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VERLENG DE PRESTATIES
VAN UW MACHINES!
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STAY ON TOP OF PRODUCTIVITY
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VOOR WIE MEER VERWACHT.



TOT EN MET 15 NOVEMBER

CASE IH DEAL
STAY ON TOP OF PRODUCTIVITY

WAAROM KIEZEN VOOR  
EEN ORIGINELE CASE IH ACCU?
Langere levensduur met behoud van capaciteit.
Stabiele prestaties en hoge ladinsgacceptatie om efficiënter op te laden.
Extra trillingsbestendig voor ladingsacceptatie.
Doppen met ingebouwd labyrint om accuzuurlekken te voorkomen.
Water bijvullen gedurende levensduur is niet nodig.
100% recycleerbaar.

FILTERS

ACCU’S

AKCELA

VOOR WIE MEER VERWACHT.

MAXIMALE BESCHERMING

De CASE IH luchtfilters zijn speciaal 
ontwikkeld voor elke motor.

Ze zijn zo gemaakt dat ze maximale 
bescherming aan de motor bieden 
om deze in optimale omstandigheden 
te laten werken.

VERMINDERING 
BRANDSTOFGEBRUIK

Maar uiteraard moet de luchtfilter 
ook de motorprestaties optimaliseren 
om maximale torsie in combinatie 
met een minimaal brandstofverbruik  
te garanderen.

DE SLEUTELROL VAN DE LUCHTFILTER 

De luchtfilter speelt een essentiële rol: 

Levert zeer goede prestaties en vangt luchtdeeltjes van 1micron op.
Nadat de lucht door de filter is gevoerd, is 99,96% van die deeltjes 
verwijderd.
Het risico op schuren en schade aan de motor is daardoor geminimaliseerd 
en verbranding vindt plaats onder de best mogelijke omstandigheden.

ONDERHOUDSTIPS

Wij raden u aan om de filter elke 600 uur of eenmaal per jaar te vervangen (wat 
het eerste voorkomt). Raadpleeg het onderhoudsboekje van uw machine, of de 
gebruiksaanwijzing van de filter voor meer informatie.
Blaas de filter nooit door met perslucht, hierdoor kan het filtratiemedium 
geperforeerd worden.
Het schoonmaken van de filter beschadigt de vezels van het medium. 
Het risico op negatieve beïnvloeding van de motorprestaties wordt met 10 
vermenigvuldigd, wat kan leiden tot extra kosten bij volgende onderhoudsbeurten.

Neem niet het risico uw motor te 
beschadigen door luchtfilters van 
minderwaardige kwaliteit te gebruiken.

Alleen het gebruik van CASE IH 
luchtfilters garandeert de constante 
prestaties van uw machine. 

CASE IH DESKUNDIGHEID IS DE GARANTIE VOOR UW SUCCES

In enkele woorden, wat zijn de voordelen van AKCELA ten 
opzichte van niet-gecertificeerde smeermiddelen?

Zonder twijfel is het grootste verschil dat onze producten speciaal 
ontworpen zijn voor uw Case IH machines. Deze zijn uitvoerig getest 
in de laboratoria van onze Research & Development afdeling in Turijn, 
aangevuld met tests in het veld met de machines. Daarbovenop 
wordt tijdens de ontwikkeling van nieuwe machines bij Case IH 
steeds rekening gehouden met de specificaties en mogelijkheden 
van onze smeermiddelen, om zo een optimaal resultaat te bekomen. 

Het AKCELA aanbod bestaat dus uit speciaal ontworpen 
smeermiddelen, die nergens anders te verkrijgen zijn met deze 
specificaties. Gecreëerd om de machines de best mogelijke 
prestaties te laten leveren op vlak van motorvermogen, mobiliteit  
& duurzaamheid. 

De smeermiddelen van AKCELA zijn enkel verkrijgbaar 
via uw erkende Case IH Dealer.

AKCELA, SMEERMIDDELEN SPECIAAL ONTWORPEN VOOR CASE IH
Expert aan het woord, Johan Van Hove, specialist smeermiddelen Case IH

ADVIES BIJ START VAN HET SEIZOEN
Reinig het oppervlak en de polen met een droge doek.
Laad de accu 12 uur opnieuw op met een geschikte oplader.
Sluit de accu aan.

ADVIES NA HET SEIZOEN
Koppel de min-pool van de accu af na het seizoen.
Reinig het oppervlak en de polen met een droge doek.
Laad de accu 12 uur opnieuw op met een geschikte oplader.
Zorg voor een droge & koele omgeving (0-20 graden Celsius).


