
Geavanceerde Landbouwsystemen
AFS™



NA MEER DAN 160 JAAR DELEN WE  
NOG STEEDS DEZELFDE VISIE. VERSNEL 
UW LANDBOUWACTIVITEITEN – MET 
EEN GEAVANCEERD LANDBOUWSYSTEEM 
VAN CASE IH.

160 jaar geleden zagen de eerste machines onder de merknamen van Case IH 
het daglicht, zoals Case, International Harvester en David Brown. Ze 
werden al snel legendarisch en, in de loop der decennia, in grote mate 
mee verantwoordelijk voor de huidige vorm van de landbouwindustrie.  
Als uitvinder van de aftakas, het axiaal dorsen, de hydraulische 
achteruitversnelling en als pionier van de continu variabele transmissie, 
gaat het Case IH-erfgoed door. Vandaag is de eerste landbouwvisie van de 
pioniers nog steeds het hart van ieder Case IH-product. Het is met diezelfde 
passie dat we in Europa en overal ter wereld elke dag landbouwmachines 
blijven ontwikkelen, met meer dan een miljoen Case IH-machines aan het 
werk.

Geavanceerde landbouwsystemen (AFS™) – ongetwijfeld de belangrijkste 
vooruitgang in de landbouw sinds de mechanisatie – worden snel de 
norm voor landbouwers op zoek naar meer controle, meer productiviteit, 
meer efficiëntie en grotere precisie door automatisering. Daarom bieden 
wij een uitgebreid gamma volledig draagbare oplossingen – die op maat 
van uw vereisten kunnen worden aangepast. Dankzij de geavanceerde 
landbouwsystemen (AFS) van Case IH floreren landbouwers meer dan ooit 
op het veld.

CASE IH: VOOR WIE MEER VERLANGT
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EEN MODULAIRE AANPAK
De geavanceerde landbouwsystemen (AFS™) van Case IH staan al meer dan een decennium in de voorste gelederen van de 
precisielandbouw en stellen landbouwers in staat de hele productiecyclus van de gewassen te controleren. De AFS™-tools van Case IH 
omvatten al wat u nodig hebt om tot een herhaalbare nauwkeurigheid tot 2,5 cm te komen, het aantal overlappingen te verminderen 
en de inputkosten terug te dringen – en uw opbrengstpotentieel te maximaliseren.
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Geavanceerde voertuigbesturing.  Bent u op zoek naar een interactieve voertuiginstelling en controle? Zoek dan niet 

verder! Onze AFS Pro touchscreens registreren  de opbrengst, het brandstofverbruik en de werksnelheden, sluiten  

externe camera’s aan, houden werkverslagen bij en beheren ISOBUS-werktuigen. De AFS Pro touchscreens zijn 

interactief, volledig aanpasbaar en uitwisselbaar tussen uw Case IH-voertuigen. 

Oplossingen voor voertuiggeleiding. Bent u op zoek naar een geleidingssysteem? Wij hebben eenvoudige «plug and 

play» stuurkits met lichtbalk tot volledig geautomatiseerde en geïntegreerde systemen. De nauwkeurigheid die u nodig 

heeft, is afhankelijk van uw vereisten. Hebt u behoefte aan submeter-precisie voor sproeien en verspreiden,  of een 

haarfijne nauwkeurigheid voor hoogwaardige rijgewassen? 

AFS™ landbouwbeheersoftware. Bij landbouwwerkzaamheden zijn veel variabelen van toepassing. Het is belangrijk 

om te begrijpen wat er gebeurt en waarom. Het wordt tijd om uw landbouwbedrijf op een nieuwe manier te gaan 

beheren door beslissingen te nemen die op feiten zijn gebaseerd. Met het AFS™ softwarepakket voor landbouwbeheer 

van Case IH ziet u per akker welke taken zijn uitgevoerd, wat de werksnelheid was, hoeveel brandstof er is verbruikt 

en, nog veel belangrijker, wat de opbrengst is. Maak vandaag plannen voor de toekomst. 

