm eller kun dele af den, kan du hurtigt skifte 
til skårlægning fra komforten i din kabine, og resultatet er rene og ordentlige skår, 
der er lette at presse uden at høsttiden spildes.

BEDRE FLYDEEVNE, SMAL TRANSPORTBREDDE
Ønsker du bælter til din Axial Flow, kan du vælge 34’’-bælter med affjedret 
understel. Du kan vælge mellem standardbælter eller affjedrede bælter, afhængigt 
af hvilke krav du stiller til kørekomfort og jordtryk.

LUKSUSKABINE MED STILLEZONE ER STANDARD
Den sidste nye Case IH Axial-Flow®-mejetærsker er den mest enkle og komfortable 
at betjene. Axial Flow-kabinen er indbegrebet af komfort og ro. Alle de vigtigste 
eksterne funktioner placeret i din håndflade med multifunktionsgrebet, så du har 
fuld kontrol. 

OPTIMER YDELSEN, REDUCER OMKOSTNINGERNE
Case IH Advanced Farming Systems (AFS) indsamler og leverer vigtige data, så du 
kan træffe administrative beslutninger om dyrkning af afgrøder og 
omkostningsstyring. Ved hjælp af AFS AccuGuide GPS-baseret automatisk styring 
styres din mejetærsker automatisk – med en nøjagtighed på ned til 3 cm. Ved 
hjælp af ekstra Case IH-telematiksystemer kan du slutte mejetærskerens 
indbyggede registreringsmuligheder til bedriftens kontorcomputer, så det er muligt 
at udveksle oplysninger om maskinen, agronomi og arbejdsstedet. 



SKÆREBORD OG MEJETÆRSKER  
EN ENHED
Axial-Flow®-mejetærskere og Case IH-skæreborde er det perfekte match til at øge mejetærskerens ydelsespotentiale. 
Ensartet høst under alle forhold – det er det, Axial-Flow® er bygget til.  Vores skæreborde er udviklet til at kunne yde 
deres bedste i alle afgrøder, give maksimal produktivitet og bedste opsamling af al afgrøde, uanset om høstbetingelserne 
ændrer sig. Minimalt spild, enkel betjening og fremragende høstpræstation under alle forhold. En jævn, hurtig og 
effektiv indføring betyder, at høje tærske- og udskillelseshastigheder er garanteret.

HØJ YDELSE
Hurtig høst og større produktivitet er dagens krav til høsten. Som ekstraudstyr leveres et skærebordsdrev med variabel 
hastighed, der forbedrer majshøsten ved at tilpasse skærebordets hastighed til kørehastigheden. Det medfører mindre 
slid og reducerer kornspildet. Den justerbare skærebordshøjde holder skærebordet parallelt med jorden, så jordens 
konturer følges automatisk. En ensartet klippehøjde i alle mejetærskerens hastigheder sikres ved at al afgrøde opsamles, 
uanset om den står op eller ligger ned.

LYNKOBLING
Med Axial-Flow® er det let at bevæge sig fra den ene mark til den anden. Alle skæreborde kobles praktisk på 
mejetærskeren fra venstre side. En enkelt lås forbinder alle hydrauliske enheder. Tilslut den elektriske forbindelse, kobl 
kraftudtagets aksel til, og på bare et par minutter er du klar til at starte høsten igen.

INDFØRING MED APPETIT
Axial-Flow® 240-serien har indføring med høj kapacitet, der passer til dagens høsthastighed, og som kan håndtere 
de største skæreborde – og det er kun lige begyndelsen, når det drejer sig om at øge kapaciteten. Sten og andre 
fremmedlegemer presses ind i stenfælden af en valse, der er beskyttet af en slipkobling, for at forebygge skader på 
mejetærskeren. Den store stenfælde tømmes praktisk med et greb i mejetærskerens venstre side.

Monter skærebordet på få minutter med den enkelte 
lås, der tilslutter alle hydrauliske enheder

Case IH Terrain Tracker-teknologien sikrer, at en 
præcis klippehøjde fastholdes på selv det mest 
ujævne underlag. 
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GANSKE ENKELT AVANCERET - 

SKÆREBORD UDVIKLET TIL FREMTIDEN.

  Nyt skærebord med en effektiv arbejdsbredde på 12,5 m

  Konstrueret til anvendelse med 12 m kørespor (CTF)

  Todelt kniv med træk i begge sider.

  Ny transmission med ekstra styrke til de helt brede 

skæreborde.

 Stor holdbarhed og driftssikkerhed 

  Forstærket vinde i et stykke gør det lettere og  

reducerer vægten
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STORT UDVALG AF SKÆREBORDE
TIL ENHVER AFGRØDE
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Udnyt fordelene ved det store udvalg af skæreborde fra Case IH. Skæreborde fra Case IH er konstrueret, så de ikke kun passer til hurtigere hastigheder i marken, barskere 
afgrødebetingelser og skiftende afgrøderutiner, men også håndterer morgendagens udfordringer. De er det perfekte redskab til stadigt skiftende høstbetingelser, forskellige 
niveauer af modenhed eller i løbet af dagen, eller når der høstes i afgrøder, der både er fugtige og tørre, når der startes tidligt om morgenen og slutter sent om natten. Uanset, 
hvor moden afgrøden er, eller hvor på dagen man befinder sig, opsamler skærebordene fra Case IH mere afgrøde og efterlader en ensartet stub på marken. 

3050 KORNSKÆREBORD – LØSNINGEN TIL KORN
Case IH gør alt for at få det bedste kvalitetsudbytte under forskellige betingelser. 3050 kornskærebordets avancerede 
design giver landmanden mulighed for at arbejde i korn med højt udbytte og derefter skifte til raps på kort tid samt 
håndtere liggende afgrøder. Når det drejer sig om høst, vil enhver landmand beundre 3050-kornkærebordet på grund 
af dets robuste design og enkle betjeningskoncept.

 Kan fås i arbejdsbredder fra 6,1 til 12,5 m
 Høst med høj hastighed
 Automatisk styring af vindens hastighed
  Knivbjælken kan skydes ind og ud hele 60 cm undervejs, så der kan høstes med samme høje kapacitet i høje og 
korte afgrøder

3020 FLEXSKÆREBORD – SPECIALIST I SOJABØNNER
Lavtvoksende og lavtsiddende afgrøder som f.eks. sojabønner giver deres helt egne udfordringer ved høsten, men 
med et Case IH 3020-skærebord har du det bedste værktøj til opgaven. Intet kan overgå 3020-flexskærebordet, når 
det drejer sig om høst med høj hastighed med minimalt spild. Det er specialist i afgrøder, der gror tæt på jorden, og 
begrænser spildet af frø, hvilket ellers let optræder, når lavthængende bælge overses.

 Kan fås i arbejdsbredder fra 4,9 til 9,1 m
 Fleksible knive kører så tæt på jorden som muligt for også at opfange lavthængende bælge
 Fuldt justerbart affjedringssystem, med mulighed for at styre det fra kabinen
 I faste udgave kan skærebordet desuden anvendes til høst af alt andet korn
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3100 SEJLSKÆREBORD – STØRRE KAPACITET OG RO
3100-sejlskærebordet er konstrueret således, at det mader mejetærskeren meget jævnt, hvilket resulterer i en 
forbedret kapacitet og jævn tærskning. Afgrøden føres skånsomt hen over sejlskærebordets bund og føres ind i 
elevatoren med aksene først. En ensartet afgrødestrøm sikrer, at kornet i tanken er af den højeste kvalitet.

 Kan fås i arbejdsbredder fra 6,1 til 12,5 m

 Høj kapacitet uden spild

 Let at servicere

  Det unikke midtermonterede knivtræk giver støjfri gang og en konstruktion af skærebordet, hvor gavle er meget 
smalle. 

