AFS RTK+ KIEDY PRECYZJA MA ZNACZENIE
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Prostota
i możliwość
aktualizacji

OFERTA

OFERTA

NASZE WYJĄTKOWE OFERTY

XCN-1050 z EZ-Pilot Pro
Sprawdzony, nowoczesny
wyświetlacz z ekranem dotykowym
25,6 cm
Sterowanie maksymalnie 256
sekcjami poprzez magistralę Isobus
Silnik elektryczny do kierowania bez
użycia rąk
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OFERTA

OFERTA

Wyświetlacz XCN-750
Wyświetlacz 17,8 cm o wytrzymałej
konstrukcji
Aplikacja Precision-IQ oparta na
systemie operacyjnym Android
Możliwość rozszerzenia do
automatycznego kierowania
i sterowania dawkowaniem

Wybierz inteligentne
gospodarowanie
na roli
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Bezpieczny
wybór

4

Najwyższa
wydajność

ROLNICTWOPRECYZYJNE

NIE WYBIERAJ SPOŚRÓD PRĘDKOŚCI,
NIEZAWODNOŚCI I POKRYCIA:

Dzięki AFS RTK+ (pomiar w czasie rzeczywistym) i stałemu
połączeniu urządzeń z wiodącą europejską siecią komórkową
sygnałów korekcyjnych nie musisz godzić się na kompromis –
szybka konwergencja, szeroki zakres pokrycia i niezawodne osiągi.
Gwarancja dokładności na poziomie 1,5 cm między przejściami
i 2,5 cm rok-po-rok w każdym punkcie pola.
Zastosowania
• Uprawy rzędowe • Ścieżki
• Sadzarki • Wyrównywanie pól
• Pomiar powierzchni
• Melioracja

Odkryj zalety funkcji AFS RTK+
Czas konwergencji
Między przejściami
Powtarzalność z roku na rok
Bezpośrednie wsparcie dostawcy usługi
Wydajność pod drzewami

AFS RTK+
<1min
1,5cm
2,5cm
Tak
Dobra

WSPARCIE AFS

UNOWOCZEŚNIAMY TWOJE
GOSPODARSTWO
BĄDŹ ROLNIKIEM. MY ZAJMIEMY SIĘ RESZTĄ.

TWOJE CENTRUM WSPARCIA AFS®
• Kontaktuj się z nami od poniedziałku do piątku w
godzinach od 7:00 do 19:00
• Zyskaj fachową pomoc naszego zespołu
doświadczonych inżynierów

afssupporteur@caseih.com

0 800 702 442
48 22 306 06 84

• Znajdź szybkie i efektywne rozwiązania dostosowane
do Twojej sytuacji
TWOJE CERTYFIKOWANE ODDZIAŁY DEALERSKIE
Dzięki wyjątkowo wydajnemu osprzętowi AFS® otrzymasz natychmiastowe wsparcie poprawiające
efektywność Twojej pracy. Nasi specjaliści Case IH z zakresu rolnictwa precyzyjnego są gotowi
pomagać na każdym etapie, od wyboru rozwiązania właściwego dla Ciebie po zapewnienie
indywidualnego wsparcia posprzedażnego.
Skontaktuj się ze swoim dealerem CASE IH, aby znaleźć najbliższego specjalistę.
TWÓJ DEALER CASE IH

AFS Pro 700 z AccuGuide™ MotorDrive
Oszczędzaj czas dzięki
uproszczonemu montażowi bez
ingerencji w układ hydrauliczny
Nieograniczony czas kierowania
podczas cofania
AccuTurn: nawroty na końcu rzędu

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE
DZIĘKI TECHNOLOGII AFS

Pakiet uzupełniający AccuGuide™
Zintegrowany, hydrauliczny układ
automatycznego prowadzenia
Rozwiązanie zaprojektowane z myślą
o ciągnikach lub kombajnach Case IH
Zapewnia najwyższy poziom
dokładności kierowania na każdym
polu

Szczegóły ofert na wybrane produkty Rolnictwa Precyzyjnego dostępne są u autoryzowanego Dealera Case IH.

NAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWO

DLA TYCH, KTÓRZY WYMAGAJĄ WIĘCEJ

DLA TYCH, KTÓRZY WYMAGAJĄ WIĘCEJ

AFS®

AFS®

AFS CONNECT

PRODUKTY

NASZE ROZWIĄZANIA SĄ PRZEZNACZONE DO POPRAWY OSIĄGÓW

POPRAWA PRODUKTYWNOŚCI W KAŻDYCH
WARUNKACH

OCHRONA
ŚRODOWISKA

WYŚWIETLACZE XCN-750™ I XCN-1050™ są sercem Twojego systemu. Połącz je ze
sterownikiem prowadzenia i jednym z naszych układów kierowania, aby stworzyć
idealne rozwiązanie zwiększające efektywność wszystkich prac w gospodarstwie.
WYŚWIETLACZ

STEROWNIK
PROWADZENIA
NAV-900

REDUKCJA KOSZTÓW EKSPLOATACJI

XCN-1050TM
ZWIĘKSZENIE KOMFORTU PRACY
OPERATORA

Efektywne zarządzanie flotą
Karta Zarządzanie flotą pozwala
właścicielom/kierownikom i operatorom
monitorować dane maszyn, takie jak liczba
godzin pracy silnika, wartości temperatury,
prędkości obrotowej silnika, zużycia paliwa
z poziomu wyświetlacza w kabinie lub portalu
internetowego bądź aplikacji. Jeśli ciągnik
pracuje poza wstępnie ustawioną wartością,
na telefon wysyłane są ostrzeżenia.
To ułatwia planowanie i wykonywanie
konserwacji.