AFS Connect™ telematica. Het AFS Connect-telematicasysteem van Case IH stelt eigenaars en managers van 

landbouwbedrijven in staat hun machines vanuit hun kantoor te monitoren en te beheren door machines in 

«real time» op de computer van het landbouwbedrijf op te volgen om te observeren hoe ze presteren, én door 

diagnose en communicatie met de bestuurder vanop afstand mogelijk te maken door middel van GPS-signalen voor 

precisiegeleiding en draadloze datanetwerken. De analyse van de data die dit oplevert, helpt bij het verbeteren van 

de logistiek, het terugdringen van het brandstofverbruik en het maximaliseren van de prestaties. 
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GEAVANCEERDE VOERTUIGBESTURING

INTERACTIEF - INGEBOUWD - 
INTUïTIEF
Of u nu een nieuwe Case IH-tractor of -maaidorser aanschaft met een in de fabriek 
geïnstalleerd AFS™, of achteraf een AFS™ oplossing laat plaatsen in uw bestaande 
machines; het AFS Pro monitor touchscreen brengt alle belangrijke functies binnen 
handbereik. Bij Case IH gebruiken we enkel touchscreens, omdat wij weten dat u een 
compromisloos, volledig draagbaar systeem verlangt voor al uw werkzaamheden. 

De belangrijkste productkenmerken zijn: rendementsbewaking van brandstofgebruik, 

motor- en PTO-belasting, opbrengst, vocht, werksnelheden. De informatie kan “live”, 

specifiek voor een bepaalde taak of als dagelijkse gemiddelden worden weergegeven. 

Gegevensregistratie met de Grower Farm Field-indeling. Alle gegevens kunnen worden 

opgeslagen op USB voor analyse op het kantoor van het bedrijf. 

Nauwkeurige afstelling van de voertuigconfiguratie zoals automatische gewasinstellingen 

(Automatic Crop Settings, ACS), doorstroming afstandbestuurde kleppen en 

tijdschakelaars, toerentalregeling, automatische aftakas en meer...

Werktuignotitieboek, een opslagpunt waar de afzonderlijke werktuiginstellingen kunnen 

worden opgeslagen en geladen. Het instellen van werktuigen is daardoor veel eenvoudiger.

Geheel ISOBUS-compatibel zodat u al uw ISOBUS-werktuigen kunt bedienen en minder 

monitors in de cabine noodzakelijk zijn.

Video-ingang, ideaal voor een achteruitrijcamera of zicht in dode hoeken.

Ideaal voor loonwerkers: de taakprinter zorgt ervoor 
dat de gegevens over de prestatie en oppervlakte 
kunnen afgedrukt worden en aan de klant bezorgd 
aan het einde van elke taak.

AFS™-schermen zijn geheel ISOBUS 
11783-compatibel zodat u al uw 
ISOBUS-werktuigen kunt bedienen 
en minder monitors in de cabine 
noodzakelijk zijn.
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 TOUCHSCREEN-MODEL  SCHERMFUNCTIES

    RENDEMENTS VOERTUIG-  GEGEVENS  IN KAART ISOBUS      MECHANISCHE AFS PRO 300 AFS PRO 700       VIDEO ACCUGUIDETM CRUISE CUT   MONITOR BESTURING BIJHOUDEN BRENGEN 11783     RIJGELEIDING

MAAIDORSER           

AXIAL FLOW 
7230, 8230, 9230  – STD STD  STD  STD OPT  – STD OPT  OPT OPT

AXIAL FLOW 
5130, 6130, 7130  – OPT of ACC  STD  STD  STD OPT  – STD OPT  – OPT 

TRACTOR           

STEIGER  – OPT of ACC  STD  STD  STD OPT  STD  STD OPT  – –

MAGNUM  – OPT of ACC STD  STD  STD OPT  STD  STD OPT  – –

PUMA  OPT of ACC  OPT of ACC  STD  STD  STD OPT  STD  STD  OPT  – –

MAXXUM MC  OPT of ACC  OPT of ACC STD  STD  STD OPT  STD  STD  OPT  – –
 
STD - Standaard machineconfiguratie                OPT - Optie af fabriek                ACC - Accessoire na verkoop                – Niet beschikbaar

AFS Pro 300 afgebeeld ingebouwd in Maxxum MC AFS Pro 700 afgebeeld ingebouwd in Magnum AFS Pro 700 afgebeeld ingebouwd in Axial Flow 9230



