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FRÅN 1. FEBRUARI TILL 31 MARS 2019

DRIV DIN PRESTANDA FRAMÅT 
MED PRECISIONSODLING 

Med AFS®-utrustningar kan du bli mer produktiv och fatta smartare beslut. För att du 
ska kunna utnyttja dessa förmåner på bästa sätt erbjuder vi dig personlig assistans och 
anpassad utbildning för att säkerställa att dina verktyg fungerar effektivt året runt.

Med våra precisionsodlingsspecialister (PFS) som finns hos utvalda Case IH-återförsäljare får du 
professionella råd för att välja den precisionsodlingsutrustning som bäst passar dina behov samt 
dedikerad eftermarknadsservice. 

AFS® SUPPORT 
ALLTID VID DIN SIDA

CERTIFIERADE ÅTERFÖRSÄLJARE 
VÄLJ RÄTT AFS®-UTRUSTNING

afssupporteur@caseih.com

0201408203

EXPERTSTÖD 
AFS® KUNDSERVICE
• Tillgänglig måndag - fredag från 07:00 till 19:00
• Assistans av erfarna ingenjörer
• Snabba lösningar anpassade efter dina behov 

DIN CASE IH-ÅTERFÖRSÄLJARE

CASE IH’S UTVALDA
HITTA RÄTT PRECISIONS PAKET
SOM PASSAR JUST DINA BEHOV

FM-750™ LITE 
 Enkel, robust display

 20 cm display + 27 LED indikatorer

 Går att uppgradera till autostyrning och variabel giva

PRECISION GRUND

FM-750™ + EZ PILOT™  
 Billigaste autostyrnings lösningen

  Går att installera på de flesta modeller oavsett märken 
(plattforms kit ej inkluderat i priset) 

 Går att uppgradera till alla olika noggrannheter 

PRECISION PRO

XCN-2050™ + AUTOPILOT™
 12.1 tum, Högupplöst android baserad display 

 Högpresterande styrning 

 Går att uppgradera till alla olika nivåer av noggrannhet

 Går att installera på de flesta olika modeller och märken

PRECISION EXPERT

INTRESSERAD I EN AV VÅRA PRECISIONS LÖSNINGAR?
KONTAKTA DIN LOKALA PRECISIONS ODLINGS SPECIALIST FÖR ATT HÖRA MER!

PRECISION MASTER

372 RECEIVER + NAV CONTROLLER III + RTK MODEM
 372 mottagare upplåst till nivå 3 - RTK 

 NAV Controller III 

 GX-450 RTK MODEM

  Prestera på världens noggrannaste korrektions signal, levererar  
inom 2.5cm noggrannhet år till år

  Ge dig själv och dina grödor de bästa möjliga förutsättningarna  
på fältet

PRECISION MASTER
För att hitta närmaste PFS, kontakta din lokala återförsäljare.



Som ledare inom precisionsteknik har Case IH lanserat CropXplorer för att minska dina 
kostnader, förbättra din avkastning och optimera proteinhalten i din gröda. De avancerade 
optiska sensorerna bestämmer den optimala spridningsmängden baserat på grödans 
klorofyllinnehåll, och biomassa med avancerade algoritmer. 

Vilka fördelar har AFS RTK+ jämfört med CenterPoint™ RTX Fast?

Konvergenstid <5 min <1 min

Repeterbarhet från år till år

Prestanda under träd

Drag i drag

Direktsupport  
från serviceleverantör

2,5 cm 1,5 cm

3,8 cm 2,5 cm

NEJ JA

CenterPoint™ RTX Fast AFS RTK+

Medel Bra

Europas ledande nätverk, AFS RTK+ (Real Time Kinematic)  
ger tillförlitlig noggrannhet 1,5 cm drag i drag och  
2,5 cm år efter år vid flera olika användningsområden:
• Radodling 
• Fasta körspår 
• Redskapsstyrningar 

