
CZĘŚCI I SERWIS, WYMAGAJ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

WCZESNY POCZĄTEK SEZONU

TEMAT 
NUMERU
PRZYGOTOWANIE MASZYN
s. 6-7

DOBRA CENA
Skorzystaj na naszych najlepszych cenach
s. 14 

CZĘŚCI REMAN
Wywiad z Laurentem Moutetem 
s .12-13 

PRZEGLĄD 
JESIENNY

NAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWO



Każdego sezonu ciężko pracujesz dla poprawy produktywno-

ści i efektywności w celu uzyskania lepszych wyników. Dzię-

ki starannemu serwisowaniu możesz utrzymywać maszyny 

w jak najlepszym stanie i osiągać szczyty efektywności. Mak-

symalnie wykorzystaj spokojniejsze miesiące na czyszczenie, 

kontrole, naprawy i doposażenie swoich maszyn.

W trakcie kampanii Przegląd jesienny firma Case IH zapew-

nia wszystkie potrzebne elementy, aby przygotować się na 

zimę i kolejny sezon – z pewnością na tym skorzystasz. Użyj 

oryginalnych części po bezkonkurencyjnych cenach, skorzy-

staj z najlepszych w swojej klasie narzędzi diagnostycznych 

oraz doświadczenia naszych wysoko wykwalifikowanych 

techników.

Współpracując z doświadczonymi fachowcami Case IH, 

w tym sezonie możesz osiągnąć więcej!

GOTOWY NA PIT STOP?

OFERTA SPECJALNA / s 4-7

Zleć kontrolę swoich maszyn!

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA  / s 8-9

Poznaj AGXTEND

IDEALNE DOSTOSOWANIE  / s 10-11

Najlepsze z najlepszych.

Oryginalne części zapewniające produktywność i 

bezpieczeństwo

CZĘŚCI REMAN  / s 12-13

Wywiad z menedżerem ds. jakości REMAN

DOBRA CENA / s 14

Skorzystaj na naszych najlepszych cenach

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA NA TARGACH SIMA  / s 15

CASE IH pokazuje swoje najnowsze  

innowacje na targach SIMA

CZYSZCZENIE, KONTROLA, 
NAPRAWA, AKTUALIZACJA…
RAZ W SEZONIE ODWIEDZAJ SERWIS CASE IH

W TYM WYDANIU
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ROZPOCZNIJ SEZON Z CASE IH
CZĘŚCI I SERWIS DLA TWOICH CIĄGNIKÓW

Aby pracować efektywnie i szybko, bez względu na rodzaj pracy, maszyny muszą 
być zadbane i dobrze przygotowane. Upewnij się, że wszystkie twoje części są 
nadal w optymalnym stanie, oddając maszyny w ręce doświadczonych techników 
lokalnego dealera Case IH w ramach PRZEGLĄDU JESIENNEGO. 

15 GRUDNIA 2019

OBWODY ELEKTRYCZNE/ELEKTRONICZNE

 n  Funkcje ogólne
 n Alarmy, kody błędów i urządzenia 
zabezpieczające

 n Kontrola obciążenia
 n Ogólny stan

AFS

 n  Prawidłowe działanie

PRZYŁĄCZA

 n  Kontrola

KABINA LUB POMOST

 n  Filtr powietrza kabiny
 n Klimatyzacja
 n Ogrzewanie/wentylacja

HAMULCE I KOŁA

 n  Test hamulców i kontrola 
komponentów

 n Stan obręczy, tarcz i opon

PRZEDNI PODNOŚNIK/WOM

 n  Działanie
 n Szczelność

SILNIK

 n  Olej/filtry paliwa/filtry powietrza
 n Pasy
 n Kontrola obciążenia
 n System DEF/SCR/DOC
 n Ogólny stan