VERBETERDE T3™-
TERREINCOMPENSATIETECHNOLOGIE

GPS-ontvanger

Positie gecorrigeerd door T3™ 
technologie

Positie  
zonder 
terreincompensatie

Rolhoek

AFS ACCUGUIDE™ 

DE GEïNTEGREERDE AANPAK

DIVERSE NAUWKEURIGHEIDSNIVEAUS

OmniSTAR® XP 
12 cm

RTK 
2,5 cm

OmniSTAR® HP 
10 cm

EGnOS 
20 cm

Strijk de winst op van een uiterst performante oplossing met enkel scherm. Prestatiemonitor, voertuiginstelling, 
bijhouden van verslagen, plannen, video en FS AccuGuide™ bevinden zich allemaal op één plek – op de AFS Pro 300- of  
AFS Pro 700-aanraakschermen en maken 100% deel uit van uw besturingsomgeving.

COMPATIBELE SCHERMEN 

AFS Pro 700

• Precisie • Productiviteit • draagbaarheid

AFS Pro 300

FLExIBILITEIT
Met een reeks nauwkeurigheidsniveaus 
(EGNOS, OmniSTAR® HP/XP of RTK) blijft 
uw investering geheel flexibel.

OPTIMALISEER UW WERKZAAMHEDEN
De navigatiecontroller met de verbeterde 
T3TM-compensatietechnologie verhoogt de 
nauwkeurigheid wanneer u op rechte lijnen 
over hellend terrein rijdt.

PLUG AND PLAY-KERNCOMPONENTEN
Navigation Controller, AFS Pro-scherm en 
AFS 372-ontvanger kunnen gemakkelijk 
worden gebruikt in combinatie met al uw 
 Case IH-voertuigen.

RTK  
+  

GLOnASS 
2,5 cm
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VEEL MEER DAN ENKEL  
BESPAREN OP BRANDSTOF
HET AFS ACCUGUIDETM EFFECT:

• Optimaliseer het machinegebruik

• Verbeter het comfort door het verminderen van de eisen aan de bestuurder

• Bespaar op zaad, kunstmest en chemicaliën. Beheer uw inputs

• Bespaar op brandstof en arbeidskosten

• Verkort de tijd op de akker

• Verminder overlappingen en onderbrekingen, maak het werk op uw akkers nauwkeuriger

• Werk zonder compromissen bij slecht zicht

• Uw akkers zullen anderen jaloers maken!
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AF FABRIEK LEVERBAAR VANAF 130-600 PK

• PUMA, MAGNUM, STEIGER en QUADTRAC tractoren

• AXIAL-FLOW maaidorsers

SøREN & TAGE ANDERSEN
“Tot mijn verrassing hebben wij onze productiviteit weten te vergroten met 15-20 % dankzij de hogere rijsnelheden. Voor onze 
400 hectare graan en koolzaad betekent dit een besparing van in totaal 65 uur met de zaaimachine op de Puma.”

65 UUR TIJD BESPAARD MAAL 30 LITER DIESELVERBRUIK PER UUR  
= 1 950 LITER PER JAAR BESPAARD, ALLEEN AL OP DE BRANDSTOF!



UITGEBREIDE BODEMINFORMATIE

Meet, beheer, analyseer en regel uw gehele landbouwonderneming en breng het in kaart met Case IH AFS™ landbouwbeheersoftware.

AFS™ LANDBOUWBEHEERSOFTWARE
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IMPORT ExPORT AFS ACCUGUIDETM GELEIDINGSPATRONEN

AFS™ Landbouwbeheersoftware biedt talloze hulpmiddelen en krachtige functies die aan uw eisen voldoen.
De software is ontworpen met een zeer visuele en makkelijk te gebruiken interface. Veel belangrijke hulpmiddelen helpen u stap voor stap om ervoor te zorgen dat u de 
resultaten krijgt die u verwacht.

IMPORT ExPORT OPBRENGSTKAART



BEHEREN, PLANNEN, VOORSCHRIJVEN, RAPPORTEREN,  
ANALYSEREN EN RESULTAAT BEHALEN...
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Enkele belangrijke functies van de AFS-software voor uw landbouwbedrijf zijn:

• Beheren, weergeven en bewerken van precisieland-
bouwgegevens die zijn verzameld met uw AFS-appa-
ratuur en andere bronnen van precisielandbouwgege-
vens.