4000-SERIENS PLUKKEBORD - NY GENERATION
Case IH 4000-seriens plukkebord giver fremragende plukkeevne i såvel stående som liggende majs, hvilket øger 
udbyttet under alle forhold. Endvidere er de så lette at servicere som aldrig før, hvilket sikrer, at de er klare til arbejde 
på ganske kort tid, og at de let kan tilpasses vekslende høstbetingelser. 

 Kan bestilles med 6 rækker fast eller 8 rækker opklappeligt.
 Med eller uden snittemulighed
 Stråskiller med lav profil
 Robuste drev
 Let at servicere

3000-SERIENS PICKUP - TIL DEN KRÆSNE FRØAVLER
Perfekt frøavl kræver den perfekte pickup. Kan bestilles i 12 eller 15 fod. De løfter skånsomt, rent og ordentligt skår 
med minimalt spild af afgrøde. Det høstede materiale transporteres skånsomt på bælterne til indføringen. 
Pickupbælterne dækker hele opsamlingsbredden, hvilket sikrer, at alt materiale samles op, uden at der køres hen over 
tilstødende skår.

 Ren og skånsom opsamling af stort enkelt skår eller flere skår
 Præcis pickup følger konturerne ved hjælp af justerbare støttehjul
 Passer til alle typer afgrøder og høje hastigheder fremad
 Let at vedligeholde og servicere



FRA OPFINDEREN AF AXIAL-FLOW®

Tærskning og udskillelse med enkelt rotor er en Case IH-specialitet. Vi lancerede den første serie af selvkørende 
mejetærskere baseret udelukkende på dette system for mere end tre årtier siden, og de er blevet en så stor 
succes, at de stadig er kernen i vores mejetærskerserie i dag. Selv om princippet er forblevet uændret, har 
Case IH's ingeniører ved udviklingen af hver ny serie benyttet den allernyeste teknologi, der findes, til at 
opfylde behovene hos fremtidens landbrug. Axial-Flow® 240-seriens mejetærskere høster fordel af netop 
denne fremadskuende tankegang og inkorporer nogle af de sidste nye koncepter, ikke kun inden for tærskning 
og udskillelse, men også på områder fra rensning til tømning, fra forbedringer af motoren til 
kraftoverføringsteknologien. Slutresultatet er en mejetærskerserie, der ikke kun er lavet til at klare udfordringerne 
i dagens landbrug - men også til at håndtere morgendagens. 

Axial-Flow®-mejetærskerens tærskeproces aks mod aks begrænser ikke kun spildet af kerner i marken som 
følge af en mere effektiv udskillelse, men den sikrer endvidere, at det korn, der kommer ned i tanken, er rent 
og af en høj standard, så afgrødens kvalitet beskyttes, og indtjeningen på bundlinjen forbedres. Tærskningen 
fra Axial Flow er så skånsom, at det kræver en stor indsats at knække en kerne. 

ENKELROTORTEKNOLOGI
TÆRSKNING
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AVANCERET I SIN ENKELHED:

SKÅNSOM TÆRSKNING BETYDER MERE KORN, MAKSIMAL KVALITET

   Axial-Flow®-rotoren optimerer afgrødestrømmen og giver skånsom 

tærskning og udskillelse samt øget kapacitet i barske betingelser

   Resultatet er større udbytte og bedre kvalitet, hvilket kan ses direkte på 

din bundlinje

    Skånsom overførsel af afgrøde fra elevatoren til overgangszonen –  

IKKE BEHOV FOR SEPERAT AFGRØDEACCELERATOR



INDFØRING
  Beregnet til skæreborde med 
en arbejdsbredde på op til 14 m

   Større driftssikkerhed og reduce-
ret behov for servicering, da der 
anvendes drivaksler i stedet for 
remme til skærebordet
  Stor stenfælde, der let renses fra 
venstre side

ROTOR
  Tilpasset europæiske forhold og 
håndtering af store mængder 
halm og korn, i alle afgrøder og 
under alle forhold

  Korn af høj kvalitet er den  
vigtigste fordel

 Tærskning aks mod aks

HÅNDTERING AF HALM OG 
AVNER

  God håndtering af halm og avner 
er basis for et godt udbytte næste 
år.

   Skift mellem at snitte og lægge 
på skår sker fra kabinen.. helt 
enkelt!

RENSESYSTEM
 Rent korn
  Forsold tilpasses alle forhold
  Soldjustering sker direkte på 
kørehåndtaget eller fra me-
jetærskerens venstre side.
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Kontrolleret af: Landwirtschaftskammer Oberöstereich

CASE IH ANDET MÆRKE med 
konventionel tærskecylinder

2,00 %

1,00 %

0,00 %

GENNEMSNITLIGT INDHOLD AF 
KNÆKKEDE KERNER 

0,47 %

1,67 %

FRA OPFINDEREN AF AXIAL-FLOW® 

ENKELTROTORTEKNOLOGI
NY KONFIGURATION
AXIAL-FLOW® ROTOR – KONFIGURERET TIL EUROPA
Hjertet i enhver mejetærsker i Case IH 240-serien er den nyeste Small Tube-rotor. Den er blevet udviklet yderligere for at kunne håndtere 
skiftende høstbetingelser. Testet på marker i Europa med perfekte og tilfredsstillende resultater - højt gennemløb, bedste korn- og halmkvalitet 
og intet spild af korn. 

Small Tube-rotorerne på alle mejetærskere er nu konfigureret med nye slagler. Den rotorsektion, der dækker
Udskillelsesområdet forrest på rotoren leveres med en ny opsætning af slagler, som giver en højere kapacitet. Fordelene er en højere tærske- og 
udskillelseskapacitet med reduceret spild, og rotoren er mindre følsom over for ændringer i afgrødeforholdene.

KLASSENS BEDSTE KORNKVALITET
Knækkede kerner giver ikke nogen god prøvekvalitet, ikke kun på grund af selve de beskadigede kerner, men også fordi de nemt kan blive blæst 
bagud af mejetærskeren. Med fordelene ved Axial-Flow®-tærskning og den nyeste Small Tube-rotor får man med Case IH-mejetærskere konstant 
kornprøver i topkvalitet. Slaglerne er placeret i tre spiraler omkring rotoren, hvilket giver forbedret tærskning og bedre stråkvalitet under 
vanskelige betingelser. Der er adgang til rotorhuset fra begge sider af maskinen, og de lette udskiftelige tærske- og udskillelsesmoduler kan nemt 
afmonteres og skiftes ved forskellige afgrøder – en ægte Axial-Flow®-fordel.

AVANCERET I SIN ENKELHED: 

AXIAL-FLOW® ROTORTEKNOLOGI

   Specielt udviklet til skiftende høstbetingelser

   Branchens bedste tærske- og udskillelsessystem

   Ubeskadiget korn i topkvalitet



Tærske- og udskillelsesområde Udskillelsesområde
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Tærske- og udskillelsesområde Udskillelsesområde
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RENSESYSTEMET
Axial-Flow® 240-seriens mejetærskere er beregnet til at fylde korntanken med store mængder rent, ubeskadiget korn - hurtigt. 
Rensesystemet øger kornets kvalitet og reducerer kornspild, hvilket giver dig en større ydelse og højere produktivitet.

  Selvoprettende rensesystem nivellerer med op til 12 % for at øge  
kapaciteten på skråninger

   Fuldt justerbart forsold giver tilpasning til alle afgrøder og forhold
    Case IH Trisweep-systemet returtærsker  
genstridigt returmateriale i rensesystemet.