UKŁAD KIEROWNICZY

 n  Kontrola

UKŁAD CHŁODZENIA

 n  Płyny chłodzące
 n Komponenty i szczelność

OBWODY HYDRAULICZNE

 n  Ciśnienie w obwodach niskiego 
i wysokiego ciśnienia

 n Wymiana oleju i filtra, w razie 
potrzeby

 n Działanie rozdzielaczy

7 POWODÓW WYBORU CASE IH
 n  EFEKTYWNOŚĆ – kontrola z wykorzystaniem najnowszej 
technologii

 n WSPARCIE – pomoc na najwyższym poziomie ze strony zespołu 
serwisowego Case IH

 n SERWIS – dostosowany do Twoich wymagań
 n JAKOŚĆ – oryginalne części Case IH
 n STOSUNEK WARTOŚCI DO CENY – Jakość po najkorzystniejszej 
cenie

 n FACHOWA WIEDZA – doświadczeni i wykwalifikowani technicy
 n BLISKOŚĆ – zespoły Case IH znają Ciebie i Twoje maszyny

ZWIĘKSZAJ EFEKTYWNOŚĆ CIĄGNIKA
Wziąwszy pod uwagę jak ważną rolę pełni ciągnik, należy 
pieczołowicie o niego dbać i wymieniać części w przypadku 
wykrycia najmniejszych oznak zużycia. Kompletny przegląd 
wykonany przez doświadczonych fachowców znacznie zredukuje 
ryzyko niepożądanych przestojów.

80 PUNKTOWY 
PRZEGLĄD

WŁASCIWY OLEJ,  
WŁASCIWA OCHRONA!

PRZEGLĄD JESIENNY

Szczegóły oferty przeglądu jesiennego u autoryzowanego 
Dealera Case IH. Oferta ważna do 15 grudnia 2019.
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ZWIĘKSZ PRODUKTYWNOŚĆ PRASY DZIĘKI 
NAJLEPSZEMU WYPOSAŻENIU DODATKOWEMU CASE IH
Czy można zwiększyć produktywność?
Jako dopełnienie przeglądu jesiennego, skorzystaj z okazji i wyposaż swoją prasę 
w elementy podnoszące jej wydajność. Odwiedź lokalnego dealera Case IH, aby dowiedzieć 
się więcej o możliwościach zwiększenia osiągów pracy.
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ZESTAW 
KAMERY

ZESTAW NOŻY 
UTWARDZANYCH 
(NAPAWANYCH)

ZESTAW ELEKTRYCZNY 
POMIARU DŁUGOŚCI 

BELI
ZDERZAK

ZESTAW DO 
PRZEDMUCHU 

SUPŁACZA

MONITOR 
KOLOROWY AFS 

PRO 700 I WIĄZKA 
PRZEWODÓW 

CIĄGNIKA

5  SILNIK

•  Wymiana oleju, filtry
•  Stan ogólny
•  Czystość
•  Zarządzanie plewami (czystość 

i zużycie)

6  PRZEKŁADNIA  
I HAMULCE

• Wymiana oleju i funkcje

7  UKŁADY ELEKTRYCZNE/
ELEKTRONICZNE

•  Kontrola wszystkich funkcji 
oraz alarmów i systemów 
bezpieczeństwa

+ OCENA OGÓLNEGO STANU MASZYNY

8  AFS

• Prawidłowe działanie

CHCESZ WIĘCEJ OD SWOICH MASZYN W TYM SEZONIE? Odwiedź swojego lokalnego dealera już dzisiaj w celu 
wykonania PRZEGLĄDU JESIENNEGO.

