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AZ AXIAL-FLOW® 140 & 240. A LEGFEJLETTEBB TECHNOLÓGIA.

A KATEGÓRIATEREMTÔ KOMBÁJNAINK
A LEGMAGASABB ELVÁRÁSOKNAK
IS MEGFELELNEK
TISZTELT HÖLGYEM/URAM, KEDVES VÁSÁRLÓINK!
A betakarítás végéhez közeledve sokan Önök közül már bizonyára értékesítették a
gabonát, megkezdték a felkészülést a következô szezonra. A most meghozott döntések
jelentôsen befolyásolják, nyereséges vagy veszteséges lesz-e a vállalkozás. Mi a jobb:
■ tárolni, vagy értékesíteni a gabonát?
■ lazítás, szántás, vagy csökkentett menetszám…?
■ a gépek újra cserélése, vagy a régiek javítása?
Van, amit nem tudunk befolyásolni, mint például az idôjárást.
De a rotoros cséplés feltalálóiként számos dolgot igen:
■ megbízhatóságot, mely minden elvárásnak megfelel
■ a legmagasabb hatékonyságot biztosító teljesítményt
■ súrlódásos cséplést a mechanikus helyett, a legjobb gabonaminôség érdekében
Ismerje meg 10 legjobb érvünket az Axial-Flow® mellett.
Keressen meg minket mihamarabb, hogy a következô szezon legjobb ajánlatait
vehesse igénybe!
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ÉVE A VEZETÔ
ROTOROS
TECHNOLÓGIA

Célunk az, hogy Ön a legmagasabb terméshozamot érhesse el.
Az elsô 1400-as sorozatú Axial-Flow® kombájnt 1977-ben
gyártottuk. A rotoros technológiát azóta is folyamatosan fejlesztjük.
A rotoros rendszer bevezetésével egyszerû, de fejlett technológiát
alkottunk, amely javítja a cséplési teljesítményt és a gabona
minôségét, de egyúttal kevesebb alkatrészt vesz igénybe.
Az új 140-es és 240-es sorozat megújult rotor-konfigurációval
készül.
A legjobb eredmények érdekében európai földeken tesztelték.
Az eredmény:
■ kimagasló teljesítmény, a legjobb gabona- és szalmaminôség,
szemveszteség nélkül, a változó betakarítási körülmények
között is.
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AZ ARATÁSI TECHNOLÓGIÁK
SZAKÉRTÔJE
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EGYSZERÛEN
KORSZERÛ
Az egyszerûségre törekvô és gyakorlatközpontú tervezés elve miatt a Case IH a kényelem
és minôség élvonalába tartozik.
AZ ÉV
DÍZELMOTO
RJA,
2014

CURSOR 16 - AZ ÉV MOTORJA
Az új Axial-Flow® 9240 számára a
Cursor 16 motor volt a legkézenfekvôbb választás. A Diesel magazin
szerint „kategóriája legjobbja” a
motorsúly és az üzemanyag-takarékosság terén. A „Stage IV”
szabványnak megfelelô HI-eSCR
technológia 95%-kal csökkenti a
károsanyag-kibocsátást. Mindez az
erô maximum 634 LE teljesítmény
leadására képes, amely biztosítja,
hogy a legnehezebb aratást is
rekord idô alatt fejezhesse be.

A RUGÓZOTT HEVEDERES JÁRÓSZERKEZET CSÖKKENTI A TALAJRA
NEHEZEDÔ NYOMÁST
Az Axial-Flow® gumihevederes
járószerkezete alkalmazkodik a
talaj teherbírásához. A rugózott
járószerkezetben egy negyedik
támasztó kerék is található, amely
segíti a talajra ható nyomás csökkentését, és a nedves föld tömörítésének megelôzését. Közúton
csökkenti a gumiheveder kopását,
valamint - ami a legfontosabb - a
hidraulikus csillapítású felfüggesztés sokkal nagyobb komfortérzetet
biztosít a táblák közti közlekedés
során.

