
Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke erkende Case IH-dealer 
of bezoek www.caseih.com

BESCHERM UW INVESTERING
VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT

AXIAL-FLOW® 250 SERIES MET 

SAFEGUARD CONNECT staat voor een combinatie van de beste Case IH-diensten in één uniek 
totaalpakket. Een reeks diensten met toegevoegde waarde, die onderdeel uitmaakt van uw 
nieuwe Axial-Flow 250, voor de langdurige bescherming van uw investering en de maximale 
productiviteit van uw landbouwbedrijf.



BEVAT:

3 JAAR SAFEGUARD-GARANTIE
Het uitgebreide garantieprogramma van Case IH met 
dezelfde voorwaarden als in het eerste jaar. Met de 

SAFEGUARD-GARANTIE kunt u uw investering tegen het 
risico van onverwachte reparatiekosten beschermen, met 
een gerust hart oogsten, de bedrijfskosten onder controle 

houden en tegelijkertijd de doorverkoopwaarde van uw 
machine verhogen.

SAFEGUARD
WARRANTY

PRE-SEASON
CHECK

3 JAAR PRESEASON CHECK
De professionele jaarlijkse inspectie wordt uitgevoerd door 
technici van de Case IH-dealer, overeenkomstig de officiële 

inspectielijst van de fabrikant.  PRESEASON CHECK dekt 
meer dan 200 controlepunten, houdt de machine altijd in 
goede staat, en voorkomt ongewenste uitval tijdens het 

seizoen. De inspectie wordt gedurende 3 jaar eenmaal per 
jaar uitgevoerd, wanneer het u het beste uitkomt. Na de 
controle kunt u besluiten al dan niet over te gaan tot het 

uitvoeren van de aanbevolen reparaties.

MAXSERVICE

3-JAAR MAX SERVICE UPTIME
De Case IH-support werkt in het hoogseizoen de klok 

rond, in nauwe samenwerking met het dealernetwerk, om 
eventuele uitvaltijden tot een minimum te beperken. Uw 

dealer heeft, samen met het Case IH Parts & Service-team, 
als voornaamste doel u zo snel mogelijk weer aan het werk 

te krijgen. Oplossingen kunnen bestaan uit prioritaire 
verzending van vereiste onderdelen (24/7), ondersteuning 
op locatie door Case IH-technici, en indien van toepassing, 

leeneenheden.

OPERATOR
TRAINING

BESTUURDERSTRAINING
De professionele training voor machine-operators, gegeven 

door uw Case IH-dealer. Besteedt aandacht aan alle 
nieuwe functies van uw nieuwe Axial-Flow 250, om een 

verkeerd gebruik van de machine te voorkomen en maximale 
prestaties mogelijk te maken.

TELEMATICS & FLEET
MANAGEMENT

3 JAAR AFS CONNECT
Met AFS Farm Management-software kunt u alle gegevens 

over precisielandbouw, die via de uitrusting en andere bronnen 
zijn verzameld, bekijken, bewerken, beheren, analyseren en 
gebruiken. Beheer uw wagenpark op uw bedrijfscomputer of 
met de AFS Connect Mobile-app door informatie over recente 

werkzaamheden te verzamelen en de machinestatus te bewaken. 
U kunt alle Precision Farming AB-akkerlijnen op elk moment 
van het jaar gemakkelijk beheren en zelfs wijzigen, zodat alle 

machines elk jaar, elk seizoen, exact dezelfde lijnen gebruiken.

PROACTIVE 
REMOTE SUPPORT

PROACTIVE BREAKDOWN SUPPORT
Met behulp van de Proactive Breakdown Support houden 

onze Control Room-technici voortdurend de prestaties van de 
aangesloten machines in het oog en sturen, indien noodzakelijk, 

een waarschuwing naar de dealer die proactief mogelijke 
problemen beheert en oplost, nog voordat u merkt dat er iets mis 

gaat met de machine. Dankzij de proactieve support neemt de 
productiviteit van uw machine toe, omdat potentiële problemen 

zo vroeg mogelijk worden opgespoord en door uw dealer in 
recordtijd worden opgelost, zodat uitvaltijd wordt vermeden.