1  STÓŁ TNĄCY
•  Kontrola osłon sekcji nożowych, 

główki i przekładni listwy nożowej, 
palców podajnika ślimakowego, 
różnych funkcji i palców 
nagarniacza

2  PRZENOŚNIK POCHYŁY
•  Wymiana oleju przekładniowego
•  Kontrola kół łańcuchowych, łańcuchów 

i układów napędowych
•  Naprężenie łańcucha

3  WIRNIK, KLEPISKO I SITA

• Ogólny stan i regulacja urządzeń sterujących
• Zużycie i stopień dokręcenia cepów i klepisk
• Ustawienie obudowy wirnika względem wirnika

4  SZARPACZ SŁOMY

• Kontrola noży, łożysk i wyważenia szarpacza 80 PUNKTOWY 
PRZEGLĄD
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TEMAT NUMERUTEMAT NUMERU

UTRZYMAJ MAKSYMALNĄ PRODUKTYWNOŚĆ SWOJEGO 
KOMBAJNU DZIĘKI FACHOWEMU SERWISOWI
Aby efektywnie ciąć i oddzielać ziarno, należy dbać o kombajn zbożowy.
Upewnij się, że wszystkie Twoje części są nadal w optymalnym stanie, oddając maszyny w ręce doświadczonych 
techników lokalnego dealera Case IH w ramach PRZEGLĄDU JESIENNEGO:



AGXTEND jest wiodącą platformą wprowadzającą innowacyjne technologie w sektorze rolnictwa, aby zapewnić rolnikom 
możliwości poprawy efektywności.

Czujniki NIRXact zamontowane bezpośrednio na maszynie są w stanie dokonywać 
pomiarów wilgotności i składu odżywczego zbieranej uprawy (masa sucha, białko, 
skrobia, błonnik, włókno detergentowe obojętne, włókno detergentowe kwasowe, 
popiół i cukier) w czasie rzeczywistym z dokładnością do dwóch procent.
NIRXact analizuje skład nie tylko zbieranej uprawy, lecz również gnojówki.
Można je montować w kombajnach, sieczkarniach samobieżnych i prasach, jak 
również w zbiornikach gnojówki.

DLACZEGO NIRXact?
» Redukcja nakładów na sztuczne nawozy mineralne
» Całkowity przegląd rozłożenia nawozów sztucznych w obrębie pola
» Zastosowanie maksymalnej dawki azotu przy jednoczesnym zachowaniu 

dozwolonych limitów
» Ograniczenie transportu gnojówki
» Identyfikowalność
» Oprogramowanie działające w chmurze Field Trace integruje bazy danych czasu 

rzeczywistego i przetwarza je w celu podejmowania lepszych decyzji, co zapewnia 
optymalizację działań polowych, oszczędności finansowe i redukuje wpływ na 

CropXplorer wykorzystuje czujnik optyczny do obliczania optymalnej dawki azotu dla 
danej uprawy oraz współpracuje z funkcją zmiennego dawkowania (VRA).
Czujnik CropXplorer wykorzystuje aktywne źródło światła i mierzy promieniowanie 
odbite od roślin. Na podstawie tych pomiarów i obliczeń algorytmicznych można 
od razu ustalić i zastosować właściwą dawkę azotu poprzez magistralę ISOBUS 
z wykorzystaniem rozrzutnika zamontowanego w tylnej części ciągnika.

DLACZEGO CropXplorer?
» Optymalne zarządzanie masą zbożową
» Szybki i prosty odczyt gotowy do wykorzystania
» Obsługa przyjazna dla użytkownika
» Wyższe plony
» Optymalne rozłożenie
» Zapobieganie wyleganiu
» Wyższa jakość zbiorów
» Optymalne wykorzystanie potencjałów plonu 
 

Rozwiązania 
inteligentnego rolnictwa

Elektryczne zwalczanie 
chwastów

Zaawansowane rozwiązania 
czujników gleby

Czujnik bliskiej podczerwieni dla upraw 
i gnojówki

Czujnik upraw do optymalizacji 
bilansu azotowego

FarmXtend oferuje trzy środowiskowe czujniki dla rolnictwa – pogoda, opady i gleba.
Te bezprzewodowe czujniki łączą się z aplikacją FarmXtend, zapewniając proste 
rozwiązanie w zakresie monitorowania upraw i tworzenia wykresów. Aplikacja nie 
tylko pokazuje wyniki w czasie rzeczywistym, lecz oferuje też porady oparte na 
indywidualnych danych zbieranych z każdego z czujników.
- WeatherXact Plus: bardzo precyzyjny czujnik upraw i gleby
- RainXact Plus: miernik deszczu typu „plug-and-play” i czujnik opadów mierzący 

ich wielkość w milimetrach w odstępach co 30 minut
- SoilXact Plus: co godzinę mierzy wolumetryczną wilgotność i temperaturę gleby.
Wszystkie są połączone z aplikacją FarmXtend – Twoje bardzo lokalne dane 
możesz sprawdzić na telefonie, gdziekolwiek jesteś!