• Genereren van afdruk-layouts, rapporten en grafieken.
• Importeren en weergeven van afbeeldingsbestan-

den met geo-referenties.
• Maken van variabele volumevoorschriften voor uw 

Case IH AFS-materieel en materieel van andere 
grote merken.

• Maken van instellingskaarten (telers, landbouwbe-
drijven, akkers, grenzen etc) voor uw Case IH AFS-
materieel en materieel van andere grote merken.

• Maken, beheren en exporteren van geleidings-
patronen voor uw Case IH AFS-materieel en 
materieel van andere grote merken.

• Meerdere lagen met gegevens op dezelfd kaart 
weergeven.

• Ruimtelijk sorteren van gegevens op akker of 
landbouwbedrijf om uw gegevens correct en 
overzichtelijk in te delen.

• Ondersteunt het weergeven van informatie 
over de prestatie van uw Case IH AFS-mate-
rieel zoals brandstofverbruik, motorbelasting, 
slip etc.

• Gewasschema’s genereren.
• Registreren van uitrijwerkzaamheden voor ver-

plichte registratie.
• Genereren van grondstofgegevens zoals hoe-

veelheden benodigd product (zakken zaad, 
tanks chemicaliën, etc.) voor of gebruikt tij-
dens akkerwerkzaamheden.

• Onderzoekshulpmiddelen waarmee u bepaalde 
delen van uw akker kunt bestuderen om u te hel-
pen bij het diagnosticeren van problemen of om 
te bepalen hoe u meer uit uw land kunt halen.

• Importeren/exporteren van ESRI Shape, ASCII 
tekst, BMP, JPEG, GeoTIFF en TIFF bestanden.

IMPORT ExPORT KUNSTMESTVOORSCHRIFTKAART IMPORT ExPORT GRAANOOGSTKAARTIMPORT ExPORT PLANTKAARTIMPORT ExPORT BODEMSOORTKAART



MONITOR EN BEHEER UW HELE VLOOT

AFS CONNECT™ – TELEMATICA

Case IH beseft dat investeren in moderne machines een groot financieel engagement inhoudt, maar de echte maatstaf van de waarde van een machine is de rentabiliteit. 
Daarom onderzoeken onze ingenieurs voortdurend manieren om onze klanten te helpen hun output en de efficiëntie van Case IH-uitrusting te maximaliseren. 

AFS Connect™ gebruikt een combinatie van GPS-satellieten en celtechnologie om machines via de Case IH Pro 300- of Pro 700-displays in real time draadloos met de 
computer van het kantoor te verbinden. Dit verschaft onmiddellijke informatie voor het vlootbeheer, de prestatieanalyse, het bestandsbeheer vanop afstand en zelfs het 
versturen van berichten in twee richtingen. 
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BEHEER UW MACHINES

AFS Connect™ is verkrijgbaar in twee specificatieniveaus:

AFS Connect Manager biedt vlootbeheercapaciteiten, tracking van machinelocaties 
en een overzicht van de werkstatus. Alarmen en beveiligingsinstellingen om diefstal 
of misbruik tegen te gaan omvatten geo-fencing om te garanderen dat een machine 
binnen bepaalde grenzen blijft, en avondklokbeheer om een alarm te verzenden 
wanneer een machine na de werkuren wordt opgestart.

AFS Connect Executive* omvat alle onderdelen van AFS Connect Manager, plus enkele 
belangrijke mogelijkheden, onder andere:

• Berichten in twee richtingen, zodat landbouwers/managers de machines waarnaar 
ze informatie willen sturen, kunnen selecteren. De berichten kunnen onmiddellijk op 
het scherm van elke machine verschijnen en de bestuurders kunnen antwoorden ter 
bevestiging.

• Virtuele display waarmee landbouwers/managers de monitor van elke machine vanop 
hun computer kunnen bekijken en waarbij de informatie om de 15 minuten wordt 
geüpdatet. Dekkingsgebied, machine-uren, brandstofverbruik en een hele waaier 
andere inputs kunnen worden bekeken. Bovendien kan het computerbeeld worden 
aangepast om de informatie zo efficiënt en doeltreffend mogelijk weer te geven.

