
Kontakta din lokala Case IH-återförsäljare om du vill ha mer information, eller besök caseih.se

SKYDDA DIN INVESTERING
FÖRBÄTTRA DIN PRODUKTIVITET

AXIAL-FLOW® 250-SERIEN MED 

SAFEGUARD CONNECT är kombinationen av de bästa Case IH-tjänsterna i ett unikt omfattande 
paket. En uppsättning mervärdestjänster som ingår i din nya Axial-Flow 250, för ett långvarigt 
skydd av din investering och maximal produktivitet i ditt jordbruk.



INNEFATTAR:

PRE-SEASON
CHECK

PRESEASON CHECK I TRE ÅR
Den professionella årliga kontrollen utförd av Case 

IH-återförsäljarens servicetekniker, enligt tillverkarens 
officiella lista.  PRESEASON CHECK omfattar mer än 200 

kontrollpunkter, vilket håller maskinen i konstant gott skick 
och förhindrar oönskade stillestånd under högsäsongen.  

Besiktningen görs en gång per år under tre år, närhelst det 
passar dig. Efter kontrollen kan du bestämma om du ska 

låta genomföra de rekommenderade reparationerna.

MAXSERVICE

3 ÅR MAX SERVICE UPTIME
Case IH-supporten fungerar dygnet runt under 

högsäsongen, i nära samarbete med återförsäljarnätverket. 
Detta för att reducera eventuella driftstopp till ett minimum.  

Din återförsäljare har tillsammans med Case IH Parts & 
Service-teamet som sitt viktigaste mål att se till att du 
kan fortsätta jobba så snart som möjligt. Lösningar kan 
komma genom prioriterad leverans av nödvändiga delar 
(24/7), support på fältet av Case IH-servicetekniker, eller 

lånemaskiner där det är tillämpligt. 

OPERATOR
TRAINING

FÖRARUTBILDNING 
Den professionella utbildningen för tröskförare som 

tillhandahålls av din Case IH-återförsäljare. Den fokuserar 
på alla nya funktioner i din nya Axial-Flow 250 för att 

undvika felaktig användning av maskinen och för att uppnå 
maximal prestanda.

TELEMATICS & FLEET
MANAGEMENT

3-ÅRS AFS CONNECT
Programvaran för gårdsstyrning i AFS  gör det möjligt 
att visa, redigera, hantera, analysera och använda all 

precisionslantbruksdata som samlats in från maskiner och andra 
källor. Hantera din maskinpark på din kontorsdator eller genom att 

använda mobilappen AFS Connect genom att få information om 
de senaste funktionerna och övervaka maskinens status. Du kan 
enkelt administrera och till och med ändra alla Precision Farming 

AB-linjer på fältet när som helst på året så att alla maskiner sedan 
kommer att använda exakt samma linjer varje år, varje säsong.

PROACTIVE 
REMOTE SUPPORT

PROAKTIV HAVERISUPPORT
Genom Proactive Breakdown Support övervakar våra 
kontrollrumstekniker ständigt anslutna maskiners 
prestanda och skickar vid behov ut en varning till 

återförsäljaren som proaktivt hanterar och löser potentiella 
problem även innan du ens uppfattat att det är något 
fel på maskinen. Tack vare den proaktiva supporten 
ökar din maskins produktivitet, eftersom potentiella 

problem upptäcks så tidigt som möjligt och löses av din 
återförsäljare på rekordtid och därmed undviks stillestånd.