DLACZEGO FarmXtend?
» Unikalne moduły doradcze: DiseaseXpert i SprayXpert
» Dane polowe
» W 100% bezprzewodowe
» Łączność na całym świecie
» Nadają się do wszystkich upraw
» Wbudowany chip GPS
» Zintegrowane zasilanie inteligentne
» Rozwiązanie typu „plug and play”
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FILTRY / EFEKTYWNE ZATRZYMYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ
 n  Wysoka wydajność filtrowania dla ochrony komponentów
 n Większa trwałość użytkowa maszyny przekładająca się na znaczne oszczędności

Wysokiej jakości konstrukcja 
Oryginalne filtry zaprojektowano i sprawdzono specjalnie pod kątem spełnienia wymagań technicznych wszystkich maszyn i dlatego 
należy je stosować dla uzyskania optymalnych osiągów i poprawy trwałości maszyny.

Doskonałe materiały filtrujące  
Materiały są kluczowym elementem filtrów powietrza i cieczy. Oryginalne filtry CASE IH gwarantują poniższe:

 n  Wyższa efektywność
 n Niższe ograniczenie przepływu
 n Większa pojemność

Optymalna ochrona silnika
 n  Wyższa odporność konstrukcyjna na ciśnienie i drgania
 n Niższe zużycie paliwa i optymalne wykorzystanie mocy
 n Większa żywotność w każdych warunkach roboczych

OBROTOWA LAMPA OSTRZEGAWCZA LED CASE IH / POZNAJ NASZĄ JAKOŚĆ

PASY / WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI OPATENTOWANEJ KONSTRUKCJI
Oryginalne pasy do kombajnów gwarantują doskonałe osiągi, zapewniając beztroski sezon.
Wybierając nasze pasy premium, optymalizujesz swoją produktywność podczas prac polowych.

 n  Unikalna opatentowana konstrukcja bez splotu
Eliminuje ryzyko kolizji przejścia splotu, która mogłaby prowadzić do problemów z prowadzeniem lub innych  
problemów powiązanych ze splotem.

 n Unikalna konstrukcja szkieletu
Pozwala zachować bardzo dobrą stabilność pasa w warunkach obciążenia dynamicznego, takich jak duże naprężenie i duża prędkość.

 n Unikalny wzór pokrywy szybkiego uruchamiania
Zaprojektowany dla zapewnienia szybkiego uruchomienia; samooczyszczanie minimalizujące zakres prac konserwacyjnych.

ZACZEPY / UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE
Case IH oferuje kompletny asortyment zaczepów 3-punktowych do każdego zastosowania.  
Twoje korzyści z wyboru oryginalnych części Case IH są niezliczone.

 n Większa użyteczna trakcja ciągnika
 n Większy stopień bezpieczeństwa dla operatora
 n Lepsza zwrotność
 n Niższe zużycie paliwa

Sprawdzona jakość surowców oraz komponentów i certyfikowany łańcuch dostaw w połączeniu z cennymi  
poradami i fachowym serwisem ze strony zespołu serwisowego Case IH gwarantują Ci bezpieczeństwo,  
wygodę i oszczędności wymagane dla zapewnienia produktywności.