VIRTUELE DISPLAY OP PC
Dankzij de virtuele display op de PC van het kantoor kunnen eigenaars en managers de prestaties 
van de machine controleren, de instellingen aanpassen en berichten sturen om de bestuurder te 
helpen op het hoogste niveau te presteren, voor zoveel mogelijk productiviteit. 
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AFS Connect manager AFS Connect Executive*
Vlootbeheer  x  x

Machinepositie  x  x

Machine-uren  x  x

Geofence-alarmen  x  x

Avondklokalarmen  x  x

Overzicht brandstof en productiviteit -  x

Virtuele display -  x

Diagnose -  x

Berichten -  x

*) verkrijgbaar in het 4e kwartaal van 2012



AFS CONNECT™ – TELEMATICA
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AFS CONNECT MANAGER

De telematicagegevens die AFS Connect™ 
verschaft, worden in real time naar de 
computer van het landbouwbedrijf gestuurd. 
Dat betekent dat managers meteen 
advies en richtlijnen kunnen geven als ze 
aanpassingen nodig achten.

Telemetrie zorgt ervoor dat beheersbeslissingen 
nauwkeuriger en met een beter inzicht kunnen 
worden genomen, voor meer efficiëntie.  
AFS Connect™ maakt het mogelijk na te 
gaan waar de machines hebben gewerkt en 
hoe lang, waardoor plannen kunnen worden 
gemaakt voor hun volgende zet.

Precies weten waar uw tractor of maaidorser 
is – op welk veld en welk deel van dat 
veld – stelt u in staat aanhangwagens of 
brandstofvoorraden naar de machine op het 
veld te begeleiden. U verliest dus slechts een 
minimum aan tijd en houdt de efficiëntie 
van mens en machine op maximumniveau.

Met AFS Connect Manager kunt u worden 
gealarmeerd wanneer uw machine een 
afgebakende zone verlaat. Dit heeft niet 
alleen veiligheidsvoordelen maar stelt de 
eigenaars ook in staat bestuurders, vooral 
als zij weinig ervaring hebben of nieuw 
zijn in het bedrijf, op de verkozen route en 
binnen de opgedragen zones te houden.



AFS CONNECT ExECUTIVE
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Het AFS Connect Executive*-pakket omvat alle eigenschappen en capaciteiten van AFS Connect Manager, maar biedt bovendien een aantal andere, voordelige beheer- en 
analysemogelijkheden:

• Vergelijkingen tussen de gegevens van verschillende machines, om na te gaan waar verbetering mogelijk is indien de ene machine beter presteert dan de andere.

• Bedieningsgegevens meteen bij de hand hebben en toegang tot prestatie- en set-upcijfers van vorige werkperiodes voor dezelfde of soortgelijke machines, helpen nieuwe 
of onervaren bestuurders snel efficiënter te werken.

• Het versturen van berichten met AFS Connect stelt eigenaars en managers van landbouwbedrijven, evenals de technici van Case IH-dealers, in staat advies rechtstreeks 
naar het scherm van de machine te sturen. Zo kunnen bestuurders hun prestaties al doende verbeteren.

*) verkrijgbaar in het 4e kwartaal van 2012

Magnum 340/1 Magnum 340/2



NAUWKEURIG METEN,  
SLIM BEHEREN

AFS CONNECT™ – TELEMATICA

Wie niet kan meten, kan niet beheren. Met AFS Connect van Case IH, hebt u alle 
bedieningscijfers van uw belangrijkste machines bij de hand. Zo kunt u belangrijke 
managementkeuzes maken, wetende dat u deze maakt op basis van nauwkeurige 
gegevens.

AFS Connect maakt het mogelijk de nutteloze werkuren van machines of lostijden te 
analyseren, om het brandstofverbruik tot een minimum te beperken en de prestaties 
te optimaliseren voor de hoogste productiviteit. Gegevens over het motorvermogen, 
brandstofverbruik, productiviteit en output worden ook opgeslagen en in rapportformaat 
naar de computer van het landbouwbedrijf doorgestuurd. De rapporten kunnen naar 
Microsoft Excel-formaat worden omgezet en de informatie gefilterd per veld, bestuurder 
of taak.

