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Case IH rozszerza ofertę systemów rolnictwa precyzyjnego AFS  

 

NextSwath – doskonałe zawracanie dzięki aplikacji  
 
NextSwath marki Case IH to automatyczna technologia obsługi skrętów dostępna 

od ręki dla terminali XCN 2050 i systemów automatycznego prowadzenia / 

Po dojechaniu do końca pokosu, NextSwath automatycznie oblicza i określa optymalny 

możliwy tor jazdy po następnym pokosie.  

 

 Marka Case IH wprowadziła interesującą nowość do serii terminali i systemów 

automatycznego prowadzenia dla rolnictwa precyzyjnego. NextSwath to całkowicie 

automatyczny system obsługi skrętów i zawracania, który zwiększa wydajność i precyzję 

w zastosowaniach uprawowych. Po dojechaniu do końca pokosu, NextSwath automatycznie 

oblicza i określa optymalny, potencjalny tor zawracania ciągnika po pokosie, a następnie 

również całkowicie automatycznie przechodzi do wyboru następnego najlepszego pokosu.  

 

 W praktyce ten automatyczny proces zawracania przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, 

znacznie odciąża kierowcę. W czasie pracy z narzędziami holowanymi, szczególnie o bardzo 

dużej szerokości roboczej, zapobiega zbyt wąskim przejazdom po pokosie lub przeciwnie – 

nadmiernemu najeżdżaniu na następny tor podczas skrętów na uwrociu. W ten sposób można 

wyeliminować pominięte lub nakładające się na siebie obszary prac.  

 

 Dzięki optymalnemu szacowaniu toru jazdy podczas skrętu na uwrociu – NextSwath 

zwykle wybiera najkrótszą drogę do następnego pokosu – wzrasta zarówno ogólna wydajność 

maszyny, jak i jej wydajność robocza z hektara, przy jednoczesnej oszczędności paliwa. 

System ten można również zastosować z doskonałymi wynikami do upraw rzędowych 

lub rozpylania herbicydów. Inne korzyści to na przykład: ochrona gleby; ponieważ ciągnik 

przejeżdża przez uwrocie w sposób jednolity, zmniejsza się ubijanie gleby w tym miejscu, 

natomiast na pastwiskach nie dochodzi do niszczenia młodych pędów traw.  

 

 Nowa technologia obsługi skrętów na uwrociach NextSwath jest dostępna od ręki 

dla terminali XCN-2050
TM

 i FM-1000 Plus z systemem Autopilot
TM

. Instaluje się ją w prosty 

sposób za pomocą specjalnej aplikacji. 
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Komunikaty prasowe i zdjęcia dostępne są dla Państwa pod linkiem: 

 

http://mediacentre.caseiheurope.com/. 

 

Marka Case IH to wybór profesjonalistów. Bazuje ona na 170-letnim dziedzictwie i doświadczeniu w przemyśle 

rolniczym. Asortyment potężnych ciągników, kombajnów i pras wspierany jest przez globalną sieć 

profesjonalnych dealerów dbających o zapewnianie naszym klientom rozwiązań gwarantujących doskonałe 

wsparcie i produktywność niezbędne efektywnym gospodarstwom XXI wieku.  

Więcej informacji na temat produktów i usług marki Case IH można znaleźć na stronie www.caseih.com.  

Case IH jest marką CNH Industrial N.V., światowym liderem w sprzedaży dóbr kapitałowych, notowanym  

na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario na giełdzie we Włoszech (MI: 

CNHI).  

 

Więcej informacji o CNH Industrial można znaleźć w witrynie www.cnhindustrial.com. 

 

 

By uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: 

 

Alicja Dominiak 

Brand Communications Manager Poland 

CNH Industrial Polska Sp. z o.o. 

ul. Otolińska 25 

09-407 Płock, Poland 

Tel.:     +48(0) 24 267-96-75 

E-Mail:  alicja.dominiak@caseih.com 

WWW:  www.caseih.com 

http://mediacentre.caseiheurope.com/
http://www.caseih.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:alicja.dominiak@caseih.com

