AXIAL-FLOW

®

140-SERIEN - 5140 / 6140 / 7140

02 INDLEDNING

GØR DIN HØST TIL

EN SUCCES
HJEMME PÅ EUROPÆISKE MARKER

Landbrug i Europa er en udfordrende profession: vejret giver kun mulighed for høst i korte perioder, høsten er kompakt og udbytterig, og der er krævende
betingelserne vedr. kvaliteten af produktet for bare at nævne et par grundlæggende forhold. Case IH Axial-Flow® 140-serien af mejetærskere er bygget til at
overkomme disse forhindringer – mere effektivt end nogensinde før. Vores teknikere har med den seneste forøgelse af motorkraft og en yderligere udvikling
af rotoren sørget for, at Case IH Axial-Flow®-mejetærskerne er den rigtige løsning til de udfordringer, landbruget står overfor.

BYGGET TIL PRODUKTIVITET
Alt vedrørende Axial-Flow® 140-serien handler om højere produktivitet - når der arbejdes på fladt terræn og endnu mere på skråninger. Der spildes ikke et
minut på servicering, da alle servicepunkterne i højre side er lettilgængelige, og fordi de mindre, lettere tærskebroer er nemme at håndtere. Håndteringen
af halm og avner udmærker sig ved et let og hurtigt skift mellem udskillelse og skårlægning. Det sikrer en ensartet udskilning, der er ideel til moderne
landbrugspraksis.

BYGGET TIL VORES KUNDER
Case IH-teknikerne forstår, at mens nøglen til at maksimere indtjeningen er at få korn i laden, er driftsomkostningerne på en mejetærsker landmandens største
udgift, og at det intet betyder at bearbejde jorden/markerne hurtigt, hvis det er på bekostning af overdreven brug af diesel, vedligeholdelsesomkostninger
og forøget tab af korn. I Axial-Flow®-serierne er en videreudvikling af motorer og rotorer kombineret med en komfortkabine med en forbedret AFS-skærm,
der tillader operatøren at trække så meget kraft som muligt af hver eneste dråbe diesel og sørger for langvarig pålidelighed for alle komponenter. Dette viser,
hvordan Case IH konstant søger muligheder for at mindske udstyrets effekt på din tegnbog og på miljøet.
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AXIAL-FLOW® 5140 / 6140 / 7140

KIG

NÆRMERE
Case IH Axial-Flow® 140-serien er designet til at kunne opfylde nutidens krævende kunder med
mellemstore agerbrug. Produktivitet, komfort, anvendelighed og pålidelighed når nye højder med
de forbedringer, der er indført i de nye modeller.

AXIAL-FLOW®-SKÆREBORDE - BYGGET TIL AT SAMLE HVERT ET KORN
Den seneste generation af Case IH-skæreborde, der fås i bredder i op 9,3
m til 140-serien af mejetærsker, er bygget specifikt til europæiske forhold
og gør det muligt at udnytte mejetærskerens kapacitet så godt som muligt.
Vælg mellem et bredt udvalg af skæreborde inkl. kornskæreborde med
variable knive, flex-skæreborde, pickup-skæreborde, sejlskæreborde og
majsskæreborde, hvad der end passer bedst til dit behov - og gå efter en
høj præstationsevne med det pålidelige Case IH-tilbehør, der er nemt at
bruge.

ROTORHUS OPTIMERET HØST MED LETTE JUSTERINGER
Det kendte enkel-rotor-koncept leverer en høj produktion og
topkvalitetstærskning under alle høstforhold. Den lettere, slidstærke
tærskebro gør det lettere at skifte afgrøder for at optimere høsten. De smalle
tærskebroers design gør det muligt at optimere opsætningen, så den passer
til høstforholdene, og den lette tilgængelighed gør det nemt at udskifte dem.

04 LØSNING

RENT KORN OG HØJ PRODUKTIVITET SELV PÅ SKRÅNINGER
Axial-Flow®-mejetærskere er førende inden for branchen med deres store, effektive
arbejdsareal. Når der bruges 6 transportsnegle, opnås der en jævn tilførsel af
afgrøder til rensesystemet, selv når der høstes i bakket terræn. Den nye X Flowrensesystemfunktion garanterer en høj produktion og rene afgrøder på skråninger.

STOR KORNTANK DER KAN TØMMES UNDER ARBEJDET
Vores 140-serie Axial-Flow®-mejetærskere gør det muligt at komme store mængder
rent korn af høj kvalitet i korntanken. Når det er tid til tømning, gøres dette hurtigt
med en tømmehastighed på 88 l/sek. for 5140 og 113 l/sek. for 6140 og 7140.
Længden på tømmesneglen og den nye drejelige udkastertud gør det muligt at
holde kornanhængeren i en komfortabel afstand fra mejetærskeren. Anhængeren
fyldes jævnt op uden tab, selv når det blæser, og der spares tid, da den kan tømmes
under arbejdet.

FORBEDRET KOMFORT
Ingen mejetærsker er mere enkel eller komfortabel at bruge end den seneste Case
IH Axial-Flow®. Multifunktions-fremdrifthåndtaget placerer alle mejetærskerens
nøglefunktioner lige i hånden, så du har fuld kontrol. Vælg mellem to kabiner:
Komfortkabinen og Luksuskabinen, der har et helt nyt komfortniveau med den nye
mulighed for ventileret lædersæde. Det har aldrig været nemmere at køre med den
nye elektriske gearkasse, og der kan vælges mellem Landevejsfunktion, der bruges
til at bevæge sig mellem markerne, og Markfunktion, der bruges til at nyde en
perfekt trækkraft i blødt og mudret terræn og på skråninger.

