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CASE IH INTRODUCEERT NIEUWE AFS 700 PLUS-MONITOR 
VOOR PUMA 150 – 175 EN MAXXUM 
 

Puma- en Maxxum Multicontroller- en CVXDrive-modellen krijgen nieuwe monitor / 12", hogere 

resolutie, AEF ISOBUS-gecertificeerd / snellere hardware, meer opslagcapaciteit / Modeljaar 

2023  

 

St.Valentin, 20 oktober 2022 

 

Case IH introduceert voor modeljaar 2023 de nieuwe AFS Pro 700 Plus 12” touchscreenmonitors voor 

de Multicontroller- en CVXDrive-modellen van de Maxxum en Puma 150-175. Met snellere hardware, 

meer geheugen en een hogere opslagcapaciteit, hebben de monitors ook een hogere schermresolutie 

en bescherming tegen schitteringen, en verbindingsopties voor wel 4 externe camera’s.  

 

Groot aanbod opties 

De touchscreenmonitor is net als zijn voorgangers compatibel met AEF-ISOBUS en kan op de 

Multicontroller-armleuning of op de stang van de balenpers worden geplaatst. De indeling van het 

display van de AFS PRO 700 Plus kan speciaal worden afgestemd op de voorkeuren van de 

bestuurder. De monitor beheert niet alleen de instellingen en informatie van de machine, maar ook de 

vele verschillende digitale functies van de tractor, zoals transmissie, aftakas, hydraulische instellingen 

en het Case IH AccuGuide-stuursysteem.  

 

Met gebruik van HMC II, het systeem voor kopakkermanagement, kunt u lastige manoeuvres op de 

kopakker handig en eenvoudig opslaan met gebruik van tijd, route of triggerpunten, en automatisch 

als een procedure afspelen. Door de functies van AccuGuide en HMC II te combineren, start AccuTurn 

Pro deze procedures zelfs automatisch, inclusief het keerproces zelf. 

 

Eventueel kunnen dezelfde Maxxum- en Puma-modellen ook worden uitgerust met telematica. Met 

gebruik van de geïntegreerde online verbinding kunnen de bestuurder en bedrijfsmanager ISOBUS-

gegevens van hulpstukken, zoals omstandigheden, doorvoer en locatie, inzien en registreren. Wat nog 

belangrijker is, is dat ze met gebruik van AccuSync gegevens met alle tractoren in een veld kunnen 

delen. 

 

Realtime boerderijbeheer met AccuSync 

De AccuSync-functie synchroniseert vlot Case IH-machines uitgerust met de bestaande AFS Pro 700- 

of de nieuwe AFS 700 Plus-monitors. Bedrijfsmanagers, bestuurders en loonwerkers kunnen kaarten 

van een gebied, A/B-lijnen en perceelgrenzen (binnen/buiten) tot op de minuut uitwisselen met en 



 

 

 

 

 

toepassen op verschillende machines die op hetzelfde veld werken. Zodra de taak op het display is 

ingesteld, stuurt het telematicamodem hem naar de cloud, zodat hij beschikbaar is voor andere 

machines in het machinepark. Bestuurders in secundaire voertuigen kunnen deze taken inzien en 

vervolgens downloaden en in hun eigen voertuigen gebruiken. Elke taak kan door wel 6 voertuigen 

tegelijkertijd worden geopend.  

 

Christel Diebolt, Product Marketing Manager voor Maxxum, zei: “De nieuwe Case IH Pro 700 Plus-

monitor biedt klanten en bestuurders een sneller, scherper en flexibeler display dat, in combinatie met 

functies, zoals AccuSync, de uptime en de snelle, betrouwbare gegevensoverdracht tussen veld en 

tractor zal verbeteren.”   

 

*** 

Persberichten en foto’s: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Bij Case IH kiezen professionele gebruikers innovatie en meer dan 180 jaar aan traditie en ervaring. Een ruim aanbod 

hoogwaardige tractoren en oogstmachines, evenals eersteklas service en prestatieoplossingen geleverd door een 

wereldwijd dealernetwerk, zorgen ervoor dat landbouwers zowel productief als efficiënt kunnen blijven in de 21e eeuw. 

Ga voor meer informatie over producten en diensten van Case IH naar www.caseih.com.  

 

Case IH is een merk van CNH Industrial N.V., een toonaangevende, wereldwijd opererende producent van 

investeringsgoederen, genoteerd op de New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico Azionario 

van de Borsa Italiana (MI: CNHI).  Bezoek voor meer informatie over CNH Industrial www.cnhindustrial.com. 

 

Neem voor meer informatie contact op met: 

Cornelia Krischak 

PR Officer Case IH EMEA  

Tel:   +43 676 88 0 86 634 

E-mail: cornelia.krischak@caseih.com 

 

http://mediacentre.caseiheurope.com/
http://www.caseih.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:cornelia.krischak@caseih.com