Statistische werkverslagen kunnen worden gecreëerd voor alle relevante machines en 
hun bestuurders, terwijl oogstopbrengsten kunnen worden vergeleken tussen machines. 
De prestaties en efficiëntie van bestuurders kan worden geëvalueerd en geanalyseerd,  
om na te gaan waar verbetering mogelijk is en ervoor te zorgen dat de best presterende 
bestuurders worden uitgedaagd.
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PRODUCTIEONDERBREKINGEN BEPERKEN

Moderne machines vergen grote investeringen, maar wat telt is hoe de prestaties van de machines die investering terugbetalen. Problemen met betrouwbaarheid, pannes 
en zelfs diefstal kunnen een even grote impact op die rentabiliteit hebben als efficiëntie en prestaties op het veld. Ook hier kunnen de telemetriesystemen van Case IH  
AFS Connect nuttig zijn.

DIAGNOSE:

Met AFS Connect kunnen eigenaars 
en Case IH-dealers vanop afstand de 
opgeslagen uren van machines lezen 
en zo hun onderhoud plannen. Als 
er problemen zijn met een machine 
kunnen de Case IH-dealers vanop 
afstand de foutcodes lezen en meteen 
het probleem lokaliseren. Het systeem 
toont hen ook waar de machine zich 
bevindt.

ALARMEN EN BEVEILIGING:

Bescherming tegen diefstal en ongeoorloofd 
gebruik is nog een belangrijk voordeel 
van AFS Connect. Indien iemand een 
machine zonder toestemming probeert te 
verplaatsen, stelt een bewegingssensor 
de telemetriemodule in werking die de 
eigenaar/manager waarschuwt. Het systeem 
geeft ook een waarschuwing wanneer een 
onbevoegde met de brandstoftank van de 
machine probeert te knoeien.
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MAAIDORSERGELEIDING

MECHANISCHE RIJGELEIDING

Een eenvoudig mechanisch systeem zorgt ervoor dat de maaidorser de gewasrij 
volgt. Oogsten wordt minder stressvol bij gebruik van brede maaiborden en hoge 
werksnelheden. Niet alleen wordt de productiviteit verhoogd, de bestuurder wordt ook 
minder snel moe zodat er tijdens de oogst maximaal gepresteerd kan worden.

EEN NAVIGATIEOPLOSSING GEBASEERD OP MECHANISCHE UITWIJKING. 
Twee mechanische druksensoren bepalen de positie van de maaidorser en sturen gegevens naar 
het besturingssysteem waardoor de maaidorser automatisch de gewasrijen volgt, zelfs bij hoge 
werksnelheden en slecht zicht. 
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CRUISE CUT - LASERGELEIDING 

Cruise Cut is een laserdetectiesysteem dat ervoor zorgt dat de maaidorser het verschil 
volgt tussen ongemaaid gewas en stoppels. Dit is de ideale geleidingsoplossing wanneer 
meerdere voertuigen met verschillende maaibordbreedten op dezelfde akker werken.

Cruise Cut gebruik zorgt ervoor dat de maaibordbreedte tot op de laatste centimeter 
wordt benut. Door de hoogte van ongemaaid gewas en stoppels te vergelijken, neemt het 

Cruise Cut-lasersysteem de besturing van de maaidorser over, zodat het maaibord gevuld 

wordt bij elke passage. De bestuurder kan de laserscanner in de cabine instellen voor het 

detecteren van de rand van het gewas aan de linker- of de rechterzijde van het maaibord. 

Omdat het Cruise Cut-systeem op de maaidorser zelf is gemonteerd, is het onafhankelijk 

van welk maaibord wordt geplaatst. 

Precisie-oogsten onder alle omstandigheden. Omdat Cruise Cut gebruikmaakt van een 

laserstraal en niet van de optische 3D-herkenning die men normaliter op conventionele 

tracking-systemen aantreft, werkt het systeem van Case IH perfect onder stoffige 

omstandigheden en in het donker. In combinatie met het Case IH AFS™ pakket beschikt 

u over hogere oogstprestatie en betere opbrengstregistratie met veel minder stress voor 

de bestuurder.