    Sold kan justeres fra sædet

Cross Flow-rensesystemet benytter den gennemprøvede, V-formede blæser, der frembringer kraftige luftstrømme. I modsætning 
til konventionelle systemer dannes der ingen luftlommer, og luften fordeles ensartet hen over soldene. Endvidere kan blæserens 
hastighed justeres, så det er muligt at håndtere selv afgrøder med meget lette kerner. Ved blæserens udgang leder kanaler luften 
hen over soldene mere effektivt, hvilket øger rensekvaliteten.  Den hydraulisk drevne underblæser fastholder hastigheden uanset 
motorens belastning. Dette giver den højeste rensekapacitet, som Axial-Flow-brugere er stolte af.

MASSIV KAPACITET TAKKET VÆRE EFFEKTIV FLYTNING AF KORN 
Axial-Flow-mejetærskerens store tærskekapacitet betyder, at store mængder korn skal transporteres på kort tid fra rensesystemet 
til korntanken, både i tør og våd afgrøde. Den forbedrede kornelevator og den nydesignede fyldesnegl sikrer hurtigt gennemløb af 
afgrøde og forbedrer yderligere fyldningen af tanken. Resultatet er en meget stor transportkapacitet og kvalitetskorn under alle forhold 
- lige hvad du skal bruge for at høste din afgrøde hurtigt og effektivt. Du ved, at du kan regne med det bedste færdige produkt.

DEN HØJESTE
KORNKVALITET



KORNTANK
Korntankene på de sidste nye Axial-Flow®-mejetærskere kan kun beskrives med et ord – 
rummelige. Disse tanke kan sagtens håndtere de store mængder korn, som 240-seriens 
Axial-Flow®-maskiner hurtigt kan producere.

CASE IH AXIAL-FLOW®-MEJETÆRSKERE HAR 
NOGLE AF MARKEDETS STØRSTE KORNTANKE:
7240  11.100 eller 14.400 l
8240, 9240 14.000 l

Hvis du starter på store marker og høster afgrøder med højt udbytte, vil du blive overrasket  
over, hvor stor fleksibilitet Axial-Flow® -korntankene giver dig. De er store nok til at 
understøtte håndteringen af høsten og forhindre uproduktiv kørsel til enden af marken for 
at få tømt tanken.

STØRRE KAPACITET
Axial-Flow® 240-seriens mejetærskere er forsynet 
med tankoverbygning, der kan klappes ned 
hydraulisk. Dækslerne kan klappes op, så tanken 
kan rumme mere korn uden spild. De kan lukkes fra 
kabinen ved transport eller i tilfælde af dårligt vejr.

LET ADGANG
Hvis det er nødvendigt at komme ind i korntanken 
til servicering, vedligeholdelse eller rensning, har 
Case IH's ingeniører gjort denne opgave sikrere og 
lettere. Det er meget lettere at få fuld adgang, når 
det er nødvendigt.

MERE I TANKEN 

MERE I
BANKEN
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AVANCERET I SIN ENKELHED:

Større korntank med  

en kapacitet på 14.400 l
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AVANCERET 

 I SIN ENKELHED:

Teknisk innovationspris 

FIMA 2014 Spain for 

tømmesystemet med vippetud
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Med en tømmehastighed på 113 l/sek er 240-mejetærskerserien forsynet med et tømmesystem, der har tilstrækkelig stor hastighed til at tømme korntanken 
på kun to minutter. Der kan som ekstraudstyr fås tømmesystemer med 141 l/s eller 159 l/s (kun 9240), hvilket reducerer tømmetiderne undervejs eller på 
forageren i højtydende afgrøder og øger både mejetærskerens produktivitet og fremmer transporten af kornet.

HURTIGT, SKÅNSOMT OG EFFEKTIVT TØMMESYSTEM MED HØJ KAPACITET
  Store lodrette og vandrette tømmesnegle
  En dobbeltdrevfunktion, der er standard på model 9240, men ekstraudstyr på 7240 og 8240, giver mulighed for at slå korntankens bundsnegle fra, så 
tømmesneglen tømmes helt. Resultatet er reduceret vægt af tømmesneglen og mindre pres på komponenterne, når tømningen begynder.

  Den store snegls svingcylinder håndterer den længere tømmesnegl.
  Tømmesneglen kan fås i flere forskellige længder, så den kan passe til alle behov, herunder det 12 m køresporssystem (CTF), der bliver mere og mere 
populært i Europa.

HOLD ØJE MED DIN PENGESTRØM
HURTIG TØMNING

Standardtømmesystem med 113 l/s egnet til korn- og majsskæreborde på op til 12,5 m bredde
Tømmesystem med høj kapacitet med 141 l/s på model 7240 og 8240 eller 159 l/s til 9240-mejetærskere til 
korn- og majsskæreborde på op til 12,5 m bredde

10,4 m sammenklappeligt

8,8 m fast eller sammenklappeligt

7,2 m

7,6 m

6,7 m

Tømmerørene på 8,8 og 10,4 
m kan fås i sammenklappelig 
udgave, så de er lettere at 
transportere på vejen.

Vippetuden betjenes med 
multifunktionsgrebet og leder 
kornstrømmen ned i 
kornvognen, der fyldes til 
maksimalt niveau, uden at der 
spildes korn.
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ER STARTEN PÅ NÆSTE SÆSON
Uanset hvordan du arbejder med dine afgrøder, er en mejetærsker, der efterlader jævnt fordelt og fint 
snittet halm på en ensartet stubmark, en god start på næste proces, hvad enten det drejer sig om pløjning, 
minimal jordbearbejdning eller direkte såning. Det er det, du får med de sidste nye halmsnittere fra 
Case IH. Hvis du derimod vælger at presse halmen, vil du også opdage, at Axial-Flow®-mejetærskerne 
efterlader fine skår, der er lette at presse.

FIN SNITNING OG SPREDNING
ET PERFEKT SKÅR

20 HALMSTYRING  

SNITNING
I snittetilstand snitter den enestående snitter med 120 knive halmen, så den hurtigt 
nedbrydes før næste såning. Med skiftefunktionen i kabinen kan du let skifte fra snitning 
til spredning: Du starter med snitning og spredning på forageren og skifter derefter til 
skårlægningstilstand. Skiftet tager kun et minut, så du spilder ikke høsttid.

SPREDNING
Materiale kan spredes i hele bredden, enten symmetrisk bag mejetærskeren eller væk fra 
kanten af afgrøden, så det alligevel dækker hele området. Det er også muligt at sprede 
usnittet halm, så den tørrer hurtigere. Sprederen kan justeres elektrisk fra kabinen, 
hvilket betyder, at spredemønstret kan justeres efter alle vindforhold - så materialet 
fordeles jævnt på marken og dermed hurtigt nedbrydes, hvilket sikrer erosionskontrol og 
problemfri jordbehandling.

SKÅRLÆGNING
Halmen kan skårlægges med eller uden avner, afhængigt af hvordan gården eller 
maskinstationen ønsker at anvende restmaterialet. Skåret formes på stubmarken ved 
hjælp af en justerbar spredeskærm.

FORDELING
Et fantastisk plus ved Axial-Flow® er muligheden for at sprede usnittet langt halm, så det 
hurtigere kan tørre. Halmen kan let skårlægges til presning. Dette er en fordel ved høst i 
umodent korn og ved dårlige vejrforhold.
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KRAFTIG MOTOR – LAVT BRÆNDSTOFFORBRUG
Disse motorer med elektronisk indsprøjtning leverer effekten, når du har brug for den, så du 
kan høste og tømme på samme tid. Ud over dens bemærkelsesværdigt lave brændstofforbrug 
er motoren både stille og miljøvenlig. Brændstoftanken på 1125 liter på model 7240 og 8240 
samt brændstoftanken på 1200 liter på model 9240 rummer end nok til en hel dag i marken.

