1 FEBRUARI / 31 MAART 2019

PROMOTIE

AFS SUPPORT

ONTVANG UW GESCHENKEN

ALTIJD TOT UW DIENST

®

Met AFS®-apparatuur kunt u productiever zijn en slimmere beslissingen nemen.
Om u te helpen optimaal gebruik te maken van deze voordelen, bieden wij u persoonlijke
assistentie en aangepaste trainingen om ervoor te zorgen dat uw machines het hele jaar
door efficiënt werken.

BIJ AANKOOP VAN € 7.500(1),

ONTVANGT U EEN GRATIS
SOILXACT PLUS

DESKUNDIGE ONDERSTEUNING
AFS® SUPPORT CENTER
• Beschikbaar van maandag t/m vrijdag van 7.00
tot 19.00 uur
• Ondersteuning door ervaren technici
• Snelle oplossingen aangepast aan uw behoeften

BIJ AANKOOP VAN € 15.000(2),

afssupporteur@caseih.com

ONTVANGT U EEN GRATIS
WEATHERXACT PLUS

08000 281 910
GECERTIFICEERDE DEALERS
KIES DE JUISTE AFS® UITRUSTING

AFS

®

ONTDEK DE BESTE PRECISIE
LANDBOUW OPLOSSINGEN

UW CASE IH DEALER

LEAFLET_CIH_BE_NL

(1) Ontvang een SOILXACT PLUS uit het programma FARMXTEND bij aankoop van € 7.500 excl. BTW uit het aanbod
CASE-IH precisielandbouw. Niet contractuele foto. (2) Ontvang een WEATHERXACT PLUS uit het gamma FARMXTEND
bij aankoop van € 15.000 excl. BTW uit het aanbod CASE-IH precisielandbouw. Niet contractuele foto. (1) (2) Aanbod
niet cumuleerbaar en geldig bij de deelnemende Case-IH dealers. Geldig zolang de voorraad strekt.
FARMXTEND is geen sponsor en neemt niet deel aan deze actie. Aanbod geldig tot 31/03/2019.

Bij onze precision farming precisielandbouw specialisten (PFS) bij geselecteerde Case IH-dealers
krijgt u deskundig advies bij het kiezen van de Precisielandbouw uitrusting die het best past bij uw
behoeften, evenals de bijbehorende specifieke aftersales ondersteuning. Neem contact op met uw
lokale dealer om de dichtstbijzijnde PFS specialist te vinden.

WE’LL KEEP YOU FARMING

MEER RESULTAAT MET
MINIMALE INSPANNING
Precisielandbouw apparatuur wordt steeds populairder en betaalbaarder en is ontworpen om superieure resultaten te verkrijgen met
minder inspanning - ongeacht of u nu de nieuwste positioneringstechnologie of intelligente geleidingssystemen gebruikt. Bij Case IH
hebben we dit potentieel benut met een brede selectie AFS® oplossingen die uw werkzaamheden ondersteunen op 4 hoofdgebieden:

ONDERSTEUND STUREN

AGXTEND

DE IDEALE OPLOSSING VOOR OPTIMALE
NAUWKEURIGHEID

VERWACHT MEER

EZ-PILOT™ PRO
HET VOORDELIGE SYSTEEM VOOR ONDERSTEUND STUREN
De EZ-Pilot™ Pro oplossing (Nav900, stuurwiel, platformset) is nu ook compatibel met
de AFS® Pro 700.
• Eenvoudig te installeren met de Nav 900 met minder bekabeling
• Zeer nauwkeurige geleiding voor tractoren en maaidorsers
• Voertuig kan achteruitrijden (max. 15 sec.)

COMFORT

PRODUCTIVITEIT

EFFICIËNTIE

BESPARING

Geniet van een vloeiender
rit met toonaangevende
geleidingssystemen en
correctiesignalen

Optimaliseer
uw landgebruik
met de nieuwste
opbrengstmapping

Verbeter uw prestaties
met geavanceerde
farm management
oplossingen

Verlaag uw
gewasinput met
variabele dosering
en sectieregeling

Waarom niet upgraden naar het Accuguide™ Motor Drive systeem om te profiteren van
extra functies zoals volledig achteruitrijden, kruipsnelheid, betere rijspooracquisitie en
NextSwath™ automatisch keren*.

AGXTEND is het nieuwe aanbod innovatieve precisie landbouw oplossingen.
Lees hieronder meer.

CROPXPLORER
OPTIMALISEER UW TOEPASSING VAN STIKSTOFKUNSTMEST
Als nieuwigheid op het gebied van precisietechnologie heeft Case IH CropXplorer
gelanceerd om de kosten te verlagen, de opbrengst te verhogen en het proteïnegehalte
van uw gewas te optimaliseren. De geavanceerde optische sensoren bepalen de beste
toepassingssnelheid op basis van het chlorofylgehalte van uw gewas, biomassa en
exclusieve algoritmen.

WAAROM KIEZEN
VOOR CROPXPLORER?

*Ontgrendeling vereist

AUTOPILOT MOTOR DRIVETM

WAAROM KIEZEN VOOR AFS RTK+
HOUD UW AFS® UITRUSTING HET
HELE JAAR VERBONDEN
Europa's toonaangevende netwerk, AFS RTK+ (Real Time Kinematic)
biedt een betrouwbare 1,5 cm nauwkeurigheid per passage en
2,5 cm jaarlijkse nauwkeurigheid voor een reeks toepassingen:
• Gewasrijen
• Spuitpaden
• Geleiding van plantmachines

• Akkeregalisering
• Terreinontwikkeling
• Drainage

Wat zijn de voordelen van AFS RTK+
t.o.v. CenterPoint™ RTX Fast?

DE NIEUWSTE OPLOSSING VOOR ONDERSTEUND STUREN
Autopilot Motor Drive is eenvoudig te installeren
en te gebruiken en combineert het bekende
krachtige SAM200 elektrisch stuurwiel
met de hoog presterende NAV900 die T3™terreincompensatie biedt voor de beste
stuurnauwkeurigheid.

•	Gemakkelijke toegang tot alle
instrumentenpanelen
•	Geen vermindering van de
beenruimte in de cabine
• Onbeperkte handmatige besturing
•	Betrouwbaarder signaal met de
NAV900

Compatibele producten
XCN-1050TM
Meer informatie? Neem contact op met uw lokale
Case IH dealer

AFS RTK+

Convergentietijd
Nauwkeurigheid per passage

<1 min

Jaarlijkse herhaalbaarheid

2,5 cm

1,5 cm

Directe support
van serviceleverancier

Ja

Prestatie onder bomen

Goed

•	Actieve lichtbron voor gebruik 's nachts
en overdag
•	Compatibel met elke tractor en de
meeste bemesters
• Tot 500 metingen per seconde
•	Dicht bij planten voor zeer nauwkeurige
metingen
• Eenvoudig kalibreren

ONTDEK DE ACCUGUIDE
MOTOR DRIVE MET
AFS® PRO 700
Uitstekende oplossing
voor ondersteund sturen

FARMXTEND
UW SLIMME WEER-APP
De FarmXtend-app beschikt over 3 slimme sensoren om
zeer nauwkeurige gegevens over het weer in de omgeving
te verkrijgen, zodat u het meest ideale moment kan kiezen
om uw gewassen te behandelen of ziektes te bestrijden.
• WeatherXact PLUS: Meet grondtemperatuur en vochtigheid op
1 meter hoogte, 2 bodemdieptes en op gewasniveau
• RainXact PLUS: Meet het neerslagniveau
• SoilXact PLUS: Meet de bodemvochtigheid en - temperatuur