JASNOŚĆ

POLIWĘGLANOWA KOPUŁKA

POPRAWIONA ODPORNOŚĆ NA WPŁYWY 
ATMOSFERYCZNE

ŚWIATŁA

30% jaśniejsze niż przewiduje norma europejska

Niezniszczalna w normalnych warunkach użytkowania

Normy ochrony przed pyłem i wilgocią 

Grupa optyczna składająca się z 6 diod LED = 
większa żywotność

JASNOŚĆ I JAKOŚĆ ŚWIATŁA
OBROTOWA LAMPA OSTRZEGAWCZA LED Case IH składa się z grupy diod LED, które gwarantują 
optymalne rozłożenie wiązki światła i dobrą jej widoczność. Testy wskazują, że OBROTOWE 
LAMPY OSTRZEGAWCZE LED Case IH zapewniają o 30% więcej światła niż to jest wymagane 
prawem europejskim. Case IH zapewnia Ci idealną widoczność, gdy jest to najbardziej 
potrzebne.

ODPORNOŚĆ NA WPŁYWY ATMOSFERYCZNE
Wysoki stopień ochrony (IP65) OBROTOWYCH LAMP OSTRZEGAWCZYCH LED Case IH zapewnia 
bardzo dobrą odporność na wpływy atmosferyczne, takie jak pył i woda. Zamienne OBROTOWE 
LAMPY OSTRZEGAWCZE LED bez oznaczenia marki mają niższy stopień ochrony IP i gwarantują 
gorszą ochronę przed wodą i pyłem, co zwiększa ryzyko wystąpienia usterki.

JAKOŚĆ PRODUKCJI – ZAPROJEKTOWANE I WYPRODUKOWANE Z MYŚLĄ 
O TRWAŁOŚCI! 
Poliwęglanowa kopułka oznacza, że OBROTOWA LAMPA OSTRZEGAWCZA LED Case IH jest 
praktycznie niezniszczalna.
Kopułki zamienne bez znaku fabrycznego, często wykonane z polimetakrylanu, potrafią pękać 
i nie są zbyt trwałe. Odbłyśnik wewnątrz OBROTOWEJ LAMPY OSTRZEGAWCZEJ LED jest wykonany 
z włókna szklanego wzmocnionego metalicznym nylonem, co gwarantuje doskonałą jakość 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

WSPÓŁCZYNNIK OCHRONY
OBROTOWE LAMPY 
OSTRZEGAWCZE LED CASE IH 
ZAPEWNIAJĄ OPTYMALNĄ 
OCHRONĘ PRZED PYŁEM I WODĄ

PRZEGLĄD SERII OBROTOWYCH LAMP 
OSTRZEGAWCZYCH LED CASE IH:

IP XX – 1. cyfra / Ochrona przed substancjami
stałymi1

2
3
4
5
6 Pełna ochrona przed pyłem

Ochrona przed pyłem

IP XX – 2. cyfra / Ochrona przed substancjami 
ciekłymi

Ochrona przed naporem wody

1
2
3
4
5

1: LED Flexible (podłączane do gniazdka)
2:  LED Fixed (standard „A”, podłączane do gniazdka)
3:  Podstawa magnetyczna
4:  Podstawa magnetyczna + przyssawka (wytrzymałe 

mocowanie)
5: Łatwe i proste mocowanie płaskiej podstawy 3 wkrętami

1 2 3 4 5
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WYWIAD / 
POZNAJ LAURENTA MOUTET’A - MANAGERA DS. JAKOŚCI W ZAKŁADZIE GARCHIZY

  

Dzień dobry, Laurent. Czy mógłbyś się przedstawić?

Nazywam się Laurent Moutet. Od prawie 30 lat pracuję w Garchizy, oficjalnym zakładzie FTP 
zajmującym się procesem fabrycznej regeneracji części, i jestem odpowiedzialny za audyty 
jakościowe oraz poprawę jakości w oparciu o system WCM (Produkcja Klasy Światowej) i 
certyfikaty. Aktualnie posiadamy dwa certyfikaty – ISO 9001 i IATF 16949 – zapewniające 
system zarządzania jakością. 

Czy mógłbyś pokrótce opisać czym zajmujecie się w Garchizy?

