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WE’LL KEEP YOU FARMING

PÅ RETTE VEJ MOD EN  
VELLYKKET HØST MED CASE IH

KLAR TIL  
Høstperioden er en vigtig periode for landbrugsåret. Case IH står klar til at hjælpe dig på 
vej ved at maksimere din effektivitet og pålidelighed og øge styrken i dine maskiner - alt 
sammen for at du skal kunne gøre dit arbejde på bedste vis og opnå de bedste resultater!

Sørg for at dine maskiner lever op til udfordringen, og at dit udstyr er på toppen ved 
grundigt at gennemgå alle dele af dine maskiner og erstatte slidte eller ødelagte dele. 

Originale reservedele fra Case IH er specielt designet til din maskine og er baseret på 
mange års erfaring og sofistikerede produktionsteknikker. Brug af originale reservedele 
sikrer, at dit udstyr fungerer optimalt i høstperioden. 

Sammen med Case IH er du godt på vej mod en vellykket høst!

FORØG DIN PRÆSTATION DENNE SÆSON 

Din traktor skal være i topform i høstperioden, så den er klar til alle de udfordringer og 
belastninger, den udsættes for. Vælger du originale reservedele fra Case IH, kan du reducere 
risikoen for uønsket driftsstop og dermed øge din samlede effektivitet.

GØR DIG KLAR TIL EN VELLYKKET HØST

BATTERI - GIV DIN MASKINE DEN KRAFT, DEN BEHØVER 
•  Sikrer at din maskine opnår en kraftfuld  

ydeevne og kører effektivt
•  Optimeret opladning med begrænset risiko for overopladning

BELYSNING - SIKRER AT DU KAN PRÆSTERE MAKSIMALT 
•  LED-lysdioder for stærkere effekt og lavere strømforbrug
•  To gange så stærk som halogenlamper

FILTER - FILTRER DINE PARTIKLER EFFEKTIVT 
•  Maksimal effektivitet med en høj filtreringskapacitet
•  Originale reservedele beskytter din maskine bedst



100%

SKARPE PRISER
PÅ KNIVBLAD 
FRA CASE IH
PRIS FRA KR.  
10,30,- 

DOBBELTFINGRE
- Dobbeltfingre fra 
Case IH garanterer ren 
afskæring under selv de 
mest krævende forhold

PRIS FRA KR. 
90,55,-

NÅR DU VÆLGER 
ORIGINALE DELE FRA 
CASE IH, ER DU GODT 

PÅ VEJ MOD EN  
VELLYKKET 
HØST

KUGLELEJER  
- Udviklet til konstant brug 
og til at modstå vibratio-
ner - kuglelejer fra CASE IH 
giver gode resultater

CASE IH
TILBYDER EFFEKTIVE 
FUGTMÅLERE 

TIL KORN

STARTMOTORER
& GENERATORER 
- Sikrer at du starter 
hver gang med CASE IH

KØB ORIGINALT FILTER

FRA CASE IH  
OG GIV MASKINEN 

DET BEDSTE PÅ 
MARKEDET

AKSHÆVERE  
- Akshævere fra CASE 
IH er lavet af slidstærkt 
stål og bidrager til en 
vellykket høst

PRIS FRA KR.  
125,-

FORØG DIN PRÆSTATION MED CASE IH 

FÅ DIN MEJETÆRSKER I FORM

EKSPERTER FRA CASE IH 
Mangeårig erfaring med din 
maskine betyder, at vores 
teknikere kender den ind og ud

ORIGINALE RESERVEDELE  
Med deres specielle konstruktion og ud-
formning tilpasset din maskine garanterer 
de, at din maskine præsterer optimalt

EFFEKTIVITET 
Vores diagnosticeringsværktøjer 
minimerer risikoen for fremtidige 
reparationer

NØJAGTIGHED
Få personlig erfaring fra vores 
teknikere, der står klar til at hjælpe 
dig på bedste vis, når du kommer 
ind på værkstedet

De forskellige komponenter i din mejetærsker udsættes for et enormt pres i høstperioden. Ved at være proaktiv og 
kontrollere, reparere og udskifte sliddele før høsten starter, opnår du en optimal ydeevne i denne sæson. Når du 
vælger ægte kvalitet fra Case IH, er du forsikret om, at det er reservedele, der er specifikt designet til din maskine, der 
anvendes. Dette forlænger levetiden for både dele og udstyr og sikrer, at din maskine yder sit optimale! 