BRANCHENS FØRENDE BEHANDLING AF UDSTØDNINGEN
Case IH besluttede at benytte SCR-teknologien lige fra begyndelsen. Den beslutning viste 
sig at være banebrydende, da den medførte markant lavere emissioner og gav vores motorer 
en meget høj driftssikkerhed. Med HI-eSCR er det næste trin mod en renere fremtid taget. 
HI-eSCR-teknologien, der er udviklet internt af CNH Industrials motorspecialist FPT Industrial, 
gør det muligt at reducere emissionerne med 95 %. Ikke uden grund anvendes HI-eSCR i 
stigende grad i mange andre sammenhænge verden over.

ÅRETS MOTOR
Axial-Flow® 9240-mejetærskerne drives af den nye Cursor 16-motor fra FPT Industrial, der blev 
udnævnt til ‘Diesel of the Year’® i 2014 af det kendte Diesel-magasin. Den er den ideelle motor 
til model 9240, den nye topmejetærsker i Axial-Flow® 240-serien, da den er kompakt, men har 
en fremragende høj ydelse. Med dens fantastiske forhold mellem effekt og vægt kombinerer 
denne motor høj ydelse og effektivitet med lavt brændstofforbrug og lave emissioner - en 
enestående pakke, der reducerer driftsomkostningerne og giver den optimale høstløsning til 
vores kunder.

HØJ EFFEKTSTIGNING 
Førere forventer, at deres mejetærskere umiddelbart kan klare krævende høstbetingelser, 
uden at motoren kvæles. Effektstigningen på de FPT-motorer, der anvendes på Axial-Flow®-
mejetærskerne, kan lige netop det: høj stigning, når betingelserne bliver hårde.

KRAFT ER DER
NOK AF

Effektstigning (8240)

 Lufttilførsel   Reaktion

E
ff

ek
t

Motorhastighed (o/m)

+ 75 hk 
effektstigning

Maks. effekt over 200 o/m
571 hk

2.000

Effektstigning 8240

496 hk
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DRIVLINJER
Drevene på hele mejetærskeren drives af en central gearkasse monteret direkte på motoren, så den øger effektiviteten. 
Axial-Flow® er virkelig unik, fordi hele den primære effektoverførsel opnås uden brug af remme, og dermed undgår man 
problemerne med glidning, slid, vedligeholdelse og udskiftning.

HYDROSTATISK TRANSMISSION MED FIRE OMRÅDER
Den hydrostatiske transmission giver trinløs kontrol af kørehastigheden via en direkte kobling fra motoren til den 
hydrostatiske pumpe, hvilket sikrer øjeblikkelig reaktion. Fire hastighedsområder fra transmissionen giver dig mulighed 
for at vælge den rigtige hastighed til afgrøden og marken.

POWER PLUS CVT
Med sin enestående trinløse hastighedsteknologi giver Power Plus™-rotoren den bedst mulige effektivitet og lave 
vedligeholdelseskrav:

  trinløs ændring af rotorens hastighed under kørslen
  rotoren kan vendes i tilfælde af en blokering
  beregnet til at håndtere alle rotorbelastninger driftssikkert, uden at glide.

BRANCHENS FØRENDE DRIVTEKNOLOGI
Sammenlignet med andre mejetærskere anvender Axial-Flow® 240-serien færre remme, hvilket giver en bedre 
kraftoverførsel og større driftssikkerhed.

MINDRE KOMPLEKS,
KORTERE TID MARKEN

AXIAL-FLOW® KONKURRENTER
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Branchens førende drivteknologi



 DRIVLINJE 25  

  Enkelt træk af skærebord: Ingen brug af remme 
og kæder giver meget effektiv kraftoverførsel til 
brede skæreborde. 

  Power plus CVT-drevet til rotoren med en tre trins 
gearkasse sikrer den mest effektive kraftoverførsel 
fra motoren

  Rotorens antiblokeringsfunktion giver føreren 
mulighed for at reversere rotoren fra kabinen og 
udnytte maskinens fulde kapacitet uden at skulle 
tænke på at fjerne blokeringen med hånden eller 
udskifte en rem.
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Case IH's bæltesystemer er blevet gennemprøvet 
verden over på Quadtrac-traktorer.

SAMMENLIGNING AF JORDTRYK

BÆLTER
61 cm

DÆK
900/60R32

3,23

1,1

3,37
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800/70R38

K
IL

O
 P

R
. 

K
VA

D
R

AT
C

E
N

TI
M

E
TE

R
 

(K
G

/C
M

2
)

4

3

2

1

3,85 m

900/60 R38 hjul

3,80 m

bælter, 76 cm

Hold en transportbredde på under 3,8 m med bælter



AFFJEDRET BÆLTESYSTEM
  Fuldt affjedret bæltesystem giver den bedste 
affjedring og tilpasning til jorden

  Den enkelte affjedringscylinder kan bevæge 
sig frit og tilpasse sig jordens ujævnheder, så 
der opnås et ensartet jordtryk i hele bæltets 
overflade.
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NÅR DU SVÆVER HEN OVER DINE MARKER, 
SIKRER DU, AT DIN
JORD BLIVER BESKYTTET
Vi forstår, at din mest værdifulde ressource er din jord, og derfor ved vi, hvor vigtigt det er at sikre, at kapaciteten 
ikke sker på bekostning af, at jorden kompakteres. Case IH har et velfortjent ry som specialisten inden for 
bæltedrevne systemer til højtydende maskiner, og Case IH Quadtrac har slået sit navn fast som førende blandt 
de kraftigste traktorer med flydeevne og en smal transportbredde. 

  Let at udføre service: Oliestanden kan let kontrolleres i olieskueglasset - ikke behov for værktøj
  Vedligeholdelsesfrit automatisk remstrammersystem
  Der kan fås to forskellige bælter - 88 cm eller 76 cm - og med de smalle bælter er mejetærskerens samlede 
bredde kun 3,80 m.

Vores succeshistorie og førende position inden for bæltedrevne systemer betyder, at vi kan tilbyde vi to løsninger, 
det gummidæmpede bæltesystem og det hydraulisk affjedrede bæltesystem.

GUMMIDÆMPET BÆLTESYSTEM
  Case IH's bæltedrevne systemer giver større 
trækevne sammenlignet med hjuldrevne 
systemer i mudret og blød jord. 

  Mejetærskere med bælter er forsynet med 
kraftige hydrauliske motorer, der forbedrer 
fremdriften, hvilket øger effektiviteten i marken. 

AVANCERET I SIN ENKELHED:CASE IH BÆLTESYSTEMER  Vælg mellem to forskellige bæltesystemer  Reducerer skader på jorden, fordi trykket på jorden reduceres betydeligt  Muligt at høste selv på blødt underlag  Smal transportbredde på bare 3,80 m med 76 cm bælter
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GANSKE ENKELT AVANCERET:

Axial Flow-mejetærskerens kabine  

vinder 2013 AE50-prisen (USA)
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DEN NYE KABINE
At øge produktiviteten kræver den bedste mejetærsker og en fører, der kan arbejde i det ideelle miljø, 
beskyttet mod alle elementer, der reducerer hans koncentration og gør ham træt. Dagens mejetærskere 
skal arbejde i mange timer, kunne håndtere afgrøder med stort udbytte og levere optimal kvalitet. Det er 
absolut nødvendigt med en kabine, der tilbyder et afslappet miljø. Derfor har vores ingeniører skabt en 
af markedets mest stille, rummelige og komfortable kabiner, der er beregnet til lange og indbringende 
arbejdsdage. Kabinen er forsynet med nye gummiophæng, der reducerer vibrationer endnu mere. 
Instrumentkonsollen er integreret i sædets armlæn, så den let kan nås af føreren. Vælg mellem to 
kabiner: Komfortmodellen og luksusmodellen med elektrisk justerbare spejle, mere opbevaringsplads, et 
halvautomatisk sæde og en aktivt kølet køleboks.