GYORSAN ZÁRÓDÓ, DÍJNYERTES,
DÖNTHETÔ KIÖMLÔFEJ
Hiszen az irányítást akkor is kézben
kell tartania, ha a gabonatartály
14 440 l-es, és a maximum
ürítési sebesség 156 liter másodpercenként. Ezért képes az
ürítôcsô dönthetô kiömlôfeje 90
fokban mozogni, hogy javítsa a
töltés pontosságát, ha alacsony
utánfutóba, vagy éppen szeles
idôben üríti a gabonát. A túlfolyás
megakadályozása érdekében képes
azonnal záródni.
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ÉRJEN EL AKÁR

10%-os
MEGTAKARÍTÁST

OK

INTERAKTÍV
ARATÁS
Az AFS (Továbbfejlesztett Gazdálkodó
Rendszer) több, mint pusztán egy 2,5 cm
pontosságú navigációs rendszer.
Az AFS Connect megoldások révén a teljes
flottát figyelemmel kísérheti, kikeresheti
az egyes gépek helyzetét, és valós idôben
követheti munkavégzésük állapotát.

A VEZETÔFÜLKE
FELISMERHETÔ
KEZELÔSZERVEIT
A KEZDÔ FELHASZNÁLÓKRA GONDOLVA
TERVEZTÉK.

A kombájnnak a lehetô legtöbb hektáron kell tudnia munkát
végezni az adott szezonban - akárcsak Önnek. Ahhoz, hogy
hatékonyan tudjon dolgozni az aratás leghosszabb napjain
is, a vezetôfülke kulcsfontosságú. A Case IH felismerhetô
mûködési módja egészen a kezdetektôl fogva egyszerûvé
teszi a közös munkát.
ENNEK A VEZETÔFÜLKÉNEK SZÁMOS JÓ TULAJDONSÁGA VAN.
A 6,3 m2 üvegfelület és az alacsony zajszint csak a kezdet.
Mérnökeink a piacon elérhetô egyik legcsendesebb, legtágasabb és legkényelmesebb vezetôfülkét alkották meg, amelyet
hosszú és hatékony munkanapokra terveztek.
Az Axial-Flow® interaktív mûködése az új kezelôket segíti.
Ha bármely funkciót kiválasztja, az AFS Pro 700 megnyitja
az arra vonatkozó képernyôt. Az AFS azonnali üzenetküldési opciója segítségével a kezelôk valós idôben közölhetik
tapasztalataikat.
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UGORJON BE, ÉS KEZDJE MEG
AZ ARATÁST

AZ ÉV MINDEN
SZAKÁBAN,

MINDEN
TERMÉNYFAJTÁT
KEZELNI TUD.

VÁLASSZA AZ ÜZLETÁGNAK LEGMEGFELELÔBB VÁGÓASZTALT!
A 3050 GABONA VÁGÓASZTAL minden gabonaféleségre
optimális megoldást kínál.
A kis magasságú, és talajhoz közeli hüvelyekkel bíró
növények esetén (mint a szójabab) a 3020 FLEX VÁGÓASZTAL
alkalmas minden termés begyûjtésére.
A 3000-es sorozatba tartozó RENDFELSZEDÔ ADAPTEREK
minden kalászos növény betakarítását lehetôvé teszik.
És nem feledkezhetünk meg a kukorica betakarítására
tökéletesen felkészített 4000-as sorozatba tartozó KUKORICA
ADAPTEREKRÔL sem.
A rövid szárú termények pontos betakarítására a 3100
HEVEDERES ADAPTER a legalkalmasabb.
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SEMMILYEN TERMÉNY SEM
ÁLLÍTHATJA MEG

97%-os
CSÍRÁZÓKÉPESSÉG

Az Axial-Flow® kíméletes cséplése jelentôs elônyt biztosít
a minôség területén. A rotor kíméletesebben csépli a
terményt, mint a hagyományos cséplôdob.
A legkeményebb terményt választottuk ki abból a célból,
hogy az Axial-Flow® szemminôségét megvizsgálhassuk:
a szójabab felszíne nagy, és közismert, hogy a cséplési
folyamat során könnyen megsérül. Az eredmény magáért
beszél: 97%-os csírázóképesség*. Ha a következô szezonban ezeket a magokat veti el, szinte egyáltalán nem lesz
kezelési probléma.
* A Saatbau Linz eGen által végzett független minôségellenôrzés
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A LEGJOBB
SZEMMINÔSÉG

CSUPÁN

NÉHÁNY
PERCES NAPI
SZERVIZIGÉNY!