• Nivåutjämning av fältet  
• Dränering

VARFÖR VÄLJA AFS RTK+
LÅT DINA AFS®-UTRUSTNINGAR VARA 
DIREKTANSLUTNA ÅRET RUNT

Precisionsodlingsutrustningar blir mer och mer populära och 
prisvärda och har utarbetats för att uppnå bättre resultat med 
mindre ansträngning – oavsett om du använder den senaste 
positioneringstekniken eller intelligenta styrsystem. På Case IH 
har vi utnyttjat denna potential med ett brett urval av AFS®-
lösningar som driver din prestanda framåt i 4 huvudområden:

BÄTTRE RESULTAT MED 
MINIMAL ANSTRÄNGNING

ASSISTERAD STYRNING

CROPXPLORER

AGXTEND
DEN PERFEKTA LÖSNINGEN  
FÖR OPTIMAL NOGGRANNHET

OPTIMERA DIN GÖDSELTILLFÖRSEL

FÖRVÄNTA DIG MER

• Aktiv ljuskälla för användning natt och dag
•  Kan användas på alla traktorer och med 

de flesta gödselspridare
• Upp till 500 mätningar per sekund
•  Nära plantorna för mycket noggrann 

mätning 
• Inga kalibreringskurvor

VARFÖR VÄLJA 
CROPXPLORER?AUTOPILOT MOTOR DRIVETM

NYA GENERATIONENS LÖSNING FÖR AUTOSTYRNING

Autopilot Motor Drive är lätt att installera och att 
använda och kombinerar den beprövade SAM200 
elektriska ratten med högt vridmoment med det 
högpresterande NAV900, som erbjuder T3™ mark-
kompensation för bästa styrprecision på marknaden.

Kompatibla produkter
XCN-1050TM

Vill du ha mer information?  
Kontakta din lokala Case IH-återförsäljare

•  Minimalt ingrepp i hytten samt  
få kablar

• Mer pålitlig signal med NAV900

FARMXTEND
DIN SMARTA VÄDER APP

EFFEKTIVITET

Förbättra 
prestandan med 

avancerade 
jordbrukslösningar

PRODUKTIVITET

Optimera användningen 
av åkermarken  

med den senaste  
skördekarteringen

EKONOMI

Minska dina kostnader 
för gröda med 

variabel hastighet och 
sektionskontroll

KOMFORT

Njut av en mer bekväm 
körning med ledande 

styrsystem och 
korrigeringssignaler

AGXTEND är den ledande innovativa teknologiska plattformen dedikerad för jordbruk.  
Det nya produktutbudet ger de absolut bästa teknikerna för alla jordbrukstillämpningar 
och innehåller sensorer, revolutionerande miljövänlig ogräsbekämpning och en smart app. 
Läs mer nedan.

EZ-PILOT™ PRO
DITT FÖRSTA STYRNINGSSYSTEM
EZ-Pilot™ Pro-lösningen (Nav900, ratt, plattformskit) är förenlig med XCN-1050 och 
nu även AFS® Pro 700.

• Lätta att installera med Nav 900 med färre kablar
• Mycket noggrann styrning för traktorer och skördetröskor
• Fordonen utföra en automatisk sväng på vändtegen, NextSwath (max 15 sekunder)

Varför inte uppgradera till systemet Accuguide™ Motor Drive för att ta fördel 
av extrafunktioner såsom helvändning, låg hastighet, bättre linje prestanda och 
NextSwath™ vändtegsautomatik*.

*Upplåsning krävs

Appen FarmXtend har 3 smarta sensorer för att 
erhålla noggranna väderuppgifter så att du kan 
minska dina kostnader genom att fastställa det bästa 
intervallet för besprutning och spridning av gödsel. 

•  WeatherXact PLUS: Mät jordens temperatur och 
fuktighet på 1 meters höjd och på grödans nivå

• RainXact PLUS: Mäter mängden nederbörd
•  SoilXact PLUS: Mäter jordens fuktighet och 

temperatur med olika djup tillgängligt

UPPTÄCK ACCUGUIDE  
MOTOR DRIVE MED  

AFS® PRO 700
Högpresterande lösning  

för assisterad styrning

FÖRDELAR


