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WE’LL KEEP YOU FARMING

PÅ RÄTT VÄG MOT EN LYCKAD SKÖRD 
TILLSAMMANS MED CASE IH

REDO FÖR Skördeperioden är en viktig period under jordbruksåret. Case IH står redo att hjälpa dig på 
vägen genom att att maximera din effektivitet och pålitlighet samt öka kraften i din maskin 
- allt för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt och nå de bästa resultaten! 

Försäkra dig om att din maskin står redo att anta utmaningen och att din utrustning är 
på topp genom att grundligt gå igenom alla delar på din maskin och byta ut slitna eller 
trasiga delar. 

Original reservdelar från Case IH är specifikt utformade för din maskin och bygger på 
många års erfarenhet och förfinade tillverkningstekniker. Genom att använda original 
reservdelar garanterar du att din maskin presterar på topp under skördeperioden. 
Tillsammans med Case IH är du på god väg mot en lyckad skörd! 

ÖKA DIN PRESTANDA DENNA SÄSONG

GÖR DIG REDO FÖR EN LYCKAD SKÖRD

Din traktor bör vara i toppskick under skördeperioden så att den är redo för alla utmaningar och 
påfrestningar den utsätts för. Genom att välja original reservdelar från Case IH kan du minska 
risken för oönskade driftsstopp och på så sätt öka din totala effektivitet. 

VÄLFUNGERANDE BROMSAR - ÖKAR SÄKERHETEN 
•  Minskar bromssträckan 
•  Reducerar risken för att tappa kontrollen över din maskin  

BELYSNING - GARANTERAR ATT DU KAN PRESTERA PÅ TOPP 
•  LED-lysdioder för starkare effekt och lägre strömförbrukning
•  Dubbelt så kraftig belysning som halogenlampor 

FILTER - FLITERAR DINA PARTIKLAR EFFEKTIVT 
•  Maximal effektivitet med en hög filtreringskapacitet
•  Original reservdelar skyddar din maskin på bästa sätt 



ÖKA DIN PRESTATION MED CASE IH 

FÅ DIN SKÖRDETRÖSKA I FORM 

VARFÖR SKA DU VÄLJA CASE IH? 

VASSA PRISER 
PÅ KNIVAR 
FRÅN CASE IH 

KEDJOR 
- De mest krävande 
förhållanden kräver 
specialförstärkta kedjor 
från CASE IH 

NÄR DU VÄLJER 
ORIGINAL DELAR FRÅN 
CASE IH ÄR DU PÅ GOD 

VÄG MOT EN 
LYCKAD SKÖRD 

KULLAGER  
- Utveckalde för att ge 
konstant effekt och stå emot 
vibrationer ger kullager från 
Case IH ett gott reslutat 

CASE IH
ERBJUDER EFFEKTIVA 
FUKTIGHETSMÄTARE 

FÖR SPANNMÅL

STARTMOTORER  
& GENERATORER 
- Försäkra dig om en 
säker start varje gång 
med Case IH   

KÖP ORIGINAL FILTER 

FRÅN CASE IH  
OCH GE DIN MASKIN 

DET BÄSTA PÅ 
MARKNADEN

AXLYFTARE  
- Axlyftare från Case IH  
är tillverkade av slitstarkt 
stål och bidrar till en 
lyckad skörd

EXPERTER FRÅN CASE IH 
Mångårig erfarenhet av din 
maskin medför att våra tekniker 
känner den utan och innan 

ORIGINAL RESEVDELAR 
Specifikt framtagna och utformande 
för din maskin garanterar de att din 
maskin presterar på topp

NOGGRANNHET 
Upplev personlig erfarenhet från 
våra tekniker som står redo att 
hjälpa dig på bästa sätt när du 
kommer in på verkstaden 

EFFEKTIVITET 
Våra diagnostiska verktyg 
minimerar risken för framtida 
reparationer 

De olika komponenterna i din skördetröska utsätts för ett enormt tryck under skördeperioden. Genom att vara proaktiv 
och kontrollera, reparera och byta ut slitdelar innan skörden sätter igång kan du nå en optimal prestanda denna säsong. 
När du väljer äkta kvalitet från Case IH försäkrar du dig om att reservdelar som är specifikt framtagna för din maskin 
används. Detta förlänger livslängden för både delar och maskin och garanterar att din maskin presterar på topp! 