HOLD NØJE ØJE MED YDELSE OG OMKOSTNINGER
Case IHs avancerede jordbrugssystemer (AFS) leverer vigtige data, der hjælper dig
med tage beslutninger - fra afgrødedyrkning til minimering af omkostninger. Den
AFS AccuGuide GPS-kontrollerede autopilotfunktion styrer mejetærskeren
automatisk. Den høje præcision - med et nøjagtighedsniveau på ned til 3 cm, der
praktisk taget eliminerer overlapninger, skærer ned på inputomkostningerne og
optimerer din effektivitet. Med det valgfri Case IH-telematiksystem kan
mejetærskerens indbyggede optagelsesfunktion og landbrugscomputeren udveksle
data om maskiner, agronomi og arbejdssteder.
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SKÆREBORD

OG MEJETÆRSKER

ÉN ENHED

En Axial Flow -mejetærsker med et Case IH-skærebord er den perfekte kombination til maksimering af outputpotentialet.
Korn af høj kvalitet og nem høst under alle forhold - det er det, Axial-Flow® er bygget til. Vores skæreborde er udviklet
til at kunne yde deres bedste under alle forhold, give maksimal produktivitet og beskyttelse af kornkvaliteten, uanset
hvordan høstbetingelserne ændrer sig. Nyd godt af minimalt tab, simpel styring og fremragende høstpræstation under
alle forhold. En problemfri, hurtig og effektiv tilførsel betyder garanteret hurtig tærskning og separation.
®

Monter skærebordet på få minutter med en enkelt
lås, der forbinder alle hydrauliske funktioner

HURTIG TILKOBLING
Med Axial-Flow® er det ualmindeligt hurtigt at skifte skærebord. Skærebordene kobles hurtigt på mejetærskeren fra
venstre side. En enkelt lås forbinder alle hydrauliske funktioner. Sæt det elektriske stik i, tilkobl PTO-skaftet, og efter
få minutter kan der høstes videre.

PERFEKTE JORDNÆRE SKÆREBORDE
Alle Case IH-skæreborde er udstyret med en terrænsporingsenhed som standard udstyr. Systemet er beregnet til at
kunne holde skærebordet parallelt med jorden og følger automatisk konturerne. En jævn stubhøjde er garanteret i alle
mejetærskerens hastigheder.

Passer til skæreborde med en bredde på op til
9,15 m og beskytter mejetærskeren med den nye
stenvalse og stenfælde.

FORBEDRINGER AF INDFØRINGEN
Det er en let opgave for 6140- og 7140-mejetærskerne at håndtere skærebordet på 9,15 m, når de er udstyret med
80 mm-løftecylindere. Få gavn af en hurtigere og større løftekapacitet på op til 4.000 kg.

INDFØRING MED APPETIT
Skæreborde er kun det halve af sagen, når det kommer til at føre afgrøder til mejetærskeren. Axial-Flow® 140-serien
indeholder en indføring med høj kapacitet, der forbedrer strømmen af afskårne afgrøder, når de kommes i maskinen - og
det er kun begyndelsen, når det kommer til øgning af produktion. Den nye stenvalse skubber sten og fremmedlegemer
ind i stenfælden og forhindrer skader på mejetærskeren, når der køres på marken.

Case IH-terrænssporingsenhedens teknologi sørger
for samme stubhøjde på ujævne marker.
06 SKÆREBORDE
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ET BREDT UDVALG AF SKÆREBORDE

HØST ENHVER AFGRØDE

Få gavn af det omfattende udvalg af skæreborde, der fås hos Case IH. Case IH-skæreborde er ikke kun beregnet til at matche nutidens hurtigere hastigheder på marken, de hårdere
høstforhold og de skiftende dyrkningsmåder, men også til at være parat til morgendagens udfordringer. De er det perfekte værktøj til høstforhold, der er i konstant forandring, afgrøder
i forskellige stadier af modenhed eller under høst med skiftende grader af fugtighed, som når der startes tidligt om morgenen og sluttes efter mørkets frembrud. Uanset hvilket stadie
afgrøderne er på, eller hvilken tid på dagen det er, kan Case IH-skærebordene hjælpe med at redde flere afgrøder og efterlade jævne stubbe på marken.

3050 KORNSKÆREBORD – LØSNINGEN TIL KORNSORTER
Case IH gør alt, for at der opnås den bedste kvalitet under forskellige forhold. 3050 kornskærebordets avancerede
design giver landmanden mulighed at arbejde med udbytterige afgrøder og derefter skifte til rapshøst på minimal
tid samt håndtere lavtliggende afgrøder. Med dets robuste design og lette betjening vil enhver landmand beundre
3050-kornskærebordet under høsten.
Mulig arbejdsbredde fra 4,9 til 9,1 m
Automatisk vindehastighedskontrol
Udskydelig knivbjælke under kørslen for at sikre høj kapacitet ved høst i både høj og lav stubhøjde

3020 FLEX-SKÆREBORD - SPECIELT TIL SOJABØNNER
Lavt voksende bælgafgrøder som for eksempel sojabønner er en udfordring at høste, men Case IH 3020
flex-skærebordet er det bedste værktøj til opgaven. Til højhastighedshøst med minimale tab er der intet, der matcher
3020 flex-skærebordets egenskaber. Det er specielt fremstillet til høst af afgrøder, der vokser tæt på jorden, for at
mindske tabet af frø, der ellers kan forekomme ved oversprungne, lavt hængende bælge.
Mulig arbejdsbredde fra 6,1 til 9,1 m
Den fleksible kniv kører tæt på jorden, så den kan samle selv de laveste hængende bælge
Fuldt justerbart affjedringssystem med mulighed for styring fra kabinen
Skærebordet kan også bruges til høst af alle andre kornsorter, når det er indstillet til at være ufleksibelt

08 SKÆREBORDE

3100 SEJLSKÆREBORDET - HOLDER FAST PÅ HVERT ENESTE KORN
3100 sejlskærebordet er beregnet til nemt og hurtigt at høste afgrøder med korte strå. Afgrøderne transporteres
forsigtigt over sejlets bund og føres ind i elevatoren. Den jævne strøm af afgrøder og båndene, der holder på
kornkernerne, sørger for, at kornet i tanken er af højeste kvalitet.
Mulig arbejdsbredde fra 7,6 til 9,1 m
Høst hurtigt afgrøder med korte strå og rapsfrø uden tab
Nem at servicere
Centreret knivdrev for en balanceret præstation

4000 MAJSSKÆREBORD - NY GENERATION
Case IH 4000 seriens majsskærebord tilbyder en enestående plukkeevne i både stående og liggende afgrøder og øger
derfor høsten under alle forhold. Desuden tilbyder det også lettere servicering ved at sørge for, at arbejdet hurtigst
muligt kan fortsætte, og at der let kan omstilles under skiftende høstforhold.
Tilgængelige rækkeenheder på 6 til 8 rækker, faste og sammenklappelige
Snitnings-/ikke-snitningsevne
Udskiller designet til afgrøder med lav stråhøjde
Drev til stor belastning
Nem at servicere