STILLE, ROLIG OG KOMFORTABEL
En Case IH-fører fortjener et komfortabelt, brugervenligt miljø. Stig op ad den lettilgængelige, 
sammenklappelige stige til den rummelige platform. Bag kabinens dør finder du rigelig plads, også 
til opbevaring, hvor komforten er blevet øget med gennemtænkte detaljer som ergonomisk anbragte 
betjeningselementer, et luftaffjedret førersæde, lavt støjniveau og et uhindret udsyn.

EN ARBEJDSDAG UDEN BEGRÆNSNINGER
Det er vigtigt, at afgrøden fjernes så hurtigt fra markerne, og derfor trækker høsten ud til sent om natten, 
hvilket kræver god belysning. HID-lys er standard, og LED-lamper kan tilvælges. Lys i korntanken, på 
tømmesneglen og bag på mejetærskeren sikrer, at alle kritiske områder er fuldt oplyst om natten. Det er 
endvidere muligt at få en udvidet HID-belysningspakke.

BETJENINGSKONSOL
Med AFS Pro 700-touchskærmen på højre konsol har du alle vigtige data og indstillinger lige ved 
din side, så du let og effektivt kan håndtere og betjene din mejetærsker. Skærmbillederne på AFS 
Pro 700-berøringsskærmen er konfigureret logisk. I venstre side findes alle oplysninger om samtlige 
vigtige betjeningsdata, og i højre side kan der vælges forskellige 'skabeloner' som f.eks. dem, der viser 
mejetærskerens aktuelle indstillinger eller udbytteovervågningens data. 

AXIAL-FLOW®-
KABINEN

Vær opmærksom hele dagen

Stort glasareal giver et uhindret udsyn

Styr din mejetærsker med AFS Pro 700



30 KABINEN  



SE NÆRMERE PÅ 

DE TO
KABINER

Komfortkabinen i detaljer

Vælg AFS Pro 700-skærmen, der kan skubbes frem og tilbage

Oplev, hvor meget opbevaringsplads der er i luksuskabinen

Høst betyder, at man får belønningen for alt det arbejde og alle de produktionsmidler, der 
er investeret igennem hele sæsonen. Vores ingeniørers vigtigste opgave i forbindelse med 
udviklingen og designet af mejetærskernes kabiner er at sikre, at du kan tilbringe lange og 
produktive dage i din mejetærsker uden at blive udmattet.

KOMFORTMODELLEN
Komfortkabinen er ergonomisk opbygget, så du til enhver tid har fuld kontrol med et uhindret 
udsyn, et komfortabelt sæde og masser af benplads. Multifunktionsgrebet samt AFS Pro 
700-touchskærmen, der kan flyttes, er integreret praktisk i højre konsol. Det er en fornøjelse at 
arbejde i et sådant miljø, fordi du vil opleve en kraftfuld blanding af komfort og produktivitet. 

LUKSUSVERSION STANDARD I DANMARK
Ud over komfortkabinens funktioner har luksuskabinen elektrisk justerbare spejle, endnu 
mere opbevaringsplads, et halvaktivt sæde samt en aktivt kølet køleboks. I den forbliver mad 
og drikke frisk og opfriskende, hvilket er med til at øge komforten i denne kabine.
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BETJENINGSELEMENTERNE
Axial-Flow® er gjort så let og komfortabel at betjene som muligt. Ved hjælp af 
joysticket er det muligt at betjene mange funktioner, og der er monteret en flytbar 
skærm på højre konsol, der gør det meget lettere at overvåge vigtige funktioner på 
mejetærskeren.
AFS Pro 700-skærmen har videofunktion, og den er forberedt til telematik. Case 
IH's ingeniører har gennemtænkt hver lille detalje om, hvordan føreren arbejder 
med maskinen, for at sikre, at Axial-Flow® 240-seriens mejetærskere har en intuitiv 
betjening, så føreren hurtigt får mest muligt ud af maskinerne.
De mest anvendte betjeningselementer er anbragt ergonomisk bedst muligt, så det er 
let at styre alle skærebordets funktioner og betjene tømmesneglen. Endvidere er der 
anbragt en nødstopknap, der kan standse elevatoren, skærebjælken og skærebordets 
snegl.
Alle de vigtigste betjeningselementer er integreret i højre konsol og multifunktionsgrebet. 
AFS Pro 700 samler al betjening og oplysninger om mejetærskeren, 
udbytteovervågningen og den automatiske styring i en enhed.

KNAP FOR 
HURTIGT STOP

TILKOBLING AF 
AUTOSTYRING
INDKOBLING

SKÆREBORDSAKTIVERING

DREJNING AF
TØMMERØR

TØMMEDREV

UAFHÆNGIG STYRING AF 
BUNDSNEGL

PARKERINGSBREMSE

TO HASTIGHEDER

HYDROSTATISK STYREAKSEL

AUTOMATISK OPTIMERING AF 
FREMKØRSELSHASTIGHED.
(EKSTRAUDSTYR)

HÆVNING/SÆNKNING AF VINDE
VIP TIL VENSTRE, HØJRE

JUSTERING AF SPREDERENS SAMLEDE 
FORDELING

JUSTERING AF SPREDERENS HASTIGHED

STYRING AF 
MODKNIVSBJÆLKEN

GANSKE ENKELT AVANCERET: STYRING AF INDFØRINGSHASTIGHED

giver dig mulighed for at sikre, at din mejetærsker altid arbejder med maksimal 

kapacitet, ved at vælge en af to tilstande:

    Motoreffekttilstand: Øger motorens effektivitet, så brændstofforbruget 

reduceres, ved at optimere effektiviteten af parametre som faktisk 

indføringshastighed, motorens belastning, omdrejninger i minutter og 

hastigheden. 

   Motoreffekt- plus spildtilstand: Reducer spild ved at kontrollere 

kørehastigheden fremad baseret på parametrene for motorcyklussen plus 

feedback fra rotoren og rensesystemets spildsensorer.



TILKOBLING AF 
AUTOSTYRING
INDKOBLING

SKÆREBORDSAKTIVERING LØFT, SÆNK SKÆREBORD
VIP TIL VENSTRE, HØJRE

ROTOR
TIL, FRA, 
REVERSERING

INDFØRING 
TIL, FRA, 
REVERSERING

AUTOMATISK 
STYRING AF 
SKÆREBORDETS
HASTIGHED

KONTAKT TIL AUTOMATISK/MANUEL 
VINDEHASTIGHED

AUTOMATISK FINJUSTERING AF 
SKÆREBORDETS HØJDE

STYRING AF VINDENS HASTIGHED

AUTO SKÆREBORD

AUTOMATISK HØJDEINDSTILLING AF SKÆREBORD

ROTORS HASTIGHED

TÆRSKEBROENS POSITION

BLÆSER
HASTIGHED

OVERSOLDETS
POSITION

NEDERSTE
SOLDPOSITION

JUSTERING AF
SPREDERAFSTAND
TIL HØJRE
JUSTERING AF

GASHÅNDTAG
.
.

