
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym delerem Case IH 
lub odwiedź naszą stronę www.caseih.com

CHROŃ SWOJĄ INWESTYCJĘ
ZWIĘKSZ SWOJĄ PRODUKTYWNOŚĆ

SERIA AXIAL-FLOW® 250 Z 
SAFEGUARD CONNECT to połączenie najlepszych usług Case IH w jeden unikalny, kompleksowy 
pakiet. Zestaw usług dodatkowych, dołączonych do Twojego nowego modelu Axial-Flow 
250, zapewniających długotrwałą ochronę inwestycji i maksymalną produktywność Twojego 
gospodarstwa. 



OBEJMUJE:

3-LETNIA GWARANCJA SAFEGUARD
Program rozszerzonej gwarancji Case IH na takich 

samych warunkach jak w pierwszym roku. GWARANCJA 
SAFEGUARD pozwala chronić inwestycję przed narażeniem 
na ryzyko nieoczekiwanych kosztów naprawy, zebrać plony 

ze spokojem, utrzymać koszty operacyjne pod kontrolą i 
jednocześnie zwiększyć wartość odsprzedaży maszyny. 

SAFEGUARD
WARRANTY

PRE-SEASON
CHECK

3 LATA PRESEASON CHECK
Profesjonalny przegląd roczny wykonywany przez techników 

dealera Case IH, zgodnie z oficjalną listą kontroli 
producenta.  PRESEASON CHECK obejmuje ponad  

200 punktów kontrolnych, dzięki czemu maszyna jest  
zawsze w dobrym stanie, co zapobiega niepożądanym 
przestojom w sezonie.  Kontrola jest wykonywana raz w  
roku przez 3 lata, w najbardziej dogodnym dla Ciebie 

terminie. Po kontroli można podjąć decyzję o przystąpieniu 
lub nie do zalecanych napraw..

MAXSERVICE

3 LATA MAX SERVICE UPTIME
Pomoc techniczna Case IH działająca przez całą dobę w 
szczycie sezonu, w ścisłej współpracy z siecią dealerską, 
pozwalająca ograniczyć do minimum wszelkie przestoje, 

których możesz doświadczyć. Twój Dealer, wraz z zespołem 
ds. Case IH Parts & Service, ma za główny cel umożliwienie 
Ci jak najszybszego powrotu do pracy. Rozwiązania mogą 
być dostarczane poprzez priorytetową wysyłkę potrzebnych 

części (24/7), wsparcie w terenie ze strony techników  
Case IH lub gdy jest to niezbędne, przez maszyny zastępcze.

OPERATOR
TRAINING

SZKOLENIE OPERATORÓW 
Profesjonalne szkolenie dla operatorów maszyn prowadzone 

przez Twojego Dealera Case IH. Skupia się na wszystkich 
nowych funkcjach Twojego nowego modelu kombajnu  

Axial-Flow 250, aby uniknąć niewłaściwego użytkowania 
maszyny i umożliwić osiągnięcie maksymalnej wydajności. 

TELEMATICS & FLEET
MANAGEMENT

3 LATA USŁUGI AFS CONNECT
Oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem AFS umożliwia 

przeglądanie, edytowanie, zarządzanie, analizowanie i wykorzystywanie 
wszystkich danych dotyczących rolnictwa precyzyjnego zebranych z 

urządzeń i innych źródeł. Zarządzaj swoją flotą na komputerze, w biurze 
lub za pomocą aplikacji AFS Connect  Mobile APP, uzyskując informacje  

o ostatnich operacjach i monitorując stan maszyn. Możesz łatwo 
zarządzać, a nawet zmieniać wszystkie linie AB Precision Farming na 

polu w dowolnym momencie roku, tak aby wszystkie maszyny używały 
dokładnie tych samych linii każdego roku, w każdym sezonie.

PROACTIVE 
REMOTE SUPPORT

PROAKTYWNA POMOC TECHNICZNA  
W PRZYPADKU AWARII

Dzięki funkcji proaktywnej pomocy technicznej w przypadku 
awarii, nasi technicy z dyspozytorni stale monitorują wydajność 

podłączonych maszyn i w razie potrzeby wysyłają alert do 
dealera, który proaktywnie zarządza i rozwiązuje potencjalne 
problemy, nawet zanim użytkownik zauważy, że z maszyną 
dzieje się coś złego. Dzięki proaktywnej pomocy technicznej 

wzrasta wydajność maszyny, ponieważ potencjalne problemy są 
wykrywane na jak najwcześniejszym etapie i rozwiązywane przez 
dealera w rekordowym czasie, co pozwala uniknąć przestojów.