3000 PICK UP - 12 ELLER 15 FOD, FRØAVLERENS FAVORIT
Kornsorter, olieholdige frø som f.eks. raps, bønner, ærter, linser, græsfrø... 3000-serien af pickup-skæreborde er
løsningen til dem alle. De løfter skånsomt afgrøderne rent og omhyggeligt med minimale tab. Båndene transporterer
blidt afgrøden til feederen. Pickup-båndene dækker hele opsamlingsbredden og garanterer at alt materialet bliver
samlet op, uden at der skal køres over nærliggende områder.
Ren og skånsom opsamling af et eller flere skår
	Præciseret opsamling med justerbare trykruller, der følger bakkede forhold
Passer til alle kornsorter og høje hastigheder
Nem vedligeholdelse og servicering
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ENKEL-ROTOR

TÆRSKNING
FRA OPFINDEREN AF AXIAL-FLOW®

Tærskning og separation med enkel-rotor er en Case IH-specialitet. For tre årtier siden præsenterede
vi den første serie af selvkørende mejetærskere baseret udelukkende på dette system, og det er et
tegn på dets succes, at det stadig er kernen i vores udvalg af mejetærskere. Selvom det
grundlæggende princip forbliver uændret, har Case IH-teknikerne i udviklingsforløbet brugt den
nyeste teknologi til hver serie for at kunne møde fremtidige høstkrav. Axial-Flow® mejetærskere i
140-serien nyder fordelen af den samme fremadtænkning og indeholder nogle af de nyeste
koncepter ikke kun inden for tærskning og separation, men også når det gælder rensning, tømning,
forbedring af motoren og transmissionsteknologi. Slutresultatet er en mejetærskerserie, der ikke
kun er bygget til at imødekommende nutidens udfordringer i landbrug - men også er klar til at møde
morgendagens.

Axial-Flow®s tærskning begrænser ikke kun tabet af korn på marken ved hjælp af en forbedret
separation, men sikrer også at det, der føres til korntanken, er rent og af høj kvalitet, hvilket øger din
indtjeningen. Der er ingen almindelig tromme med højt stød som dem, bruges til hybridmejetærskere
og overgangen fra tærskning til separation er helt jævn. Centrifugal kraften sørger for en perfekt
separation selv under de vanskeligste forhold.
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INDFØRING
.Beregnet til at kunne styre skæreborde
på op til 4000 kg
.Fungerer med et skærebord på op til
9,15 m
.Højere pålidelighed og mindre
servicering: servicefri stramning af
indføringens hydrauliske drivbælte
.Stenvalse og stenfælde giver optimal
beskyttelse

ROTOR
 ilpasset europæiske forhold for at
T
kunne håndtere store mængder halm
og afgrøder af alle kornsorter under
forskellige forhold
.Afgrøder af høj kvalitet er en vigtig
fordel
. Korn-for-korn-tærskning
.Robuste tærskebroer, der er nemme at
håndtere

HÅNDTERING AF HALM
.Let og hurtigt skift mellem
snitning til skårlægning
.Måden mejetærskeren håndterer halm
på er udgangspunktet for næste års
høst.
.Start på markerne ved at snitte og
sprede, og skift derefter til
skårlægning ved at bruge
kontakten i kabinen

RENSESYSTEM
.Rens kornet
.X-Flow-rensesystemets blæser giver de
reneste korn
.Fingerspidskontrol til justering af
soldene fra kabinen
.Kompromisløs præstation
på skråninger med det nye
X Flow-rensesystem
.Højpræstationstilførsel til rensesystemet
med seks transportsnegle
TÆRSKESYSTEMER 11

FRA OPFINDEREN AF AXIAL-FLOW®

ENKELT-ROTOR-TEKNOLOGI

HØJERE KAPACITET
AXIAL-FLOW® ROTOR – TILPASSET TIL EUROPA

Midt i hver af Case IH 140 seriens mejetærskere sidder en Small Tube-rotor. Den er udviklet yderligere for at kunne leve op til kravene til
høstarbejde i Europa. Hele rotorens opsætning er revideret for at få det bedste ud af den. Testet på marker i Europa med perfekte og
tilfredsstillende resultater - højt gennemløb, bedste korn- og halmkvalitet og intet korntab.

Med Small Tube-rotorens nye slaglefunktion foregår separationen tidligere, hvilket resulteret i en forbedret rotorkapacitet. Under meget fugtige
forhold kan den piggede slagle separere kornet effektivt. Fordelene ved den nye opsætning er en større gennemgangsskapacitet og mindsket
tab, såvel som en lavere rotorsensitivitet ved skiftende afgrødeforhold

2,00%

GENNEMSNIT AF KNÆKKET
KERNER
1,67%

Knækket korn giver ikke nogen god kvalitet ikke kun på grund af de beskadigede kerner, men
også fordi de nemt kan blive blæst bagud af mejetærskeren. Med fordelene ved Axial-Flow®tærskning og den nyeste Small Tube-rotor leverer Case IH-mejetærskerne konstant kornprøver af
topkvalitet. Slaglerne er placeret i fire spiraler omkring rotoren, hvilket giver forbedret tærskning
og bedre halmkvalitet under vanskelige betingelser.

1,00%

0,47%
0,00%

CASE IH

BEDSTE KERNEKVALITET

KONKURRENT med
traditionel tærskecylinder

Konstateret af: Agricultural Chamber of Upper Austria

Rotorhuset er tilgængeligt fra hver side af mejetærskeren og de ombyttelig letvægtsmoduler er
lette af fjerne og udskifte til forskellige afgrøder - en sand fordel med Axial-Flow. De nye
tærskebroer er stærke nok til at håndtere alle høstforhold og lette nok til at kunne håndteres
nemt.

12 TÆRSKESYSTEMER
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DEN BEDSTE

KORNKVALITET
RENERE AFGRØDER TIL EN SÆRDELES GOD PRIS
Axial-Flow®-mejetærskere har altid være kendt for grundig tærskning og rene afgrødeprøver. Hvis der er to ting en mejetærsker bliver bedømt på, er det hvor godt den
tærsker, og hvor godt den renser. Avner og strå har ingen plads i korntanken, og derfor har Case IH været meget omhyggelig med designet af en mejetærsker med et af
de bedste tærske-, separations- og rensesystemer på markedet.

RENSESYSTEM
Det er ikke kun rotoren, der gør Axial-Flow® anderledes: rensesystemet skiller sig også ud med sin effektivitet
og bekvemmelighed. Den bruger en V-formet Cross flow-blæser, der danner et stort luftvolumen. Resultatet er
en større rensekapacitet med sold, der kan justeres fra kabinen. Hvert sold kan arbejde i en ideel slaglængde
og soldenes modsatte bevægelser opvejer hinanden, så renseenheden fungerer jævnt. Korte strå elimineres
praktisk taget, hvilket giver renere prøver i korntanken. Et helt justerbart forsold betyder at Axial-Flow®mejetærskere i 140-serien kan tilpasse sig alle afgrøder og alle forhold.