JUSTERING AF SPREDERENS SAMLEDE 
FORDELING

JUSTERING AF SPREDERENS HASTIGHED
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CONTROLLED TRAFFIC FARMING (KØRESPOR)
Bæredygtig administration af jord og jordbundsbevaring får stadig større opmærksomhed. Landmænd opfatter 
Controlled Traffic Farming som en af de mest succesrige strategier, og flere tager den til sig. Controlled Traffic Farming 
(CTF) er baseret på kørespor i marken, der lægges ud en gang og derefter anvendes permanent, så jordoverfladen 
mellem sporene ikke påvirkes. Maskinernes kørespor til arbejdet i marken kan harmoniseres i endnu et trin. 
Harmoniserede arbejdsbredder og et styresystem med stor nøjagtighed er grundlæggende krav til CTF.

CASE IH-LØSNINGER TIL ET 12 M PERMANENT SPORINGSSYSTEM
• Case IH RTK-systemer giver absolut nøjagtighed og pålidelighed inden for 3 cm,
• skærebordet på 12,5 m til vores Axial-Flow-mejetærskere og
•  en ekstra lang og sammenklappelig tømmesnegl til direkte tømning i transportkøretøjer, der kører på det 

næste permanent 12 m kørespor.

CASE IH's ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS™) BETALER SIG SELV. 
UDNYT FORDELENE VED HARDWARE OG SOFTWARE - ALT-I-ET OG FRA EN ENKELT KILDE: DEN PERFEKTE LØSNING TIL DIG
Case IH AFS™ står for en omfattende serie af praksisorienterede løsninger, der hjælper dig med at dyrke og administrere dine marker mere effektivt end nogensinde. Udnyt 
den utvivlsomt vigtigste udvikling i moderne landbrug siden mekaniseringens start, og høst fordelene ved øget kontrol, produktivitet, effektivitet og nøjagtighed. Case IH  
AFS-løsningerne er logiske, lette at anvende og intuitive, og de bliver rutine på kort tid. Det er sådan, vi opfatter moderne landmænds behov.

PÅ RETTE SPOR – AFS ACCUGUIDE GPS-STYRET AUTOMATISK STYRING
Sammen med AFS AccuGuide sikrer den mekaniske rækkestyring, at mejetærskeren følger rækkerne i majs. Det fjerner stress fra høsten ved høje hastigheder fremad,  
og dermed reduceres førerens træthed, og produktiviteten øges, så mejetærskerens fulde potentiale udnyttes.

LANGT MERE END EN BRÆNDSTOFBESPARELSE - AFS ACCUGUIDE-EFFEKTEN:
  Optimeret brug af maskinen
  Forbedret komfort med færre krav til føreren
  Besparelser på brændstof og arbejde
  Der bruges mindre tid i marken
  Færre overspring og overlapninger - forbedret effektivitet
  Perfekt arbejde i dårligt udsyn uden at gå på kompromis

AFSTM 

ADVANCED FARMING
SYSTEMS

AFS 35  
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Case IH AFS Connect™-telematik benytter globale positioneringssystemer og mobil kommunikationsteknologi til at sende og modtage oplysninger om maskiner, 
agronomi og arbejdssteder. Telematikteknologien giver dig mulighed for at vide mere – om dine maskiners placering, status og indstillinger – også fra dit kontor. 
Det er med til at forbedre produktiviteten i din bedrift med helt opdaterede oplysninger. Case IH AFS Connect™-telematik er "den smarte måde" at øge dit afkast 
af investeringerne. 

VÆR HERRE OVER DIN MASKINPARK
Med maskinparkstyring kan du spore alle dine maskiner og dit team fra en enkelt hjemmeside (med 
udvidelse). Du kan:
 Nøjagtigt udpege en given maskines præcise placering.
  Koordinere maskinens logistik. På den måde kan du effektivt understøtte dine medarbejdere, styre 

vedligeholdelse, være ude ved mejetærskeren i rette tid til tømning samt holde dine ansatte produktive og 
dine maskiner kørende. 

SIKKERHED OG SPORING AF VÆRDIER
Beskyt din investering og strømlin vedligeholdelse ved hjælp af AFS Connect Basic™-påmindelserne og 
tyverisikringen (hvor det er muligt). Geo-hegn sikrer, at din maskine forbliver inden for bestemte koordinater, som 
du forud har sat, og spærretidsstyring sender en meddelelse, hvis en maskine startes efter arbejdstidens ophør. 

KOMPATIBILITET
Case IH AFS Connect Basic™ er kompatibel med dine eksisterende systemer til præcisionslandbrug, 
således at din lokale Case IH-forhandler både kan eftermontere det på udstyr fra Case IH og fra andre producenter. Benyt det med:
 Alt udstyr, der benytter ISOBUS-standardprotokollen.
 Case IH AFS Pro-display.
 Et Case IH DCM-300-modem,  som du måske allerede har i forvejen til mobil kommunikationsbaseret differentialkorrektion. 

FEJLSØGNING OG FORHANDLERSERVICE VED HJÆLP AF MOBIL KOMMUNIKATION
Du behøver ikke at bringe din Case IH AFS Connect Basic™ til din forhandler for at få udført fejlfinding eller support, da systemet 
kan serviceres ved hjælp af mobile kommunikationsenheder baseret på Android- og IOS-systemsoftware.

OVERVÅG PRÆSTATION,

MAKSIMER ANVENDELSESTIDEN
ØG INDTÆGTEN
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Telematikdata fra AFS Connect™ overføres i realtid til din computer på gården, så du straks kan give gode råd og anvisninger, 
når du ser, at der er behov for, at du træffer hurtige justeringer af arbejdet. Da der er forskellige behov og personlige præferencer 
kan Case IH AFS Connect™ fås i to specifikationsniveauer:

AFS Connect Basic giver mulighed for maskinparkstyring, sporing af maskinens placering og en oversigt over arbejdsstatus. 
Når du præcis ved, hvor din traktor eller mejetærsker befinder sig - på hvilken mark og i hvilken del af marken - kan du lede 
anhængere eller brændstofforsyning præcist til det rigtige sted. Der spildes ikke tid, og menneskers og maskiners effektivitet 
udnyttes maksimalt. Med AFS Connect™ Manager kan du få meddelelser om, når din maskine forlader et specificeret 
område. Ud over de sikkerhedsfordele dette giver, har du endvidere mulighed for at lede førerne til foretrukne ruter og 
områder, for hvilke der er givet særlige anvisninger, hvilket især er en hjælp for uerfarent personale eller maskinstationer.

AFS Connect Advanced-pakken omfatter alle funktioner og egenskaber i AFS Connect Basic plus forskellige andre nyttigt 
muligheder inden for styring og analysering:

 Sammenlign data fra forskellige maskiner og identificer områder, der kan forbedres, hvor en maskine præsterer mere 
end en anden.

 For nye eller uerfarne medarbejdere er det hjælp at have driftsdata lige ved hånden og adgang til ydelses- og 
opsætningstal fra tidligere arbejdsperioder for den samme eller lignende maskiner, og det sætter dem hurtigt i stand til at 
øge deres effektivitet.

 Med AFS Connect-beskedfunktion giver bedriftens ejeren og administratorer samt Case IH's forhandlertekniker mulighed 
for at sende anvisninger direkte til maskinens display – så førere kan forbedre deres præstation undervejs.

PRÆCIS MÅLING, SMART HÅNDTERING
Hvis du ikke kan måle, kan du ikke administrere. Med Case IH AFS Connect™ har du alle driftstal fra dine vigtigste maskiner 
i dine fingerspidser, så du kan træffe administrative beslutninger på basis af nøjagtige data. AFS Connect™ giver dig mulighed 
for at analysere og reducere maskinernes dødtid eller tømmetider, så du kan minimere brændstofforbruget og øge ydelsen og 
dermed få optimal produktivitet. Desuden registreres data om motoreffekt, brændstofforbrug, produktivitet og udbytte, og 
disse data overføres til computeren i dit kontor. Disse rapporter kan eksporteres i Microsoft Excel-format, og oplysningerne kan 
filtreres efter mark, fører eller opgave. Statistiske arbejdsrapporter for alle relevante maskiner og deres førere giver mulighed 
for at sammenligne ydelse og effektivitet, så der findes tydelige udgangspunkter for potentielle forbedringer. 