Zakład FPT w Garchizy zajmuje się fabryczną regeneracją części, a w szczególności silników, 
turbosprężarek, pomp wtryskowych i skrzyń biegów. Wszystkie produkty są sprawdzane na 

stanowiskach do prób, aby zagwarantować taką samą jakość jak w przypadku nowych 
produktów.

Czy możesz wyjaśnić na czym polega różnica między fabryczną regeneracją a 
naprawą?

Naprawa silnika, na przykład, jest przeprowadzana indywidualnie odpowiednio do 
jego stanu i „historii”. Analiza jest przeprowadzana bezpośrednio przez mechanika. 
Fabryczna regeneracja obejmuje całkowite rozmontowanie i fabryczną regeneracją 
wszystkich elementów zgodnie z drobiazgowym procesem przemysłowym. Silnik 
Reman będzie mieć nowe oznaczenie, jak nowe silniki. 100% części ulegających 
zużyciu jest wymienianych na nowe. Co ciekawe, fabryczna regeneracja silnika 
zajmuje od 20 do 40 godzin, podczas gdy jego naprawa – 2 lub 3 dni.

Jakie są zalety procesu Reman?

Części Reman mają gwarancję we wszystkich regionach EMEA, zapewniając 
spokój ducha.
Ponadto, część Reman może być do 30% tańsza od nowej. I oczywiście, części 
Reman przedłużają żywotność starzejącej się maszyny.

Czy możesz objaśnić poszczególne etapy fabrycznej regeneracji części?

Najpierw rozmontowywany jest rdzeń i wszystkie zużyte części są złomowane. Następnie, wszystkie komponenty 
są czyszczone.
W końcu, element jest montowany zgodnie z instrukcjami i normami oryginalnego producenta. Test końcowy i 
farba ochronna kończą cały proces – wszystkie części są bezpiecznie pakowane do wysyłki.

Co wyróżnia zakład w Garchizy pod względem procesu fabrycznej regeneracji na tle konkurencji?

Będąc zakładem oficjalnym, mamy dostęp do wszystkich części CNH Industrial, jak również do specyfikacji 
technicznych działu konstrukcyjnego. Przestrzegamy tych samych standardów, co fabryki produkujące nowe 
części. Mamy również dostęp do własności intelektualnej oryginalnego producenta.
Tym, co nas wyróżnia, są również nasze działy logistyki i jakości. Nie wspominając 
już o tym, że regularnie przeprowadzamy audyty dotyczące jakości i środowiska 
naturalnego.
Zakład Garzichy zawsze stosuje aktualne najnowsze narzędzia i procesy 
technologiczne. W 2019 roku pracowaliśmy nad 80 projektami, 
takimi jak poprawa przepływu logistycznego oraz aktualizacja 
identyfikalności części dzięki cyfryzacji.
Pracujemy nad stanowiskiem do prób silników „na zimno”. 
Wprowadziliśmy też nowe maszyny do dokręcania kierownic. Innymi 
słowy, w zakładzie w Garzichy stosujemy najnowsze rozwiązania w 
zakresie technologii Reman.
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Zapytaj o szczegóły oferty:
►Naszego Eksperta
    - Przedstawiciela Handlowego
►e-mail: sklep@berner.pl
►tel.: (12) 297 62 30

1 PRODUKT DO X POWIERZCHNI

UNIWERSALNA  
PIANKA CZYSZCZĄCA

NOWOŚĆ

OBEJRZYJ 
FILM

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY

►Do czyszczenia całego wnętrza,
 w tym: okien, luster i wyświetlaczy

►Czyszczenie różnych powierzchni
 jednym produktem

►Dobrze się pieni i nie tworzy mgły

►Nie tworzy rozprysków podczas
 nanoszenia, łatwo zmywalny bez
 pozostawiania klejącej powierzchni