HALMSNITTERKNIV - ØGET PRÆSTATION
•  Knivskarpe og effektive knive med holdbart skæreområde
• Robust design og skarpe skærekanter for en mere effektiv beskæring

KNIVBLAD - ØGET PRÆCISION 
•  Højkvalitetsstål for maksimal modstand
•  Optimeret skæring og brændstofforbrug

LEDDELT KNIV - ØGET BEKVEMMELIGHED 
•  Let at transportere, opbevare og samle
•  Originalt skæreudstyr garanterer optimal ydelse på marken

HVORFOR SKAL DU VÆLGE CASE IH?



BLIV KLAR TIL EN 
SUCCESFULD HØST MED CASE IH

HVORFOR SKAL DU VÆLGE  
FILTRE FRA CASE IH?

KØB DIN FUGTMÅLER 
HOS CASE IH
Fugtmålerne hjælper dig til at vurdere vandindholdet  
i afgrøden på en hurtig og nem måde.

Din lokale Case IH forhandler har et udvalg af 
fugtmålere til en rigtig god pris. Kom ind forbi  
og hent én i dag. 

Kraftfulde batterier fra Case IH giver din maskine et ekstra 
boost under høsten. Fordelene ved Case IHs batterier er 
mange. De har en optimeret opladning med begrænset risiko 
for overopladning. Da de er designet specielt til CASE IHs 
maskiner, har de en længere levetid og en stabil ydeevne.

Vores Case IH eksperter kender din maskine godt. Deres 
mangeårige erfaring er garanti for, at din maskine modtager den 
bedste service. Udover at tilbyde originale dele fra Case IH, specielt 
designet til din maskine, vil vores mekanikere give dig den bedste 
service samt tips og råd. Hos din Case IH forhandler er både du og 
din maskine altid i sikre hænder.

BATTERI - GIV DIN MASKINE 
ET KRAFTFULDT BOOST

KLAR TIL HØST MED CASE IH
Selv under de mest ekstreme forhold fungerer de originale dele fra Case IH effektivt. Case IHs reservedele  
sikrer optimal sikkerhed og produktivitet fra dine maskiner under arbejdet.

Vores brede udvalg af reservedele er unikt tilpasset dine maskiners behov. 

•  EKSPERTISE  
Unik ekspertise og viden om dine maskiner  
sikrer optimal ydeevne 

•   KVALITET 
Vores Case IH originaldele er fremstillet i 
overensstemmelse med meget specifikke 
standarder for at sikre optimal funktion 

•  TILGÆNGELIGHED 
Køb de dele, du behøver, når du  
har behov for dem

•  NØJAGTIGHED 
Få fremragende service fra veluddannede 
mekanikere, der står klar til at finde den løsning, 
der passer dig bedst, når du har behov for den.

VORES ENGAGEMENT I DIN PRODUKTIVITET

TILGÆNGELIGE 
RESERVEDELE

VELUDDANNEDE 
EKSPERTER

KONKURRENCEDYGTIGE 
PRISER

100 % ORIGINALE 
RESERVEDELE

TILGÆNGELIG 
ASSISTANCE

Vi ved, at dine maskiner kun fortjener det absolut bedste, når det kommer til service og reservedele. Derfor sørger 
vores dedikerede mekanikere for, at din maskine yder sit maksimale. Brug af originale dele fra Case IH garanterer, 
at din maskine er klar til det mest hårde arbejde.

Case IHs vellykkede succes er baseret på en kombination af mange års erfaring og moderne fremstillingsteknikker. 
Det betyder, at Case IH kan tilbyde førende produkter på markedet af høj kvalitet. 

Case IHs styrke ligger i et tæt forhandlernetværk og et bredt logistiknetværk, der sikrer en god service og leverance 
af reservedele. Alt sammen for at sikre du altid har adgang til en Case IH forhandler.

DIN CASE IH FORHANDLER

FORDELE VED AT VEDLIGEHOLDE DINE 
MASKINER HOS CASE IH

BESØG DIN CASE IH FORHANDLER OG  
FÅ DEL I ALLE DE GODE TILBUD UNDER HØSTEN 

100 %$

CASE IH 
FORHANDLERNETVÆRK

•  Maksimal beskyttelse af din maskine da CASE IHs filtre 
filtrerer 5 gange så mange partikler bort

• Øger din maskines præstation med originale dele
•  Øget pålidelighed og effektivitet med den nyeste 

filtreringsteknologi 


