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Wiedza na temat rolnictwa precyzyjnego na wyciągnięcie ręki 

 

Case IH udostępnia nową aplikację AFS Academy 

 

Samouczki dotyczące podstaw użytkowania oraz aktualności z zakresu rolnictwa 

precyzyjnego dostępne w nowej aplikacji dostępnej na smartfony i tablety / System 

rolnictwa precyzyjnego AFS objaśniony w przystępny sposób 

 

 

 Case IH poszerza swoją ofertę, skierowaną głównie do użytkowników systemów AFS, 

o innowacyjny moduł e-learningowy. Nowa aplikacja mobilna Case IH AFS Academy jest 

łatwa w użyciu i dostarcza użytkownikom informacji – zwykle w formie krótkich filmów 

dostępnych online – objaśniających podstawy, zastosowania oraz inne zagadnienia związane 

z rolnictwem precyzyjnym, które stanowi przedmiot zainteresowania systemów AFS 

opracowanych przez Case IH.   

 

– Z doświadczenia wiemy, że krótkie filmy instruktażowe są bardzo skutecznym medium 

do przekazywania know-how – wyjaśnia Maximilian Birle, szef działu AFS Customer Training 

EMEA.  

– Nowa aplikacja umożliwia sprawdzenie informacji i przyswojenie wiedzy na określony temat 

nawet, gdy operator jest w danej chwili wewnątrz kabiny czy wykonuje inną pracę w terenie – 

dodaje Birle.  

 

 Już z chwilą publikacji aplikacja oferuje dostęp do ok. 100 filmów edukacyjnych 

i samouczków – a liczba ta będzie stopniowo wzrastać. Oprócz filmów omawiających 

podstawy, aplikacja udostępnia także filmy na temat zagadnień technicznych, np. instalacji 

i kalibracji systemów prowadzenia lub ich działania, a także oprogramowanie do tworzenia 

map AFS – wszystko na wyciągnięcie ręki.  

 

   



 

  

  

 

CNH Industrial Polska Sp. z o.o. 
ul. Otolińska 25 
09-407 Płock, Poland 

Alicja Dominiak 
Brand Communications Poland 

Tel. : 48 24 267 96 75 
E-mail: alicja.dominiak@caseih.com 

   

– W aktualnościach zawarliśmy także zalecenia dotyczące nowego systemu telematycznego 

AFS Connect. Dzięki nim zainteresowani użytkownicy mogą poznawać możliwości 

oferowanych przez nas rozwiązań telematycznych krok po kroku. Stale poszerzamy zakres 

tematyczny zagadnień i na bieżąco uzupełniamy aktualności. Na przykład, osoby 

zainteresowane informacjami na temat kalibracji kąta skrętu lub po prostu wskazówkami 

dotyczącymi montażu narzędzi, znajdą je właśnie tutaj – podkreśla Birle.  

 

 Aplikacja jest bezpłatna i można ją pobrać na smartfony lub tablety z systemem 

Android lub Apple iOS. Słowo kluczowe: Case IH AFS Academy. 

 

Więcej informacji można uzyskać u dilerów marki Case IH. 

 

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. 
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