ACTIE GELDIG TOT 20 MAART 2020

PRECISIONFARMING

RECHT
OP UW
DOEL AF!
UW BEROEP IS LANDBOUW, WIJ ZORGEN
VOOR DE ONDERSTEUNING

AUTOPILOT
MOTOR DRIVE
XCN-1050TM

VOOR SLECHTS

13.500€

(1)

AANBIEDING

1

VOOR NAUWKEURIGE, HANDENVRIJE BESTURING

XCN-1050TM,
AUTOPILOT MOTOR DRIVE
VANAF 13.500€ OP RTK NAUWKEURIGHEID
(1)

Autopilot motor drive, in combinatie met het XCN-1050TM scherm, is het universeel
stuursysteem met een elektromotor, toepasbaar op elke machine en op elk merk.

AANBIEDING

•M
 aak gebruik van ons RTK netwerk om uiterst nauwkeurig
te werken
• Mogelijkheid tot trage snelheden
• Isobus
• Achteruit rijden op gps kan

2

MAAK UW GPS-VOORBEREIDE
TREKKER COMPLEET MET

XCN-2050TM,

HET MEEST UITGEBREIDE
SYSTEEM IN DE MARKT
VANAF

12.500€

(2)

OP RTK NAUWKEURIGHEID

XCN-2050TM, het meest uitgebreide systeem beschikbaar bij Trimble.
•
•
•
•
•

ISOBUS
Kilverbakaansturing mogelijk
Rassenregistratie
Werktuigaansturing mogelijk
Rechte hoeken bij het planten

Contacteer uw Case IH dealer om de compatibele machines te kennen.
(1) Exclusief montage en platformkit. Zolang de voorraad strekt. Op RTK.
(2) Exclusief montage. Zolang de voorraad strekt.
(1)(2) Niet-contractuele afbeelding.
Niet cumuleerbaar met andere promoties, geldig in het deelnemende Case IH-netwerk, zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen onder voorwaarden.
Exclusief gereserveerd voor landbouwers, CUMA, agrarische bedrijven en enkel gerelateerd aan Case IH-onderdelen, Case IH
precisielandbouwproducten en werkuren verkocht door deelnemende Case IH-dealers.
Aanbiedingen geldig tot 20/03/2020.

AFS RTK+
NETWERK
BENUT UW POTENTIEEL MAXIMAAL
Precisielandbouw is niet enkel toekomstmuziek. Deze is reeds lange tijd beschikbaar,
beter betaalbaar en steeds ruimer toegepast. Door gebruik te maken van de nieuwste
plaatsbepalingstechnologie en intelligente geleidingssystemen hebben wij een uitgebreid
assortiment AFS®-oplossingen ontwikkeld, met een nauwkeurigheid tot 1,5 cm voor een
omvangrijke reeks toepassingen.
KIES ALTIJD VOOR AFS®-OPLOSSINGEN
MEER

MEER

PRODUCTIE

RENDEMENT

Optimaliseer uw landgebruik
met de nieuwste opbrengstkartering

Verminder pootgoedgebruik door
variabele afgifte en perceelbeheer

MEER

MEER

EFFICIËNTIE

COMFORT

Verbeterde rijprestaties met
geavanceerde oplossingen voor
boerderijbeheer

Minder inspanning en soepeler
rijden met nauwkeurige autonome
besturing

COMBINEERT SNELHEID, BETROUWBAARHEID & DEKKING
Houd uw materieel verbonden met Europa’s toonaangevende
correctienetwerk. AFS RTK + (Real Time Kinematic) combineert
naadloos snelle convergentie, brede dekking en betrouwbare prestaties
om 1,5 cm pass-to-pass en 2,5 cm jaar na jaar nauwkeurigheid overal
in het netwerk te garanderen. Sinds dit jaar is het AFS RTK+ netwerk
ook uitgebreid met galileo om u nog meer bedrijfszekerheid
te garanderen.

AANBIEDING

Toepassingen
• Gewasruggen • Rijpaden
• Gestuurde pootmachines
• Egaliseren • Oogsten
• Drainage

3

UPGRADE NAAR RTK VOOR
MINDER DAN 5.000€(3)

Ontdek de voordelen van AFS RTK+

AFS RTK+

Convergentietijd

<1min

Pass-to-pass

1,5 cm

Herhaalbaarheid jaar na jaar

2,5 cm

Directe ondersteuning door
serviceleverancier

Ja

Prestaties onder bomen

(3) Eenmalige aankoop van unlockcodes en modem om gebruik te maken van het RTK netwerk.