►Skutecznie usuwa resztki smarów

►Pozostawia przyjemny jabłkowy
 zapach

 nr art. 369938

SIMA / 
CASE IH POKAZUJE SWOJE NAJNOWSZE 
INNOWACJE
PODCZAS TARGÓW SIMA NA STANOWISKU CASE IH MOŻNA BYŁO ZOBA-
CZYĆ PRZYKŁADY NAJNOWSZYCH PRODUKTÓW FIRMY: 
Sześciocylindrowy Maxxum 150 ActiveDrive 8; portal telematyki AFS Con-
nect™; platforma MyCaseIH; rozwiązanie kierowania ze wspomaganiem 
EZ-Pilot™ PRO; układ prowadzenia AccuGuide MotorDrive; kombajn do 
zbioru kawy Coffee Express 200 Multi. Firma Case IH będzie prezentować 
swoje najnowsze produkty i innowacje na targach SIMA 2019 (od 24 do 28 
lutego 2019). W tym nowy, sześciocylindrowy ciągnik Maxxum 150 Active-
Drive 8, system telematyki AFS Connect™ oraz układ kierowania ze wspo-
maganiem EZ-Pilot™ Pro. Na stanowisku firmowym prezentowany będzie 
również nowy kombajn do zbioru kawy Case IH Coffee Express Multi 200.

MAXXUM 150 ACTIVEDRIVE 8 
Prezentacja nowego sześciocylindrowego ciągnika Maxxum 150 ActiveDri-
ve 8 o mocy 145 KM na targach SIMA stanowi zwieńczenie szerokiej gamy 
ciągników serii Maxxum, której kulminacją jest nowy sześciocylindrowy 
model Maxxum 150 Multicontroller.

AFS CONNECT / MYCASEIH 
Nowy portal telematyki Case IH AFS Connect™ jest kompletnym eko-
systemem obejmującym maszyny, telematykę, udostępnianie danych 
i aplikacje wspomagające klientów w zakresie codziennego zarządzania 
firmą i danymi.
Zapewnia rolnikom bazującym na technologii/informacji oraz firmom 
usługowym wizualizację ich flot i danych agronomicznych w połączeniu 
z możliwością ciągłego transferu danych do zaufanych partnerów. System 
ten łączy w sobie mapy pokrycia, lokalizacje i powiadomienia dotyczące 
maszyn z danymi agronomicznymi i uprawnieniami do danych, dając 
możliwości dzielenia się danymi z zewnętrznymi doradcami.

EZ-PILOT® PRO / ACCUGUIDE MOTORDRIVE 
EZ-Pilot® Pro jest wysoko wydajnym, w pełni zintegrowanym rozwiąza-
niem kierowania ze wspomaganiem współpracującym ze sterownikiem 
prowadzenia Trimble NAV-900 i wyświetlaczem z ekranem dotykowym 
Case IH AFS Pro 700, umożliwiając operatorowi monitorowanie ciągnika i 
narzędzia oraz sterowanie nimi oraz ustawieniami i urządzeniami steru-
jącymi za pośrednictwem jednego wyświetlacza.

COFFEE EXPRESS 200 MULTI 
Podczas targów SIMA firma CASE IH zaprezentowała także nowy kombajn 
do zbioru kawy Coffee Express 200 Multi, który zostanie wprowadzony do 
sprzedaży w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu.

Zapoznaj się z pełnym opisem: 
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TWÓJ LOKALNY DEALER 

AKCELA ACTIFULL OT jest najnowszą generacją płynu niskokrzepnącego/chłodzącego dla CASE IH. Dzięki specjalnej formule 
w postaci 100% O.A.T. (technologia kwasów organicznych) jest to produkt trwały i zapewnia dłuższe okresy między przeglądami: od 
3600 godzin pracy do 4 lat. Chroni układ chłodzenia przed korozją elektrochemiczną, której źródłem są prądy pasożytnicze. Większa 
wydajność pompy, maksymalna ochrona przed korozją metalowych komponentów silnika i doskonała kompatybilność ze wszystkimi 
komponentami niemetalicznymi.

Długotrwała 
ochrona

www.pli-petronas.com

NAPĘDZAMY TWOJE GOSPODARSTWO