HOE WERKT HET? 
Het Cruise Cut-systeem registreert het tijdsverschil tussen de reflectie van de laserstraal op de stoppels 
en op het ongemaaide gewas. Met deze informatie wordt de exacte lijn van het ongemaaide gewas 
gedetecteerd en worden signalen naar het besturingssysteem gestuurd. De binnenste rand van het 
maaibord wordt dan correct en met grote precisie langs de lijn van het ongemaaide gewas geleid.



 20 cm-nauwkeurigheid (Pass-to-Pass) 10 of 12 cm-nauwkeurigheid (Pass-to-Pass) 2,5 cm-nauwkeurig (Pass-to-Pass)

 EGNOS OmniSTAR® HP of xP RTK
 INSTAPNIVEAU ABONNEMENT, UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN DE ULTIEME NAUWKEURIGHEID
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SATELLIETGELEIDING

KIES DE NAUWKEURIGHEID
Wanneer een GPS-antenne op uw machines wordt geplaatst, worden de mogelijkheden van het AFS uitgebreid met automatische besturing, spuitboombediening, 
opbrengstregistratie en nog veel meer. Waar satellietnavigatie in een auto doorgaans een nauwkeurigheid van 5 m heeft, biedt Case IH AFS™ apparatuur een nauwkeurigheid 
van maar liefst 2,5 cm.

Op satelliet gebaseerd correc-
tiesignaal met dubbele frequen-
tie. Alleen beschikbaar met 
abonnement op OmniSTAR® 
service. Correctie wordt per ma-
chine uitgevoerd.

Voorbeeldtoepassingen:

Strooien, spuiten, cultiveren, in kaart brengen, 
maaien

Strooien, spuiten, cultiveren, in kaart brengen, 
maaien, oogsten, zaaien

Strooien, spuiten, cultiveren, in kaart brengen, 
maaien, oogsten, zaaien, mechanisch wieden,  
bed voorbereiding, bed beplanting, rijgewas werk

RTK: op radio gebaseerd correctiesignaal met 
een bereik tot 10 km vanaf het basisstation. 
Onbeperkt aantal gebruikers dus ideaal voor 
grote landbouwbedrijven en gebruikers van grote 
aantallen voertuigen. Vereist een werkend RTK-
basisstation.
RTK VRS (Virtual Reference Station): op SIM-kaart 
gebaseerd correctiesignaal, verzonden via mobiele 
telefoonnetwerken. Correctie wordt per machine 
uitgevoerd. Alleen beschikbaar met abonnement.

Gratis gebruik van satel-
lietcorrectiesignaal.



VRS-netwerk ServerRegelstation Optionele versterker

   INSTAPNIVEAU      ABONNEMENT, UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN                                                                         DE ULTIEME NAUWKEURIGHEID

    

NAUWKEURIGHEID 
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DEFINITIES GPS-NAUWKEURIGHEID
Pass-to-Pass nauwkeurigheid meet de relatieve nauwkeurigheid gedurende een interval van 15 minuten. Dit wordt meestal gezien als een inschattingsfout bij 
het volgen van een rijpatroon, of onderbreking/overlapping van de ene “pass” ten opzichte van de andere bij het volgen van een zwadpatroon. Een Case IH GPS-
ontvanger met een pass-to-pass nauwkeurigheid van 2,5 cm betekent dat u minder dan 2,5 cm onderbreking of overlapping zult krijgen, in 95% van de gevallen.
Year-to-Year nauwkeurigheid is het meten van herhaalbare nauwkeurigheid zodat u dezelfde rijen een dag, week, maand of jaar later weer kan afleggen. Dus 
een 2,5 cm year-to-year nauwkeurigheid betekent dat u dezelfde rij volgend jaar weer kunt afleggen met een afwijking van minder dan 2,5 cm vergeleken met 
de rijen van dit jaar, in 95% van de gevallen.

DIFFERENTIEEL GPS
Het voertuig met de GPS-antenne ontvangt signalen van 
de GPS-satellietconstellatie. De EGNOS- en OmniSTAR® 
services beschikken over veel GPS-ontvangers op referen-
tielocaties, die de correctieberichten naar regelstations 
sturen. Deze stations uploaden het bericht vervolgens naar 
een geostationaire satelliet. Deze stuurt het correctiebericht 
dan naar de GPS-antenne op het voertuig, dat de correctie 
uitvoert.