MINIMÁLIS KARBANTARTÁSI IDÔSZÜKSÉGLET
A kombájn karbantartására fordított idôben mindössze
hevedereket és a zsírzási pontokat kell ellenôriznie.
Az egyszerû rotor hajtómû révén minimális az ékszíjak
ellenôrzési szükséglete - összesen 5 és 15 zsírzási pontot
kell megnézni, ellentétben a hagyományos cséplôrendszerekkel, amelyeket sokkal több ellenôrizendô ékszíj és
zsírzási pont tesz bonyolultabbá. Ezt könnyû kiszámolni.
MAXIMÁLIS ÜZEMIDÔ
A rotoros cséplés egyszerû felépítése révén csökken az
alkatrészek kopása. Az Axial-Flow® kevesebb mozgó alkatrésze és minôségi tervezése lehetôvé teszi, hogy csökkenjen
az alkatrészek elhasználódása miatt felmerülô költség.
Kevesebb mozgó alkatrész romolhat el, kevesebbet kell
szerelni; csökkennek az állandó fenntartási költségek. Ez
így egyszerûbb.
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ALACSONY ÜZEMELTETÉSI
KÖLTSÉGEKKEL AZ ÉLVONALBAN

06 30 / 631-1204
MINDEN NAP
24 ÓRÁBAN
ELÉRHETŐ SZERVIZ
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SZERVIZCSOPORT
Egész héten, a nap 24 órájában segítjük Önt szakembereink
és mûszaki háttérhálózatunk segítségével.
A Case IH forgalmazók alkatrész-specialistája a körzetben
mûködô géppark teljes alkatrész-kínálatát raktáron tartja.
Óriási alkatrész logisztikai hálózatunk segítségével a tartalék
alkatrészeket rövid idôn belül ki tudjuk szállítani, hogy az
Ön állásidejét minimálisra csökkentsük.
A CNH NAGYÜZEMI ALKATRÉSZ LOGISZTIKAI SZOLGÁLAT
több mint 700 000 alkatrészt tart raktáron, és Európa-szerte
számos depóból képes szállítani azokat.
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AZ AXIAL-FLOW®
ÉJJEL-NAPPAL ÜZEMEL!

NAGYOBB
ABSZORPCIÓS
KAPACITÁS

A szecskázott és rövid szalma jobban felszívja és magában tartja a nedvességet ha alomként alkalmazza élôállatai
számára. A szarvasmarha-tenyésztôk igazolják, hogy a rotoros
cséplôrendszerbôl kikerülô szalma egyértelmûen alkalmasabb alomként való használatra az élôállatok számára.
A nagy abszorpciós képességû szalma javítja a higiénés
viszonyokat.
Az Axial-Flow® rotoros cséplôrendszerbôl kikerülô szalma állati takarmány kiegészítésére is kiválóan alkalmas.
Könnyebb szétteríteni, és gyorsítja a trágya bomlását.
Az Axial-Flow® szalma jobb bomlási képessége gyorsítja
a humuszképzôdést a talajban.

A Case IH legújabb szecskázója.
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SZALMA - TÖKÉLETESEN ELÔKÉSZÍTVE ÉLÔÁLLATAI SZÁMÁRA

2016. ÉVI SZEZON

INGYEN

VÁSÁROLJON MOST AXIAL-FLOW KOMBÁJNT,
ÉS AZ ALÁBBI AJÁNDÉKOK KÖZÜL VÁLASZTHAT
1. INGYEN TRAKTOR!
Vegyen egy 140/240-et, és ingyen kap egy Farmall A 85-öt.
2. INGYEN SAFEGUARD GARANCIA!
Vegyen egy 140/240-et, és ingyen megkapja Safeguard
Gold garanciacsomagunkat.
A csomag tartalma:
- 36 hónap / 1500 óra
- Kiterjesztett garancia
- Karbantartási szerzôdés a költségek teljes ellenôrzéséért
- AFS CONNECT telematikai szolgáltatás
3. INGYEN BÁLÁZÓ!
Vegyen egy 140/240-et, és ingyen kap egy RB455-öt.
4. Ha egyik ajándék sem megfelelô az Ön számára, abban
az esetben jelentôs kedvezményt tudunk biztosítani a gép
árából!
Megjegyzés: A fenti 4 opció közül csak egyet választhat díjmentesen!
Érvényesség: 2015. szeptember 1-tôl 2015. december 31-ig.

www.investkft.hu

INGYEN

INGYEN
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A CASE IH AJÁNLATAI AZ
ELÔRENDELÉSI SZEZONBAN

