
W celu uzyskania dodatkowych informacji porozmawiaj ze swoim lokalnym autoryzowanym 
dealerem Case IH lub odwiedź stronę www.caseih.com.

CHROŃ SWOJĄ INWESTYCJĘ
ZWIĘKSZ SWOJĄ  

PRODUKTYWNOŚĆ

PUMA 260 CVXDRIVE Z 
SAFEGUARD CONNECT stanowi połączenie najlepszych usług marki Case IH w unikalnym, 
wszechstronnym pakiecie. Wyposażony w wiele wartościowych funkcjonalności nowy ciągnik 
Puma 260 CVXDrive zapewnia ochronę Twojej inwestycji w długim okresie czasu i maksymalną 
wydajność pracy na roli. 



OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ELEMENTY:

3 LATA GWARANCJI SAFEGUARD
Wydłużona gwarancja marki Case IH obowiązuje na takich 

samych warunkach jak w pierwszym roku. SAFEGUARD 
WARRANTY zapewnia ochronę Twojej inwestycji przed 
kosztami niespodziewanych napraw, uwalnia od trosk  

w czasie żniw, pozwala trzymać w ryzach koszty, a także 
zwiększyć wartość maszyny przy odsprzedaży. 

SAFEGUARD
WARRANTY

PRE-SEASON
CHECK

3 LATA PRZEGLĄDU PRZED SEZONEM
Profesjonalny coroczny przegląd wykonywany przez 

techników dealera marki Case IH zgodnie z oficjalną listą 
kontrolą producenta. PRZEGLĄD PRZED SEZONEM obejmuje 

kontrolę ponad 200 punktów, dzięki czemu maszyna jest 
zawsze w dobrym stanie, co zapobiega nieprzewidzianym 
przestojom w czasie sezonu. Przegląd jest wykonywany 

corocznie w okresie 3 lat, w terminie dogodnym dla Ciebie. 
 Po przeglądzie możesz zdecydować, czy wykonać  

zalecane naprawy.

MAXSERVICE

3 LATA MAX SERVICE UPTIME
W sezonie wsparcie marki Case IH działa okrągło przez całą 
dobę, ściśle współpracując z siecią dealerów, by ograniczyć 

przestoje maszyn do minimum. Dealerowi i zespołowi ds. 
części zamiennych i serwisu marki Case IH przyświeca 

główny cel, aby nasz klient mógł jak najszybciej powrócić 
do pracy. Podejmowanie działania mogą obejmować 
priorytetową dostawę potrzebnych części zamiennych 

(24/7), wsparcie techników Case IH na polu i w stosownym 
przypadku udostępnienie maszyny zastępczej.

OPERATOR
TRAINING

SZKOLENIE OPERATORÓW 
Profesjonalne szkolenie operatorów maszyn przeprowadzone 

przez dealera marki Case IH. Koncentruje się ono na 
głównych funkcjonalnościach naszego nowego ciągnika 

Puma 260 CVXDrive, aby uniknąć niewłaściwego 
użytkowania maszyny i wykorzystać jej pełen potencjał. 

TELEMATICS & FLEET
MANAGEMENT

3 LATA USŁUG AFS CONNECT
Oprogramowanie AFS do zarządzania gospodarstwem 

umożliwia wyświetlanie, edytowanie, zarządzanie, analizowanie 
i wykorzystanie wszystkich danych dotyczących rolnictwa 
precyzyjnego uzyskanych z maszyn i innych źródeł. Możesz 
zarządzać swoją flotą maszyn z biurowego komputera lub 

aplikacji AFS Connect Mobile, otrzymując informację o ostatnio 
wykonanych pracach oraz monitorować stan maszyn. Z łatwością 
możesz zarządzać, a nawet modyfikować w dowolnym momencie 
wszystkie ścieżki prowadzenia A-B w maszynach obsługujących 
systemy rolnictwa precyzyjnego, aby wszystkie maszyny używały 

tych samych ścieżek w każdym roku i każdym sezonie.

PROACTIVE 
REMOTE SUPPORT

PROAKTYWNE WSPARCIE W RAZIE USTERKI
W ramach proaktywnego wsparcia w razie usterki nasi 
technicy z centrum sterowania stale monitorują osiągi 
skomunikowanych maszyn i w razie potrzeby wysyłają 
komunikat ostrzegawczy do dealera, który proaktywnie 

zarządza i usuwa potencjalne problemy zanim użytkownik 
spostrzeże, że coś z maszyną jest nie tak. Dzięki proaktywnemu 

wsparciu wzrasta produktywność maszyn, gdyż ewentualne 
problemy są jak najwcześniej wykrywane i usuwane przez 

dealera w rekordowym czasie, co pozwala uniknąć przestojów.


