
Kontakt din lokale autoriserede Case IH forhandler eller find mere information på www.caseih.dk

BESKYT DIN INVESTERING,
ØG DIN PRODUKTIVITET

AXIAL-FLOW® 250 SERIEN MED 

SAFEGUARD CONNECT er kombinationen af de bedste Case IH-tjenester i én unik omfattende 
pakke. Et sæt værdiskabende tjenester inkluderet i din nye Axial-Flow 250 til langvarig 
beskyttelse af din investering og maksimal produktivitet i dit landbrug. 



INKLUDERER:

3 ÅRS SAFEGUARD WARRANTY
Case IH’s udvidede reklamationsprogram, som giver dig 
den ultimative sikkerhed. SAFEGUARD WARRANTY giver 

dig mulighed for at beskytte din investering mod risiko for 
uventede reparationsomkostninger, høste med ro i sindet, 
holde driftsomkostningerne under kontrol og samtidig øge 

maskinens gensalgsværdi.

SAFEGUARD
WARRANTY

PRE-SEASON
CHECK

3 ÅRS PRESEASON CHECK
Den professionelle årlige inspektion, som udføres af Case 

IH-forhandlerens teknikere i henhold til den officielle 
producentinspektionsliste.   PRESEASON CHECK dækker 

mere end 200 kontrolpunkter, holder altid maskinen i god 
form og forhindrer uønsket nedetid i sæsonen.  Inspektionen 
udføres én gang om året i løbet af 3 år, når det passer dig 
bedst. Efter kontrollen kan du beslutte, om du vil fortsætte 

eller ej med de anbefalede reparationer.

MAXSERVICE

3 ÅRS MAX SERVICE UPTIME
Case IH-support fungerer i døgndrift i højsæsonen i tæt 

samarbejde med forhandlernetværket for at reducere enhver 
nedetid, du måtte opleve, til et minimum. Din forhandler 
har sammen med Case IH Reservedele og Service-teamet 

det primære mål at få dig tilbage til arbejdet igen så 
hurtigt som muligt.   Løsninger kan ske gennem prioriteret 

forsendelse af nødvendige reservedele (24/7), support i 
marken af Case IH-teknikere.

OPERATOR
TRAINING

BRUGERKURSUS 
Din Case IH-forhandler sørger for professionel oplæring af 

maskinernes førere. Den fokuserer på alle de nye funktioner 
på din nye Axial-Flow 250 for at undgå forkert brug af 

maskinen og for at opnå maksimal præstation.

TELEMATICS & FLEET
MANAGEMENT

3 ÅRS AFS CONNECT
AFS Markstyringssoftware gør det muligt at se, 

redigere, administrere, analysere og udnytte alle 
Præcisionslandbrugsdata, som er indsamlet fra udstyret og 

andre kilder. Styr din maskinpark fra din computer på kontoret 
eller ved at bruge AFS Connect-mobil-appen og få information 
om de seneste aktiviteter og overvåge maskinstatus. Du kan 

nemt administrere og endda ændre alle Præcisionslandbrugets 
AB-linjer i marken når som helst på året, så alle maskiner 

derefter bruger nøjagtigt de samme linjer hvert år, hver sæson.

PROACTIVE 
REMOTE SUPPORT

PROAKTIV SUPPORT VED NEDBRUD
Gennem den proaktive support ved nedbrud overvåger 

vores kontrolrumsteknikere konstant tilsluttede maskiners 
præstation og sender, om nødvendigt, en advarsel til 

forhandleren, som styrer og løser potentielle problemer 
proaktivt, selv før du opdager, at der er noget galt med 
maskinen. Takket være den proaktive support øges din 

maskines produktivitet, da potentielle problemer opdages  
så tidligt som muligt og løses af din forhandler på rekordtid, 

så nedetid undgås.


