Albertslund den 12. juli 2019

Axial-Flow Challenge
Kære pilot,
Vi mener at Axial-Flow er verdens bedste mejetærsker, og med det nye AFS Harvest Command er den
nu blevet endnu bedre.
I den kommende høst kører vi demo med den nye Axial-Flow 8250 med AFS Harvest Command, og vi vil
gerne udfordre dig til en dyste i vores:

Hvis du melder dig til vores Axial-Flow Challenge vil du og din mejetærsker komme til at dyste i mod
Axial-Flow 8250 med AFS Harvest Command og vores demopilot på din mark.
Hvordan dyster man i Axial-Flow Challenge?
-

Tilmelding til Axial-Flow Challenge på vores Facebook side*
Skriv en besked med:
Hvem du er?
Hvor i landet du høster?
Hvilken maskine du høster med?
Hvornår ca. I høster kornafgrøde på en passende mark?
Hvorfor du synes at det lige er dig vi skal dyste i mod?

-

Bliver du udvalgt, vil du blive kontaktet vedr. et demobesøg og en Challenge i din mark.

CNH Danmark A/S
Roholmsvej 19, DK-2620 Albertslund
CVR nr. 56098828
www.caseih.dk

Selve dysten
-

Vi kommer på demobesøg som indledes med en fremvisning af vores maskine samt en
indkøring til afgrøde/mark.

-

Herefter høstes der i 30 minutter – hvor vores demomaskine side om side med bedriftens egen
maskine.

-

-

Efter 30 minutter stoppes begge maskiner, og der sammenlignes:


Spild (visuel kontrol af spild bag mejetærskeren både i og uden for halmskåret)



Kernekvalitet (rysteprøve/visuelt)



Kapacitet (målte ton/time divideres med maskinens opgivet hk)

Bedst ud af disse tre vinder dysten!!!

Krav for at kunne deltage i Axial-Flow Challenge?
-

Man skal være indforstået med at Case IH må bruge bedriftens og pilotens navn samt billede
ifm. markedsføring (Facebook og lign.) – uanset om man vinder eller taber.

-

Man skal have en mark med areal nok til at de to maskiner kan kører uden stop, og uden at
skulle høste forager og lign.

-

Der skal være tilstrækkelig kornvognskapacitet til at holde to maskiner i 30 minutter.
Opstår der stop indenfor de 30 minutter der dystes grundet manglende kornvogn, manglende
areal, mekanisk fejl, sten i maskinen eller lign. annulleres dysten og skal startes helt forfra.

-

Begge maskiners udbytte måler skal være kalibreret og indstillet på korrekt hektolitervægt inden
dysten starter (der må ikke pilles ved indstillingerne for udbytte måleren under dysten).

Hvad kan man vinde?
Til dem der kan vinde dysten i mod Axial-Flow 8250 er hele tre præmier:
-

Håneretten – at kunne bryste sig med at have slået Case IH!

-

En flaske champagne og en Axial-Flow model

-

En sjov dag, hvor du lære mere om Axial-Flow og måske også din egen maskine

Tabere må nøjes med det sidste😊
Med venlig hilsen
Case IH