HAMLHACKKNIV - ÖKAD PRESTANDA 
•  Rakbladsvassa och effektiva knivar med tåligt skärområde
•   Robust konstruktion och skarpa skärkanter för en effektiv beskäring

KNIV - ÖKAD PRECISION 
•  Högkvalitativt stål för maximalt motstånd
•  Optimerad skärning och bränsleförbrukning

LEDAD KNIV - ÖKAD BEKVÄMLIGEHT 
•  Lätt att transportera, lagra och montera
•  Original skärutrustning garanterar optimal prestanda på fältet 

100%



GÖR DIG REDO FÖR EN  
LYCKAD SKÖRD MED CASE IH 

VARFÖR SKA DU VÄLJA  
FILTER FRÅN CASE IH? 

•  Maximalt skydd för din maskin då Case IHs  
filter filtrerar bort 5 gånger så många partiklar  
som icke originala filter

•  Ökar din maskins prestanda med äkta original delar 
•   Ökad effektivitet och livslängd med den senaste 

filtreringstekniken 

KÖP DIN FUKTIGHETSMÄTARE  
FRÅN CASE IH 
En fuktighetsmätare hjälper dig att värdera 
vatteninnehållet i ditt spannmål på  
ett snabbt och enkelt sätt. 

Din lokala Case IH återförsäljare har ett stort urval 
av fuktighetsmätare som passar just dina behov till 
fördelaktiga priser, kom förbi och hör mer idag. 

Våra Case IH experter känner din maskin väl. Deras mångåriga 
erfarenhet garanterar att din maskin får den bästa servicen. Utöver 
att erbjuda originaldelar från Case IH, speciellt framtagna för din 
maskin, kan Case IHs tekniker ge dig marknadens bästa service 
samt tips och råd. Hos din Case IH återförsäljare är både du och 
din maskin alltid i trygga händer. 

TILLSAMMANS 
MED CASE IH ÄR DU 
PÅ GOD VÄG MOT EN 
LYCKAD SKÖRD!

TILLSAMMANS MED CASE IH FÅR  
DU EN LYCKAD SKÖRD 
Även under de mest extrema förhållanden fungerar original delar från Case IH effektivt. Case IHs reservdelar 
garanterar optimal säkerhet och produktivitet för dina maskiner under arbete. 

Vårt stora utbud av reservdelar är unikt anpassade för dina maskiners behov. 

•  EXPERTIS 
Unik kompetens och kunskap om dina maskiner 
säkerställer en optimal prestanda 

•   KVALITET 
Våra Case IH originaldelar är tillverkade enligt 
mycket specifika standarder för att garantera 
optimal funktion 

•  TILLGÄNGLIGHET 
Köp de delar du behöver, när du har behov  
för dem

•  NOGGRANNHET 
Ta del av utmärkt service från välutbildade 
tekniker som är redo att finna den lösning  
som passar dig bäst 

V Å R T  E N G A G E M A N G  F Ö R  D I N  P R O D U K T I V I T E T 

TILLGÄNGLIGA  
RESEVDELAR 

VÄLUTBILDADE  
EXPERTER 

KONKURRENSKRAFTIGA  
PRISER 

100 % ORIGINAL  
RESERVDELAR 

TILLGÄNGLIG  
ASSISTANS 

Vi vet att dina maskiner endast förtjänar det absolut bästa när det kommer till service och reservdelar. Därför ser 
våra dedikerade tekniker till att din maskin kan prestera på topp. Genom att använda original delar från Case IH 
garanterar du att din maskin är redo för hårt arbete när det gäller som mest. 

Case IH framgångsrika succé bygger på en kombination av mångårig erfarenhet och moderna tillverkningstekniker. 
Detta gör att Case IH kan erbjuda marknadsledande högkvalitativa produkter.  

Case IHs styrka ligger i ett tätt återförsäljarnätverk och brett logistiknätverk vilket garanterar en god leverans av service 
och reservdelar. Allt för att försäkra dig om att du alltid har tillgänglighet till de delar du behöver, när du behöver dem.  

DIN CASE IH ÅTERFÖRSÄLJARE 

FÖRDELAR MED ATT UNDERHÅLLA DINA 
MASKINER HOS CASE IH 

BESÖK DIN CASE IH ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR ATT TA DEL AV  
ALLA GODA ERBJUDANDEN UNDER SKÖRDEN 

100 %$

CASE IHS 
ÅTERFÖRSÄLJARNÄTVERK 