BUNDSKODER FJERNES LET OG NY RENSEFUNKTION
Når der skiftes mellem marker, kan udrensning af mejetærskeren være et tidskrævende arbejde. For at spare
kostbar tid har vores teknikere udviklet en “Udrensningsfunktion” i et brugerdefineret vindue på AFS Pro
700-berøringsskærmen. Med et enkelt tryk på skærmen skifter rensesystemet til "udrensning". Funktionen
sparer tid, fordi den kan styres fra kabinen - og en er specielt nyttig til frøavlere. Bundsneglsskoder kan
fjernes uden brug af værktøj, så alle uønskede afgrøder kan tages ud af rensesystemet.

Aftageligt bundskod

14 KORNBEHANDLING

VALGMULIGHED:

X FLOW

RENSESYSTEM
Også på skråninger ønskes det at arbejde ved maks. kapacitet og få det reneste korn i tanken. X Flow-rensesystemet justeres automatisk til hældningen, uden at føreren
skal foretage sig noget, og det sikrer en jævn fordeling af afgrøden, så korntanken fyldes med afgrøder af den bedste kvalitet.

arbejde på skråninger uden brug af X Flow-rensesystemet

arbejde på skråninger med brug af X Flow-rensesystemet

X Flow-rensesystemet garanterer en høj præstation og en enestående afgrødekvalitet, når der arbejdes på skråninger, med kerner der er jævnt fordelt og giver rene prøver:
Hældningskompensationen sørger for, at kernerne er jævnt fordelt på soldet
Fungerer ved hældninger på op til 12°
Fabriksmonteret

KORNBEHANDLING 15

MERE I TANKEN

MERE I

BANKEN
KORNTANK
Axial-Flow® mejetærskere af 140-serien er beregnet til at kunne komme store mængder af rent
korn i høj kvalitet i tanken - og hurtigt. Når afgrøden er moden og høstklar, ved vi, at prioriteten
er at få den fra marken ind i laden så hurtigt som muligt.

Hver Axial-Flow® model er udstyret med en korntank, der er beregnet til at være stor nok til at
kunne rumme afgrøden fra udbytterige marker uden ulejligheden ved at skulle stoppe og tømme.
Den nye højkapacitetselevator gør det muligt at høste udbytterige afgrøder som CCM ved høj
hastighed. Korntankens kapacitet er stor nok til at arbejde med udbyttelige afgrøder og store
marker, mens der stadig er tid nok mellem tømningscyklusserne
Den valgfri korntankforlængers foldefunktion, der indbygget i kabinen, gør det nemmere at
transportere/opbevare, og fungerer som hurtigt som beskyttelse, hvis vejret skulle blive dårligt.
De åbne forlængere gør korntanken bredere mod toppen for at sikre en maksimal fyldning uden
spild, når der arbejdes på bakkede marker. Korntankens centrale påfyldningssnegl kan nå langt
over toppen af tanken, for at sikre en effektiv påfyldning, uden at afgrøden skubber tilbage.
Når det er nødvendigt at få adgang til korntanken pga. servicering, vedligeholdelse eller rengøring,
har Case IH-teknikerne gjort arbejdet mere sikkert og nemt. En stige gør det nemmere at få fuld
adgang, når der er behov. Der kræves ingen værktøj til at trække standard korntankforlængerne
ud eller ind. Axial-Flow® mejetærskerne er bygget til at sikre, at der bruges mere tid i marken og
mindre tid på opsætning og servicering.
 ippetuden gør det muligt at tømme kornet ned i en
V
anhænger med høje vægge.
Let udsyn til tømmesneglen fra den komfortable kabine
uden hindringer.
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5140

8.810 liter

6140, 7140

10.570 liter
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HOLD ØJE MED DINE PENGE

HURTIG TØMNING
FRA KORNTANKEN TIL ANHÆNGEREN - HURTIGT

Den hurtige tømningsfunktion reducerer tømningstiden betydeligt, hvilket især er velkomment under forhold, hvor markerne giver stort udbytte, og det forbedrer
arbejdsindsatsen på høstdagen. Jo mindre tid der spildes med tømning på forageren jo større effektivitet, specielt fordelagtigt når vejret er dårligt.

Tømmesneglen på alle
Axial-Flow® -modeller har en
længde, der gør det muligt
at holde en komfortabel
afstand mellem skærebordet
og korntraileren, når der
tømmes under kørslen.

6,6 m

Standard tømningssystem på 88 l/sek.
(5140) og 113 l/sek. (6140, 7140)

7,5 m

Vippetud kan tilvælges. Vippetuden styres med multifunktionsgrebet, fører kornstrømmen ned i kornvogen og
fylder den op til toppen uden spild.
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INNOVATIV HALM-

KONTROL
STARTEN AF NÆSTE SÆSON

Lige meget hvilket høstsprogram der bruges, er en mejetærsker, der kun efterlader jævnt fordelt og fint snittet halm på
en god stub, den bedste start på næste sæson, uanset om det gælder pløjning, minimal jordbearbejdning eller
direkte såning. Dette er, hvad du får med de nyeste Case IH-halmsnittere. Hvis det vælges at bundte halmen,
producerer Axial-Flow® -mejetærskerne pæne skår, der er nemme at bundte.

UNIK INTEGRERET SNITTER
Den unikke 57-knivsnitter flænger og snitter strået for at opnå en hurtig
nedbrydning inden næste sæson. Med skårlægningsfunktionen bruges snitteren
som passiv udkaster ud, og snitteren arbejder med reduceret hastighed for at
kunne udskille halmen et i pænt skår, så ballepresningen bliver mere effektiv.

FORDELING AF MATERIALE
Det nye effektive spredesystem for avner og snittede halm, styres let og enkelt
fra kabinen. Kompensation mod sidevind styres ligeledes fra kabinen.