êNajwyższa wydajność układu Autopilot

Gospodarstwa rolne, gospodarstwa organiczne, TCS,


szczególne zastosowania wymagające dużej precyzji
Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór,
siew, podorywka, mechaniczne, zwalczanie chwastów,
przygotowanie pod siew, uprawa zagonowa, prace przy
uprawach rzędowych.
Warzywnictwo, sadzenie roślin pnących, kierowanie
narzędziem

ê
Napęd silnikowy Autopilot

Łatwiejsze zarządzanie gospodarstwem
Za pomocą karty Gospodarstwo można
zarządzać pracami zapisanymi w polu
i innymi danymi agronomicznymi, aby
móc je później analizować oraz śledzić
osiągi i powiązane koszty. Możliwe
jest również zarządzanie danymi
konfiguracyjnymi, takimi jak struktura
hodowca/gospodarstwo/pole, granice
i linie prowadzenia, oraz przenoszenie
ich do innych maszyn z wykorzystaniem
opcji przesyłania plików, jeśli maszyny są
wyposażone w układy telematyki. Dostępny
jest również system szczegółowego
raportowania do szybkiego tworzenia plików
według zastosowania lub warstw.

XCN-750TM

DOSTĘPNY Z

AFS CONNECT: LEPSZE POŁĄCZENIE Z ZARZĄDZAJĄCYMI GOSPODARSTWEM
AFS Connect to nowy portal do zarządzania
gospodarstwem, flotą i danymi umożliwiający
podejmowanie lepszych decyzji dotyczących
zarządzania na podstawie danych
dostarczanych niemal w czasie rzeczywistym
oraz danych historycznych generowanych
przez Twoje maszyny.

UKŁAD KIEROWNICZY

Z automatyzowane kierowanie
K ierowanie ze
wspomaganiem
A ż do AFS RTK+ (1,5 cm)

NAV-500

Wszechstronność urządzenia elektrycznego
w połączeniu z osiągami urządzenia hydraulicznego
Gospodarstwa rolne
Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór,
siew.


Ez -Pilot Pro



Ez -Pilot


JEST WIODĄCĄ PLATFORMĄ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII W SEKTORZE ROLNICZYM
Opracowujemy i dostarczamy przełomowe technologie pozwalające rolnikom poprawić
efektywność, co wiąże się z większą zyskownością.
XPU – ELEKTRYCZNE ODCHWASZCZANIE W OBSZARACH MIEJSKICH
I W GOSPODARCE KOMUNALNEJ
W 100% WOLNE OD CHEMIKALIÓW.
W 100% PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA.

Zalety:
Szybkie działanie i trwałe
efekty: nie generuje odpadków
XPU jest częścią rodziny elektrycznych
i działa w większości warunków
rozwiązań do odchwaszczania XPower.
atmosferycznych
Opracowane i przystosowane do konkretnych
Działanie ogólne aż po korzenie
potrzeb w zakresie odchwaszczania w
Długotrwały efekt
szczególnych obszarach, takich jak strefy
Kontrola chwastów wszystkich typów
zurbanizowane, przemysłowe i alejki.


EZ -Steer



Ez -Pilot Pro


Duża dokładność kierowania za przystępną cenę
Gospodarstwa mieszane lub rolne
Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór, siew.

CROPXPLORER ACTIV


Ez -Pilot


Tylko kierowanie ze
wspomaganiem
O bsługa Egnos, ViewPoint
RTX (30 cm)

Układ kierowania bez użycia rąk
Gospodarstwa mieszane lub rolne

Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór, siew.


EZ -Steer


Podstawowy układ kierowania
U prawy mieszane, hodowla

Opryskiwanie, rozrzucanie, bronowanie łąk

WYŚWIETLACZ XCN-1050™ TO POŁĄCZENIE NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII ŁĄCZNOŚCI,
UŻYWALNOŚCI I KOMPATYBILNOŚCI
Wyświetlacz Case IH jest kompatybilny z ciągnikami wszystkich marek oraz narzędziami
wszystkich producentów (ISOBUS) i wyposażony w wiele opcji komunikacji, od WiFi po
Bluetooth, co zapewnia szybki i łatwy transfer danych między pojazdami a biurem.
WYŚWIETLACZ XCN-750™ OFERUJE WIELE FUNKCJI ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ
Wyświetlacz XCN-750™ z ekranem o przekątnej 17,8 cm idealnie nadaje się dla rolników
pragnących wdrożyć rozwiązania GPS do swojej działalności. W razie potrzeby można
rozszerzyć jego funkcjonalność o dodatkowe funkcje w celu poprawy produktywności.

CROPXPLORER ACTIVE jest rozwiązaniem
do optymalizacji zarządzania uprawami,
zwiększania plonów i poprawy jakości zbiorów,
optymalizacji rozłożenia i zapobiegania
zaleganiu.
Pomiary polowe rzeczywistych potrzeb
dotyczących upraw
Automatyczne dawkowanie w czasie
rzeczywistym z wykorzystaniem wyliczonych
wartości dawkowania
Łatwe planowanie, dokumentowanie
i analizowanie danych w portalu internetowym