Goed

AFS
PRODUCTNIEUWS
NIEUW IN 2020
XCN-750™ DISPLAY + NAV-500 GPS-MODULE
Een winnende combinatie voor betaalbare prestaties in alle seizoenen.
XCN-750™ - DISPLAY
Het XCN-750™ Display combineert eenvoudige installatie, lage kosten en imponerende
functies, en maakt precisielandbouw toegankelijker. Dit nieuwe, op Android™ gebaseerde,
gebruiksvriendelijke display geeft toegang tot automatische sturing en applicatiebeheer op
elk landbouwbedrijf.
Door toevoeging van Bluetooth® en Wi-Fi-connectiviteit met ISOBUS-compatibiliteit bent
u voorbereid op elke uitdaging!
7” (17,8 cm) HD-kleurentouchscreen
Android-besturingssysteem
Solide constructie voor dagelijks gebruik in het veld
Compatibel met NAV-500 & NAV-900 GPS-modules
Optioneel: ISOBUS VT & sectieschakeling
Aansturen tot maximaal 2 kanalen & 24 secties
Bluetooth® en Wi-Fi-connectiviteit
NAV-500 - GPS-MODULE
De NAV-500 GPS-module kan correcties ontvangen van meerdere GNSSsatellietconstellaties en is uw betaalbare precisieoplossing. Deze module heeft een
herhaalbare nauwkeurigheid van minimaal 20 cm en biedt volledige dekking van het bedrijf,
ideaal voor het optimaliseren van uw grondbewerking, zaaien, sproeien en oogsten.
Solide behuizing
Trimble ViewPoint RTX TM-correcties - 15 cm
5 satellietconstellaties: GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS
Hellingscorrectie
Compatibel met EZ-SteerTM, Ez-PilotTM en EZ-pilotTM Pro
stuurhulpsystemen
4.1 Bluetooth®
Meerdere CAN-poorten

AGXTEND
PRODUCTNIEUWS

AGXTEND is het toonaangevende platform voor innovatieve technologieën in de
agrarische sector. Wij ontwikkelen en leveren baanbrekende technologieën waarmee
agrariërs hun efficiëntie en daarmee hun economisch succes kunnen vergroten.

Advanced soil sensing solutions

Near infrared sensor for crops and slurry

FOCUS

Smart farming solutions

Crop sensor for optimized N-balances

Electrical weed control

BASIC
NIEUWE SENSOR VOOR METING VAN
BIOMASSA EN STIKSTOFOPNAME
De kosteneffectieve CropXplorer Basic berekent de vereiste hoeveelheid stikstof en
biomassa van uw gewas, zodat u de bemesting kunt optimaliseren. De CropXplorer
Basic gebruikt omgevingslicht voor de werking, is eenvoudig te monteren, intuïtief te
bedienen en zorgt voor betrouwbare resultaten.
Hoe werkt het?
• Op spiegel gemonteerde sensoren vangen het door de planten gereflecteerde
zonlicht op
• Een op het dak gemonteerde sensor meet het totale omgevingslicht
• Sensoren meten de biomassa (IBI) en de stikstofopname (IRMI)
Bedrijfstijd: tot 12 uur in de lente.

AFS®-ONDERSTEUNING
HAAL MEER UIT UW AFS®-UITRUSTING
Wij willen u in staat stellen om het volledige potentieel van uw AFS®-uitrusting te benutten.
Daarom bieden wij het hele jaar door professionele ondersteuning voor precisielandbouw
met een speciaal support center en een team van Precision Farming Specialists. Of u nu net
begint of al een ervaren precisielandbouwer bent, samen kunnen wij productiever, efficiënter
en kosteneffectiever zijn.
UW AFS® SUPPORT CENTER
• Bereikbaar van maandag tot vrijdag van 7:00 tot 19:00 uur
• Deskundige ondersteuning van ons ervaren team van technici
• Snelle, efficiënte oplossingen afgestemd op uw situatie

afssupporteur@caseih.com

BELGIUM : 080081307
NETHERLANDS : 08000200939
UW ERKENDE DEALER
Weet u niet zeker welke AFS®-uitrusting het meest geschikt voor u is? Hebt u advies nodig
om aan de slag te gaan?
Raadpleeg een van onze Precision Farming Specialists bij een van de geselecteerde Case IH-dealers.
Met uitgebreide ervaring op het gebied van precisielandbouw, staan zij klaar om u te helpen
bij elke stap, van het kiezen van de juiste oplossing tot gepersonaliseerde aftersales-ondersteuning.
Neem contact op met uw dealer voor de dichtstbijzijnde specialist.

LEAFLET_CIH_BE_NL

UW CASE IH-DEALER