SKÅRLÆGNING
Skåret formes på stubbene med en justerbar slidske. Omstillingen fra snitning
til skårlægning er let udført - enten fra førersædet eller elektrisk fra siden af
mejetærskeren.
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22 MOTOR

AXIAL-FLOW

MOTOR

®

MERE KRAFT END NOGENSINDE
Den nye 140-serie af mejetærskere har øget kraft - og kraft leveret, når der er brug for den.
Stigninger i nominel effekt bliver til 27 hk for 6140- og 7140-modellerne, mens den maksimale
udgangseffekt gør det muligt at øge kraften med 13 hk for 5140- og 6140-modellerne og 34
hk for 7140-modellen.
Det er påvist, at FPT industrimotorlinjen, der bruges i Axial-Flow® 140-serien af mejetærskere,
er pålidelig under arbejdet. NEF 6.7 (5140) Cursor 9 (6140 & 7140) er bygget til optimal
brændstofseffektivitet, mens den leverer den nødvendige kraft til at kunne reagere hurtigt ved
skiftende forhold på marken.

Oxidering

Reaktion

OPTIMAL BLANDING - MILJØVENLIGE MOTORER

KRAFTFULD MOTOR, LAVT BRÆNDSTOFSFORBRUG
Motorerne, der inkluderer elektronisk brændstofindsprøjtning, leverer en stigning i kraft
efter behov, så der altid kan høstes og tømmes på samme tid, selv under de barskeste
forhold. Udover dens bemærkelsesværdige lave brændstofforbrug er motoren også stille og
miljømæssigt forsvarlig. Brændstofstanken på 950 liter kan indeholde mere end nok brændstof
til en hel dag i marken.

Case IH FPT 8,7 liter på 6140- og 7140-mejetærskere

Kraftvækst 7140
maks. effekt over 200 o/m
449

+ 68 hk
Effektstigning

Effekt

Den nye generation af Case IH Axial-Flow®-mejetærskere bruger motorer, der er i
overensstemmelse med de seneste Euro Stage IV emissionskrav, men selv om de er renere,
betyder det ikke, at de har mindre kraft eller bruger mere brændstof. Brændstofsfordelen, der
allerede var opnået med introduktionen af SCR-systemet, vil bestå, men ikke på bekostning af
et rent miljø.
Case IH besluttede sig for, at bruge SCR-teknologien lige fra starten. Beslutningen viste
sig at være banebrydende, da det resulterede i betydeligt lavere emission og en ekstremt
høj pålidelighed af vores motorer. Med HI-eSCR er det næste skridt mod en renere fremtid
allerede taget. Hi-eSCR-teknologien, der er udviklet af motorspecialisterne hos Case IH, tillader
endda en nedskæring af emission på 95%. HI-eSCR bruges ikke uden grund mere og mere i
forskellige maskiner på verdensplan.

381

Motorhastighed (o/m)

2.000

Effektstigning (7140)
MOTOR 23

MINDRE KOMPLEKSITET,

MERE TID PÅ

MARKEN
KRAFTOVERFØRSEL

Alle mejetærskerens drev drives fra en central gearkasse, der er monteret direkte på motoren for maks. effektivitet.

NYHED PÅ 140 SERIEN
Som noget nyt på 140 serien er elektrisk gearskift nu standard. Det gør betjeningen endnu mere behagelig. 2 funktioner
kan vælges.

MARKFUNKTION:
e kstra høj trækkraft, når der arbejdes i mudrede marker og på skråninger
op til 11 km/t

LANDEVEJSFUNKTION:
g earskift er ikke nødvendige
høj trækkraft, når der køres opad bakker med stort skærebord

KRAFTIGT ROTORDREV
Rotoren på 140 serien trækkes af et variatortræk. Variatorremmen er udviklet til lang levetid effektiv kraftoverførelse.

UKOMPLICERET KRAFTOVERFØRSEL
Case IH er kendt for kun at bruge få, velplacerede kraftoverførsler, så alle vedligeholdelsespunkter er lettilgængelige.

VENDERADIUS
Takket være mejetærskerens korte chassisramme og dens imponerende venderadius kan Case IH Axial-Flow®mejetærskere i 140-serien tilbyde en enestående manøvredygtighed på marken - hvilket gør det hurtigt og nemt at
vende på forageren.

24 KRAFTOVERFØRSEL
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26 KABINE

AXIAL-FLOW

KABINE

®

Maksimering af produktiviteten kræver den bedste mejetærsker og en pilot, der arbejder
i ideelle omgivelser, og som er beskyttet mod alle de elementer, der skulle bryde
koncentrationen eller udmatte ham/hende. Nutidens mejetærskere skal kunne arbejde i
mange timer, håndtere udbytterig høst og levere en optimal kvalitet. En mejetærskerkabine,
der tilbyder et afslappet arbejdsmiljø, er absolut nødvendigt.
Derfor har vores teknikere udviklet en af de mest stille, mest rummelige og mest komfortable
kabiner på markedet, fremstillet til lange og udbytterige dage. Nye gummiophæng til kabinen
reducerer rystelser yderligere. Betjeningsgrebene er integreret i sædets armlæn, så piloten
let kan nå den.
Vælg mellem to kabiner, Komfortkabinen og Luksuskabinen med elektriske justerbare spejle,
forøget opbevaringsplads, semiaktiv sædefunktion og et køleskab.

Bredt glasområde med frit udsyn

STILLE, ROLIG, KOMFORTABEL
En Case IH-pilot fortjener et komfortabelt og brugervenligt miljø. Klatr op ad de lettilgængelige
og sammenfoldelige stiger til det rummelig dæk, bag kabinedøren findes rigelig plads
og opbevaring med forbedret komfort og betænksomme detaljer som for eksempel et
ergonomisk layout, et luftaffjedret førersæde, lave støjniveauer og et ubegrænset udsyn. Alt
sammen et typisk kendetegn for Axial Flow.

INGEN GRÆNSER PÅ ARBEJDSDAGEN
Landbrug kræver at afgrøderne fjernes hurtigt fra marken, og derfor kan høstarbejdet godt
forsætte til sent om natten, hvilket kræver god belysning. Der er monteret stadionlys på taget
for at holde arbejdsarealet fuldstændigt oplyst. Lysene i korntanken, på tømmesneglen og
bag på mejetærskeren sørger alle for, at kritiske arealer er fuldt oplyst. Der fås også en HIDlygtepakke.

Vær opmærksom hele dagen
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SE GODT EFTER

KABINEN

I DETALJER
Høsten er belønningen for alt det hårde arbejde, der er gjort i løbet sæsonen. Vores ingeniører
har arbejdet på at udvikle og fremstille kabiner til mejetærskere, så du kan tilbringe lange,
produktive dage i mejetærskeren uden at blive udkørt.

