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CASE IH LANCERER NY AFS 700 PLUS MONITOR TIL PUMA 
150 – 175 OG MAXXUM 
 

Puma og Maxxum Multicontroller og CVXDrive versioner får ny monitor / 12", højere opløsning, 

AEF ISOBUS-certificeret / hurtigere hardware, mere lagringskapacitet / Modelår 2023  

 

St.Valentin, 20. oktober, 2022 

 

For modelår 2023 lancerer Case IH de nye AFS Pro 700 Plus 12" monitorer med touchskærm på 

Multicontroller og CVXDrive versioner af Maxxum og Puma 150-175 modellerne. Monitorerne har 

hurtigere hardware, mere hukommelse, højere lagringskapacitet, højere skærmopløsning og 

beskyttelse mod refleksblænding samt mulighed for tilslutning af op til 4 eksterne kameraer.  

 

En lang række valgmuligheder 

Touchskærm-monitoren er som dens forgænger AEF-ISOBUS-kompatibel og kan enten placeres på 

Multicontroller-armlænet eller på skærmbeslaget i sideruden. Display-layoutet på AFS Pro 700 Plus 

kan konfigureres efter førerens præferencer. Ud over maskinindstillinger og information håndterer 

monitoren også traktorens mange digitale funktioner, såsom indstilling af transmission, PTO og 

hydraulik samt Case IH AccuGuide systemet.  

 

Med HMC II foragerautomatikken kan du nemt gemme din foragersekvens med anvendelse af tid, rute 

eller aktiveringspunkter og afspille dem automatisk. Ved at kombinere funktionerne på AccuGuide og 

HMC II starter AccuTurn Pro disse sekvenser automatisk, inklusive selve drejeprocessen. 

 

De nævnte Maxxum og Puma modeller fås med telematik som standard. Med brug af udstyrets 

integrerede online-forbindelse kan føreren og bedriftslederen se og optage ISOBUS-data fra redskabet 

såsom tilstand, kapacitet og placering. Derudover kan de dele data med andre traktorer i marken med 

AccuSync. 

 

Bedriftsstyring i realtid med AccuSync 

AccuSync funktionen synkroniserer problemfrit Case IH maskiner udstyret med enten den 

eksisterende AFS Pro 700 eller den nye AFS 700 Plus monitor. Driftsledere, førere og maskinstationer 

kan udveksle og anvende opdaterede arealkort, kørespor og markskel (indre/ydre) mellem flere 

maskiner, der arbejder i samme mark. Så snart opgaven er indstillet på displayet, sender telematik-

modemmet dette til skyen og gør det tilgængeligt for andre maskiner i flåden. Førere i sekundære 

køretøjer kan se disse opgaver og derefter downloade og anvende dem i deres egne køretøjer – og 

der er adgang til hver enkelt opgave for op til 6 køretøjer samtidigt.  



 

 

 

 

 

 

Christel Diebolt, Product Marketing Manager for Maxxum, udtaler: “Den nye Case IH Pro 700 Plus 

monitor giver kunder og førere et hurtigere, skarpere og mere fleksibelt display, som kombineret med 

funktioner såsom AccuSync vil optimere driftstiden og give hurtig, pålidelig overførsel af data mellem 

bedrift, mark og traktor.”   

 

*** 

Presse-info og fotos: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Professionelle brugere vælger Case IH’s innovation samt mere end 180 års tradition og erfaring. Et bredt udvalg af 

højtydende traktorer og høstmaskiner samt førsteklasses service og effektive løsninger leveret af et 

verdensomspændende forhandlernet sikrer, at landmænd fortsat kan være både produktive og effektive i det 21. 

århundrede. Få mere at vide om Case IH’s produkter og tjenester på www.caseih.com.  

 

Case IH er et mærke ejet af CNH Industrial N.V., der er en globalt førende producent inden for kapitalgoder og noteret 

på New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) og på Mercato Telematico Azionario på Borsa Italiana (MI: CNHI).  Få mere 

at vide om CNH Industrial på www.cnhindustrial.com. 
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