AFS CONNECTTM

ANALYSER PRÆSTATIONEN
I REALTID 
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AFS CONNECT - GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
 Maskinparkstyring, herunder kortlægning af køretøjer, 

brødkrummehistorik
 Maskinovervågning, herunder geohegn/indstilling af 

spærretider, bevægelsesdetektering i de sidste fem 
dage efter sidste slukning af motoren

 Vedligeholdelse, herunder påmindelser om snarlig 
vedligeholdelse

 Opdatering hvert minut, eller når der er statusændringer, 
herunder rapportering af start/slukning, dødtid og 
arbejdsbelastning.

 Maskinstatus, herunder rapportering af kørsel, 
motortimer, bevægelse, arbejde og bevægelse, 
bevægelse og tømning, tømning og arbejde, tømning 
og bevægelse, tømning.

 Grafisk grænseflade på instrumentkonsol med 
køretøjets vigtigste parametre på understøttede 
platforme som f.eks. motorens hastighed og oliens 
temperatur, kølervæskens temperatur og niveau, 
hydraulikoliens temperatur og tryk, brændstofstand, 
DEF-niveau, batterispænding

 Live Time giver 30 minutter på instrumentbrættet 

AFS CONNECT AVANCEREDE FUNKTIONER
 CAN Viewer giver dig mulighed for at se 

maskinparametre på afstand i realtid.
 Tovejsbeskedfunktion fra webportalen til køretøjet, 

med en foruddefineret indstilling af potentielle svar 
fra føreren

 Grafiske rapporter, der viser bearbejdet areal, 
gennemsnitligt udbytte, gennemsnitligt gennemløb, 
gennemsnitlig fugtighed, vægt, brændstofstand

 Live Time giver yderligere 30 minutter via CAN 
Viewer, hvilket giver dig et dybere indblik i maskinens 
ydelsesdata – pr. modem, pr. dag, ikke på nogen 
måde grupperet

 Mobildækning med flere udbydere i hvert land for 
at opnå den bedste dækning. Roaming SIM-kort 
og dataplan inkluderet i AFS Connect-abonnement 
fungerer globalt.
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Det er en helt ny maskine – det er første gang, dette mærke og denne model kører på din mark. Udfordringen er enkel: Lær funktionerne, betjeningsprocedurerne, 
designdetaljerne på en ny mejetærsker at kende. Den nye ejer ved, hvad hans maskine kan. Nøglen er at opnå den bedste ydelse og blive ekspert så hurtigt som 
muligt.

HØST ERFARINGEN NU
For at du kan opnå det, sætter Case IH en ekspert i instruktørsædet ved siden af dig. Han er specialist, der hurtigt kan påpege bestemte punkter. Det er ikke 
nødvendigt at standse for at forklare. Det gør hurtigt nybegyndere til eksperter, der opnår topeffektivitet. Mindre erfarne førere kan overtage førersædet med 
selvtilliden i orden. Ejeren kan koncentrere sig om andre emner, samtidig med at dataforbindelsen håndterer instruktion og overvåger maskinens data.

DAGLIGDAGENS UDFORDRING: DAGLIGDAGENS ERFARING
Lad os sige, at en ejer har tre mejetærskere i marken. Den ene af hans førere er ekspert, og de to 
andre er forholdsvis nye. Udfordringen er at få fuld effektivitet og produktivitet ud af alle tre maskiner.

LØSNING MED AFS CONNECT:
  Ledende fører 

  Realtidsvejledning er svaret. Ved at benytte branchens eksklusive AFS Connect-tovejsportal til 
Pro 700's beskedfunktion kan den erfarne fører hjælpe de andre førere, samtidig med at 
maskinernes data overvåges via det overskuelige, velkendte AFS Connect-instrumentbræt på en 
webbrowser. 

 Faktuelle resultater
  De tre maskiners ydelse nærmer sig et optimalt niveau, efterhånden som førerens/vejlederens 

erfaring og færdigheder overføres til de nye førere. Ejeren får et bedre udbytte af sin investering i 
udstyr, fordi den ledende fører kan være fuldt produktiv, samtidig med at han i høj grad bidrager 
til instruktionen af de nye førere.

EKSPERTISE EFTER BEHOV

BESKEDFUNKTION
I REALTID 
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SPILD IKKE 
KOSTBAR TID
MED DAGLIGE KONTROLLER OG VEDLIGEHOLDELSE

HOLD HØSTEN I GANG!
Målepinde er anbragt således, at de hurtigt kan kontrolleres, og sammen med den nye pakke med svingbar køler gør det de daglige kontroller og rensningen 
langt lettere.

MINIMAL SPILDTID, MINIMALE SERVICEUDGIFTER
Når du har en hel dags høstarbejde foran dig, er det sidste, du ønsker, en maskine, der tager lang tid at servicere. Når du arbejder med Axial-Flow®, er de 
daglige kontroller og den regelmæssige vedligeholdelse gjort let.

MAKSIMAL ANVENDELSESTID, MAKSIMAL PRODUKTIVITET
At holde dig i gang og reducere vedligeholdelse og dyr spildtid er en af styrkerne bag hver Case IH Axial-Flow®, vi bygger. Kombineret med en konstruktion 
med færre bevægelige dele end konkurrenternes maskiner er resultatet driftsomkostninger, der er blandt branchens laveste.

SERVICE ER ENKEL
Fordi mejetærskeren er konstrueret 
med færre bevægelige dele end 
nogen anden mejetærsker, kan du 
komme i gang med arbejdet, mens 
andre stadig holder på gården. Det 
er let at komme til de daglige 
servicepunkter via sidepaneler, der 
er lette at afmontere, og Axial-
Flow®-mejetærskerens kendetegn - 
den rummelige platform bagpå.

SMARTE DETALJER
En ekstra indbygget luftledning 
betyder, at der ikke er behov for en 
separat kompressor, når maskinen 
skal renses. Når du er færdig med 
dagens arbejde, vil du sætte pris på 
gennemtænkte detaljer som en ny 
større værktøjskasse til sikker 
opbevaring af værdifulde genstande 
samt en håndvaskestation som 
ekstraudstyr.

LET ADGANG TIL TÆRSKEBROER 
OG ROTOR
Det er langt lettere at rense eller 
udskifte tærskebroerne og rotoren.

ADGANG TIL DEN RUMMELIGE 
MOTOR-/KØLESYSTEMS-
PLATFORM
Solid stige giver let adgang til 
platformen bag på mejetærskeren.
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DER ER MERE END BARE 
VORES MEJETÆRSKERE,
DER ARBEJDER I DINE MARKER 
SYSTEMLØSNINGER
Når du køber en Case IH-maskine, kan du være sikker på, at du ikke kun køber det bedste produkt, men at du også har fået den bedste støtte fra forhandleren. 
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 dine maskiner med den service og reservedelsforsyning, du kan forvente af et så respekteret mærke som Case IH.

ALLE DE DELE OG DEN SERVICE, DER HOLDER DIT UDSTYR 
I GANG
Find hele udvalget af Case IH-reservedele og -komponenter 
hos din lokale forhandler. Plus vedligeholdelsesprogrammer 
med fuld service og branchens førende reklamationsret. Hos 
forhandleren møder du erfarne, fabriksuddannede specialister, 
som arbejder engageret på at sikre dig maksimal arbejdstid, 
sæson efter sæson.