*Komfortkabinen har en ergonomisk indretning, der giver fuld kontrol til enhver tid, med et
uhindret udsyn, et komfortabelt sæde og rigelig ben- og fodplads, multifunktions-fremdrifthåndtaget, der er bekvemmelt integreret i det højre armlæn, og den valgfri, flytbare AFS Pro
700-berøringsskærm Arbejde i et sådan et miljø er belønnende - ikke kun fordi det betyder
indtjening, men også fordi der opleves en stærk blanding af komfort, produktivitet og konkrete
resultater.

DRIFTSCENTER
Med AFS Pro 700-berøringsskærmen på konsollen i højre side er alle vigtige data og indstillinger
tilgængelige ved fingerspidserne og gør det nemt og effektivt at bruge mejetærskeren. AFS Pro
700 berøringskærmens indretning er logisk konfigureret. Den venstre side viser oplysninger
om alle de vigtigste data, mens den højre side er opdelt i "skabeloner", der kan vælges, for
eksempel dem, der viser mejetørskerens aktuelle indstillinger eller overvåger ydelsen.
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KONTROL

VED DINE

FINGERSPIDSER
KNAPPER
Axial-Flow® er enkel og bekvem at bruge. Antallet af indstillinger, der kan ændres med
joysticket, er øget, og der er en ny skærm integreret i konsollens højre side, hvilket
gør det nemmere at overvåge mejetærskerens nøglefunktioner. Den valgfri AFS Pro
700-berøringsskærm inkluderer mulighed for video, er telematik-klar og er basen for
kontrol af udbytte og fugtighed samt styrevejledning.

Case IH-teknikerne overvejede hver eneste lille detaljer vedr. hvordan operatøren
interagerer med maskinen, for at garantere at 140-serien af Axial-Flow®-mejetærskere
er intuitive at bruge, hvilket gør det nemmere og hurtigere at tilvænne sig maskinen
og opnå de bedste resultater.
De mest brugte funktioner er arrangeret i den bedste ergonomiske position, hvilket gør
det nemt at styre alle skærebordsfunktioner og tømmesneglen. Der er også inkluderet
en nødstopsknap til at kunne skærebord og indføring.
Alle større betjeningsfunktioner er integreret i højre konsol og i multifunktionsgrebet.
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AFS

TM

ADVANCED FARMING
SYSTEMS
CASE IH ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS™) BETALER FOR SIG SELV. FÅ FORDELEN VED HARDWARE OG SOFTWARE - ALT-I-EN OG FRA SAMME KILDE:
DEN PERFEKTE LØSNING TIL DIG
Case IH AFS™ står for et bredt udvalg af praksisorienterede løsninger, der hjælper med at høste og administrere markerne mere effektivt end nogensinde før. Udnyt
hvad der utvivlsomt er den vigtigste udvikling i moderne landbrug siden starten af mekanisering og få fordelene ved øget kontrol, produktivitet, effektivitet og præcision.
Case IH AFS løsninger er logiske, lette at bruge, intuitive og bliver hurtigt naturligt at bruge. Det er sådan, vi forstår moderne landmænds krav.

PÅ RETTE VEJ – AFS ACCUGUIDE GPS-KONTROLLERET AUTOSTYRING
Sammen med AFS AccuGuide sørger den mekaniske rækkestyring for at mejetærskeren følger rækkerne i majsmarkerne. Det gør det mindre stressende at høste
med høje hastigheder, og når der bruges brede skæreborde, og gør dermed piloten mindre træt og øger produktiviteten så alle mejetærskerens muligheder udnyttes.

MERE END BARE BRÆNDSTOFSBESPARENDE - AFS ACCUGUIDE-EFFEKTEN:
Optimeret brug af maskinen
Forbedret komfort ved at reducere krav til operatøren
Besparelser på brændstof og reparation
Mindre tid på marken
Færre overspring og overlapninger - øget effektivitet
Perfekt arbejde under forhold med nedsat udsyn - uden kompromis
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PRÆSTATIONSOVERVÅGNING

MAKSIMAL OPPETID

ØGET INDKOMST
Case IH AFS Connect™ telematics bruger en kombination af GPS og mobilteknologi, når der sendes og modtages data om maskiner, agronomi og
arbejdssteder. Telematikteknologien gør det muligt at vide mere - om maskinens opholdssted, tilstand og indstillinger - selv fra dit kontor, og hjælper
dermed med at forøge produktiviteten af din forretning med oplysninger, der opdateres minut for minut. Case IH AFS Connect™ telematikker er “den
kloge måde” at maksimere udbyttet af en investering på.

VÆR HERRE OVER DIN FLÅDE
Flådestyring tillader dig at spore alle maskinerne og dermed dit team fra en enkelt hjemmeside.
Du kan:
Fastslå den præcise placering af en bestemt maskine.
Koordinere maskinlogistikker. Du kan støtte personalet effektivt, styre vedligeholdelse, vide
hvornår mejetærskeren skal tømmes og holde personalet produktivt og maskinerne kørende
uden problemer.

SIKKERHED OG SPORING AF AKTIVER
Beskyt din investering, og effektiviser vedligeholdelse med brug af AFS Connect Basic™'s
advarsler og tyverisystem (hvor det er tilgængeligt).
Sikkerhedsspærringsfunktionen sørger for, at maskinen forbliver indenfor de bestemte koordinater,
og spærretidsfunktionen sender alarmer, hvis maskinen bliver brugt udenfor arbejdstimerne.

KOMPABILITET
Case IH AFS Connect Basic™ er kompatibel med de allerede eksisterende systemer til præcisionsdyrkning, så din lokale Case IH-forhandler kan
eftermontere det på maskiner både fra Case IH og konkurrerende udstyr. Brug det med:
Ethvert udstyr der bruger standard ISOBUS-protokol.
Case IH AFS Pro display.
Et Case IH DCM-300 modem, du måske allerede ejer, til mobilkommunikationbaseret differentialkorrektion.

DIAGNOSTISERING OG FORHANDLERSERVICE VIA MOBILKOMMUNIKATION
Der er ingen grund til at tage Case IH AFS Connect Basic™ til forhandleren for diagnosticering eller kundeservice, da systemet
kan vedligeholdes vha. mobilenheder der understøttes af Android og IOS.
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AFS CONNECTTM

PRÆSTATIONSANALYSE

I REALTID

Telematikdataene, der leveres af AFS Connect™, bliver overført til arbejdscomputeren i realtid, hvilket giver øjeblikkelig rådgivning
og vejledning, når der er behov for at lave pludselige arbejdsjusteringer. Ved andre behov eller personlige præferencer fås Case
IH AFS Connect™ i to specifikationsniveauer:
AFS Connect Basic tilbyder flådestyring, sporing af maskiner og overblik over arbejdsstatus. Kendskab til hvor traktoren eller
mejetærskeren er - på hvilken mark eller hvilken del af marken - giver mulighed for at føre anhængere eller brændstofforsyninger
til det rigtige sted. På denne måde spares der tid, mens både førerens og maskinens effektivitet forbliver maksimal. AFS Connect™
Manager sender advarsler, når maskinen forlader sit afmærkede område. Udover sikkerhedsfordelene gøres det også muligt at
guide operatører til foretrukne ruter og indlæringsområder - specielt nyttigt for uerfarent personale eller kontraktservice.
AFS Connect Advanced-pakken inkluderer alle de samme funktioner og evner som AFS Connect Basic samt adskillige nyttige
administrations- og analysemuligheder:
Sammenligner data fra forskellige maskiner og identificerer hvilke områder, der kan forbedres, hvor en maskine yder mere
end en anden.
At have ydelsesdata ved hånden med det samme og have adgang til præstations- og opsætningstal fra tidligere
arbejdsperioder for den samme eller lignende maskiner hjælper uerfarne operatører og muliggør en hurtig bedring af deres
effektivitet.
AFS Connect-meddelelsessystem gør det muligt for gårdejere og bestyrere, såvel som teknikere hos Case IH-forhandlere, at
sende rådgivning direkte
til maskinens display - så operatører kan forbedre sin arbejdsindsats under kørslen.

NØJAGTIG MÅLING, KLØGTIG STYRING
Hvis du ikke kan måle, kan du ikke bestyre. Med Case IH AFS Connect™ har du alle driftstallene for de vigtigste maskiner ved
fingerspidserne, hvilket gør det muligt at tage beslutninger på baggrund af nøjagtige oplysninger. AFS Connect™ gør det muligt at
analysere og reducere maskinens tomgangstid eller tømningstid, hvilket muliggør minimering af brændstofforbrug og maksimering
af arbejdsindsats for en optimal produktivitet. Oplysninger om motorkraft, brændstofforbrug, produktivitet og ydelse registreres også
og overføres i rapportformat direkte til computeren på kontoret. Rapporterne kan også eksporteres i Microsoft Excel-format, og
oplysningerne kan filtreres efter mark, operatør eller opgave. Statistiske arbejdsrapporter for alle relevante maskiner og deres
operatører giver mulighed for at sammenligne arbejdsindsats og effektivitet og give udgangspunkter til forbedringer.
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AFS CONNECT's GRUNDLÆGGENDE FUNKTIONER
Flådestyring inkl. kortlægning over køretøjer og sporing
Overvågning af maskiner, hvilket inkluderer
sikkerhedsspærrings- og spærretidsindstillinger,
bevægelsesdetektor for de sidste fem dage efter sidste
gang, nøglen blev taget ud.
Vedligeholdelse inkl. angivelse af vedligeholdelse, der
skal udføres
* Opdateringshastighed på et minut eller når tilstanden
ændres, inkluderer også reporter om tomgangstid og
arbejdsbelastning.
Maskintilstand inkl. reporter om kørsel, motortimer,
bevægelse, arbejde og bevægelse, bevægelse og
tømning, tømning og arbejde, tømning og bevægelse,
tømning
* Grafisk Grænseflade på Instrumentbrættet for de vigtigste
køretøjer på understøttede platforme som for eksempel
motorhastighed og olietemperatur, kølevæketemperatur
og -niveau, hydraulikolietemperatur og -tryk,
brændstofniveau, DEF-batteri og batteriets spænding
Live Time giver 30 minutter på instrumentbrættet

AFS CONNECT ADVANCED-FUNKTIONER
CAN-fremviseren lader dig se maskinparametre i realtid.
2-vejs meddelelsessystem fra hjemmesiden til køretøjet
med et prædefineret sæt af mulige svar fra operatøren
Grafiske Rapporter, der viser de bearbejdede områder,
gennemsnitsudbytte, gennemsnitsstrømning,
gennemsnitsfugtighed, vægt og brændstofniveau
Live Time giver yderligere 30 minutter på CANfremviseren, hvilket giver dig et dybere indblik i
maskinydelsesdata - pr. modem, pr. dag, ikke samlet
på nogen måde
Mobilnetdækning med flere udbydere pr. land for den
bedste dækning. Roaming SIM Card og dataplanen, der
er inkluderet i AFS Connect-abonnementet, fungerer
globalt.
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VEDLIGEHOLDELSE ER GJORT

ENKEL

Med et design der fokuserer på at skulle flytte færre dele end alle andre mejetærskere, kan du komme i gang med arbejdet, mens andre stadig gør sig klar. Daglige
vedligeholdelsespunkter er lettilgængelige med sidepanelerne, der er nemme at løfte, og med Axial-Flow® varemærkets rummelige dæk bag motoren.

LET ADGANG TIL TÆRSKEBROER OG ROTOR

RUMMELIG MOTOR / KØLESYSTEMDÆK

NEM RENSNING AF KORN OG AVNESNEGL

Rengøring og udskiftning af tærskebroerne og rotoren
er gjort nemmere.

Den robuste stige giver let adgang til dækket fra
mejetærskerens bagende.

Træk sneglens bundskod ud i venstre side, og få
adgang til let rengøring, når der skiftes afgrøde og
under rengøring af mejetærskeren. Værktøj behøves
ikke.

FÅ FULD ADGANG

ENKLE MOTOREFTERSYN

KORNTANK

Drej udskillerene udad for at få fuld adgang under
vedligeholdelsen.

Alt eftersyn af motor og olie kan gøres fra den store,
rummelige platform.

Træd ubesværet ind i korntanken for at rengøre og
vedligeholde.
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SPILD IKKE

VÆRDIFULD TID

PÅ DAGLIGE EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE
MAKSIMAL OPPETID, MINIMALE VEDLIGEHOLDELSESSUDGIFTER - VI FOKUSERER PÅ DINE ØNSKER
Når der er en hel dags høst forude, er en maskine, der er tidskrævende at vedligeholde, det sidste man ønsker sig. Daglig eftersyn og regelmæssig vedligeholdelse er let,
når der bruges en Axial-flow®. Case IH's mål er at holde dig i arbejde og mindske vedligeholdelse og kostbare driftsstop. Case IH Axial-Flow®-mejetærskere har færre
bevægelige dele end tilsvarende maskiner, og sammen med måden de er designet og bygget på, er driftsudgifterne lavere end ved nøglekonkurrenternes mejetærskere.
Når du køber en Case IH-maskine, kan du være sikker på at du ikke kun køber det bedste produkt, men at du også har den bedste forhandlerassistance bag dig. Case IHforhandleren kan rådgive om valg og finansiering af den rigtige maskine, de sørger for at levere hvad du har behov for, når du har behov for det, og fortsætter med at bakke
op om dig og dit udstyr med den service og de reservedele, du forventer af et pålideligt navn som Case IH.