DØGNET RUNDT. LANDET RUNDT.
Case IH Max Service er en service med kundebistand 24 timer 
om dagen, syv dage om ugen, hvor der er adgang til personale 
samt produktbistand og reservedele, 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 dine Case IH-maskiner, 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 Capital er Case IH's finansieringsselskab.  
Vore medarbejdere er kyndige finansieringseksperter med 
mange års erfaring indenfor landbruget. Vi har ikke blot 
kendskab til Case IH's produkter og markedet, men forstår 
også dine individuelle behov. Derfor er vi altid i stand til at 
tilbyde dig en finansieringsløsning til dine nye investeringer, 
som er skræddersyet specifikt efter dine forretningsmæssige 
behov og maskinanvendelse, i form af lån, leje eller leasing. 
Vores vigtigste mål er at styrke dit udbytte af dine investeringer! 
Derfor kan du kombinere enhver finansiering fra CNH Industrial 
Capital Financing med en ulykkesforsikring samt en forsikring 
mod maskinhavari til dækning af reparationsudgifterne for at 
udelukke risici ved din investering og for at sikre en bedre 
planlægning.

BESØG VORES FANSHOP PÅ

WWW.CASEIH.COM
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1) ECE R-120 svarer til ISO TR14396     *) FPT Industrial-motor    • Standard      Ekstraudstyr     – kan ikke fås  

 
Sikkerhed skader aldrig! Læs altid betjeningsvejledningen, før du bruger maskiner og redskaber. Kontroller maskiner og redskaber, før du bruger dem, og se efter, om de fungerer korrekt. Følg anvisningerne på produktets sikkerhedsmærkater, og gør brug af monterede sikkerhedsindretninger. Denne vejledning er udgivet med 
henblik på global distribution. Standard- og ekstraudstyret samt de enkelte modellers tilgængelighed kan variere fra land til land. Case IH forbeholder sig til enhver tid ret til, uden forudgående meddelelse herom, at foretage ændringer på design og teknisk udstyr, uden at dette medfører nogen som helst forpligtelse til at 

foretage disse ændringer på enheder, der allerede er solgt. Selvom det med alle midler tilstræbes, at specifikationer, beskrivelser og billeder i denne vejledning er korrekte på tidspunktet for trykning, kan disse også ændres uden forudgående meddelelse herom. Billederne kan vise ekstraudstyr, eller alt standardudstyr vises eventuelt 
ikke. Case IH anbefaler  smøremidler.

CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Straße 32, 4300 Sankt Valentin, Østrig  
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MODELLER Axial Flow® 7240 Axial Flow® 8240 Axial Flow® 9240
SKÆREBORDE
Arbejdsbredder for Case IH-skæreborde med faste/variable knive (2030/3050- 
serien), sejlskæreborde (3152-serien), flexskæreborde (3020-serien) (m): 6,1 / 6,7 / 7,6 / 9,2 7,6 / 9,2 / 10,7 / 12,5 7,6 / 9,2 / 10,7 / 12,5

Majsskærebord, 4400-serien fast/sammenklappeligt Majsskæreborde med 6, 8 og 12 rækker
Pickupskæreborde 3016-serien, arbejdsbredde (m): 3,7 / 4,6 
TÆRSKNING/UDSKILLELSE
Rotordrev type  Gearkasse og aksler - variabel hastighed Power Plus-drev
Rotorens hastighedsområde (o/min)  220 - 1.180 (3 områder)  220 - 1.180 (3 områder) 220 - 1.180 (3 områder)
Rotorens diameter og længde ( mm) 762 / 2.638 762 / 2.638 762 / 2.638
Samlet udskillelsesareal (m2) 2,98 2,98 2,98
Tærske- / udskillelsesmoduler omviklingsvinkel (°) 180 180 180
Antal tærske- / udskillelsesmoduler 2 / 2 2 / 2 2 / 2
RENSESYSTEM
Kaskadesold • • •
Soldkasse bredde (mm) 1.580 1.580 1.580
Nivellering (%) 12,1 12,1 12,1
Samlet soldareal med styring af luftstrømmen (m2) 6,5 6,5 6,5
RENSEBLÆSER
Blæserens hastighedsområde (o/min)  Hydraulisk 300 til 1150 omdr/min 
RETURSYSTEM
Returmaterialetype Tredobbelt mølle til behandling af returmateriale 
KORNTANK/TØMNING
Styring af korntankens dæksler fra kabinen • • •
Korntankens kapacitet (l) 11.100 14.400 14.400
Tømningshastighed (l/s) 113 / ekstraudstyr 141 113 / ekstraudstyr 141 113 / ekstraudstyr 159
Tømmesneglens effektive længde, målt fra midten af mejetærskeren til 
spidsen af tømmesneglen (standard/ekstraudstyr) (m) 6,7 eller 7,6 / høj kapacitet (ekstraudstyr) 7,2 eller 8,8

HALMSNITTER OG -SPREDER
Halmsnitter / slaglecylinder Integreret snitter med faste knive
Antal knive: snitter/modbjælke 120 / 40
Spredertype  Lodret, to skiver, hydraulisk drevet, hastighed kan indstilles i kabinen
MOTOREN *)

Type / kapacitet (cm3) / emissionstrin 6 cylindre, turbo, efterkøler / 11 100, trin IV 6 cylindre, turbo, efterkøler / 12 900, trin IV 6 cylindre, turbo, efterkøler / 15 900, trin IV
Maksimal effekt ECE R120 1) ved 2000 o/m (kW/hk(cv)) 366 / 498 420 / 571 466 / 634
Brændstoftank, diesel/urinstof (l) 1.125 / 166 1.125 / 166 1.200 / 166
TRAKTION
Transmission  4 hastigheder, hydrostatisk 4 hastigheder, hydrostatisk  4 hastigheder, hydrostatisk
Robust justerbar styreaksel • • •
Slutdrevs type planetgear planetgear planetgear
Drevet bagaksel • • •
Differentialespærre • • •
KABINEN
Komfortkabine: ny placering af sædet giver mere benplads, instruktørsæde, 
smal justerbar betjeningskonsol, højre konsol og kontakternes placering i 
kabinen er ændret, nyt multifunktionsgreb, stor rude i korntanken (kan åbnes), 
nødudgang i højre side

• • •

Luksuskabine (komfortkabine plus: elektriske spejle, solgardiner, læderbetruk-
ket rat, udtagelig køleboks, ekstra opbevaringsplads, mulighed for halvaktivt 
lædersæde, ekstra beklædning)

• • •
ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS)
Overvågning og kortlægning af udbytte og fugtighed • • •
Forberedt til AFS præcisionslandbrug og styring • • •
GENERELLE MASKINSPECIFIKATIONER
Længde - indføring til bageste beklædning (mm) 8,05 8,05 8,05
Hjulafstand (mm) 3.635 3.635 3.635
Min. højde (transport) (mm) 3,98 3,98 3,98
Bredde med smalleste dæk monteret - min (mm) 3,49 3,49 3490
Maskinens omtrentlige vægt (kg) 19.000 20.000 21.000 (på bælter)
DÆKVALG
Fordæk IF900/60R32 CFO 188A8 R1W   /   IF900/60R38 CFO 184A8 R1W
Fordæk 500/85R24 IMP 165A8/177A8 R1W   /   600/70R28 161A8 R1W   /   VF620/70R26 170A8 R1W   /  750/65R26 166A8 R1W
Bælter 880 mm eller 760 mm bæltebredde, trehjulssystem med gummidæmpning / 880 mm eller 760 mm bæltebredde, trehjulssystem med hydraulisk affjedring 
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