ALLE DELE PLUS SERVICE TIL AT HOLDE TIL UDSTYRET
KØRENDE
Find hele udvalget af Case IH-reservedele og -komponenter hos din
lokale forhandler. Samt programmer til fuld servicevedligeholdelse
og brancheførende garantier. Deres ekspertise udøves af faglærte,
fabrikstrænet servicepersonale, der er forpligtet til at sørge for, at du
har maksimal oppetid - sæson efter sæson

DØGNET RUNDT. LANDET RUNDT

HAR TILBUDT FINANSIELLE LØSNINGER I MERE END 50 ÅR

Case IH Max Service er kundeservice der tilbyder 24-timers
tilgængelighed 7 dage om ugen til personale, produkter eller support
vedr. reservedele, du skulle have behov for, for at holde din
virksomhed kørende i løbet den tid, der er mest afgørende for din
rentabilitet. Max Service bakker op om din forhandler med alle de
midler, der er tilgængelig for Case IH til at hjælpe med at maksimere
Case IH-udstyrets oppetid og produktivitet, samt til at øge udbyttet af
din investering ved at give adgang til produkteksperter og 24-timers
nødhjælp.

CNH Industrial Capital’s vidtstrakte erfaring inden for
landbrugsindustrien har skabt en dybere forståelse for dine unikke
behov. Konkurrencedygtigt udstyr, der finansieres med fleksible afdrag,
kan reducere forskudsbetalinger med drifts- og finansiel leasing. Ved
andre behov kan der vælges mellem kreditkort der er specifikke
for landbruget. Vi kan endda hjælpe med at finansiere produkter til
afgrødeinput og leje af land. Der findes finansieringsmuligheder, der
passer til din måde at drive landbrug på. CNH Capital kan hjælpe med
at finde frem til dem.

BESØG VORES FANBUTIK PÅ

WWW.CASEIH.DK
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MODELLER
SKÆREBORDE
3050 skæreborde med udskydelig knivbjælke (60cm)
4400-serie plukkebord
3016 serie pick-up bord
TÆRSKNING / SEPARATION
Rotordrevtype
Rotorhastighedsområde (o/min)
Rotordiameter og længde (mm)
Samlet separationsareal (m2)
Tærske- / separationsmoduler omviklingsvinkel (°)
Antal tærske- / separationsmoduler
RENSESYSTEM
3-trins rensesystem / X-Flow rensesystem (til høst på skråninger)
Totalt soldområde under vindkontrol (m2)
UNDERBLÆSER
Blæserhastighedsområde (o/min)
RETURSYSTEM
Elevatortype
KORNTANK / TØMNING
Styring af korntankens dæksler fra kabinen
Korntankskapacitet (l)
Tømmehastighed (l/s)

Axial Flow® 5140

Axial Flow® 6140

Axial Flow® 7140

22 eller 25 fod
6 rækkers med eller uden snitter

25 eller 30 fod

30 fod

Variatortræk med 3-hastighedstransmission
250 - 1.150 (3 områder)
762 / 2.794
2,78
156 / 133
6/3

•/

5,5 / 5,4
450 til 1.250
Til rotor

8.800
88

Tømmesneglens effektive længde målt fra midten af mejetærskeren til
spidsen af tømmesneglen (standard/valgfri) (m)
HALMSNITTER OG UDSKILLER
Halmsnitter / tærskebro
Antal knive: snitter/modbjælke
Avnespreder
MOTOR *)
Type / kapacitet (cm3) / Emissionstrin
Maks. effekt ECE R120 1) på 2000 o/m (kW/hk(cv))
Brændstoftank, diesel/urea (l)
TRÆKKRAFT
Transmission
Robust justerbar styreaksel
Slutdrevtype
Bagerste drivaksel
KABINE

1)

ECE R120 svarer til ISO TR14396

10.570
113

Integreret halmsnitter med løse knivblade.
52 / 32
2 vandrette spredeskiver,el- hydraulisk justerbar.
6 cylindere, turbo, efterkøler / 6,700 / Trin IV
230 / 312
950 / 166

6 cylindere, turbo, efterkøler / 8,700 / Trin IV
295 / 400
950 / 166

330 / 449
950 / 166

Elektrisk gearskift (2 hastigheder)

•

reduktionsgear

ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS)
Udbytte- og fugtighedskontrol / kortlægning
Forberedt til Autostyring
DÆK
Trækkende dæk
Styrende dæk
MÅL (CA.)
Længde / Bredde / Højde (m)
FPT Indrustrimotor

•
5,8 / 6,7

Luksus kabine er standard, indeholder bl.a. køleskab, nyt armlæn,
instruktørsæde, luftaffjdret sæde og el-justerbarspejle.

*)

8 rækkers med eller uden snitter.
12 eller 15 fods udgaver med effektiv arbejdsbredde på 3,65m eller 4,60m

•

•

•

900 / 60R32 176A8 R1W
600 / 65R28 154A8 R1W
8,7 / 3,3 - 3,94 / 4,0

• Standard

Optionel

Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, inden du arbejder med et redskab. Kontroller maskiner og redskaber, før du bruger dem, og se efter, om de fungerer korrekt. Følg sikkerhedsskiltene, og benyt alle de medleverede sikkerhedsfunktioner. Denne brochure er blevet udgivet til distribution i hele verden.
Standard- og ekstraudstyret samt de enkelte modellers tilgængelighed kan variere fra land til land. Case IH forbeholder sig ret til til enhver tid at foretage ændringer af design og teknisk udstyr uden forudgående varsel, uden at dette medfører nogen form for forpligtelse til at foretage sådanne ændringer på allerede
smøremidler.
solgte enheder. Selv om vi bestræber os for at sikre, at specifikationer, beskrivelser og illustrationer i denne brochure er korrekte på trykningstidspunktet, kan disse blive ændret uden forudgående varsel. Illustrationer kan vise ekstraudstyr, eller de viser måske ikke alt standardudstyr. Case IH anbefaler
CNH Österreich GmbH, Steyrer Straße 32, 4300 Sankt Valentin, Østrig
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