RTK VRS (VIRTUAL REFERENCE STATION)
Een mobiele terminal met een SIM-kaart is aangesloten op 
de GPS-ontvanger en stuurt de ontvangen positie naar een 
centrale VRS-server via het GPRS mobiele telefoonnetwerk.
Tegelijkertijd ontvangt een netwerk van grondstations 
dezelfde positiegegevens. Zij berekenen de real time-fout en 
sturen deze via het internet naar de VRS-server. Vervolgens 
kan een positiecorrectie voor de mobiele unit worden 
berekend en teruggestuurd via de GPRS-verbinding.

RTK - RADIOTRANSMISSIE 
RTK maakt gebruik van een lokaal grondstation dat dezelfde 
positiegegevens ontvangt als de mobiele unit. Door middel 
van het vergelijken van de ontvangen positie met de bekende 
werkelijke positie kan de real time-fout worden berekend. Deze 
fout wordt dan via kortegolfradio verzonden naar de mobiele 
unit. Radioversterkers kunnen worden geplaatst voor gebieden 
met signaalverlies vanaf het basisstation. Signaalverlies kan 
worden veroorzaakt door ruw terrein of dichte vegetatie.

EGnOS 
20 cm

RTK 
2,5 cm

OmniSTAR® XP 
12 cm

 PASS-tO-PASS YEAr-tO-YEAr
EGNOS  20 cm  90 cm
OmniStAr® XP  12 cm  25 cm
OmniStAr® HP  10 cm  25 cm

 PASS-tO-PASS YEAr-tO-YEAr
rtK  2,5 cm  2,5 cm

OmniSTAR® HP 
10 cm

Correctiebericht

GPS/Glonass-signalen

GPS/Glonass-satellietnetwerk

Geostationaire satelliet

RTK  
+  

GLOnASS 
2,5 cm
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RECHTE LIJNEN BESPAREN GELD EN U BEPAALT ZELF HOE RECHT ZE ZIJN

 HANDMATIGE GELEIDING GELEIDINGSASSISTENTIE GEïNTEGREERDE AUTOMATISCHE GELEIDING 

      

  EZ-GUIDE® 250 of FM-750™  FM-750™ or FM 1000™

AFS™ OPLOSSING EZ-GUIDE® 250 of FM-750™   AFS ACCUGUIDE™ 
  of FM 1000™ + EZ-STEER®  + AUTOPILOT™

terreincompensatie – T2™ (ROLL + YAW) T3™ (ROLL + PITCH + YAW) 

   OPT of ACC  –   PUMA, PUMA CVX, MAGNUM,CASE IH Voertuigen ACC ACC
   STEIGER & QUADTRAC,
   AXIAL-FLOW 

Voertuigen van andere merken ACC ACC – ACC 

BESCHIKBARE GELEIDINGSPATRONEN

OPT : in fabriek geïnstalleerde optie       ACC : accessoire na verkoop       – : Niet beschikbaar      

Cirkelrecht A-B Stoppel A+ Multi-kopakker FreeFormtMAangepaste curveIdentieke curve Kopakker

OVERZICHT VAN DE VOERTUIGBESTURINGSOPLOSSINGEN
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EZ-GUIDE® 250

Dit lichtbalkgeleidingssysteem van Case IH heeft een intuïtieve gebruikersinterface en is meteen klaar voor gebruik. Het 
gemakkelijk te installeren EZ-Guide® 250 systeem met eigen ingebouwde GPS-ontvanger is een logische eerste stap in de 
wereld van de geleidingssystemen, en kan achteraf worden aangebracht op elk merk tractor.

INSTAPGELEIDINGSSYSTEEM MET LICHTBALK

• gebruiksvriendelijk • eenvoudig en betaalbaar • comPatibel met alle merken

VERANDER UW PERSPECTIEF OP 
EEN 11-CM KLEURENSCHERM
Kies tussen een vlak of 3D- perspectief 
om in een oogopslag te kunnen zien 
waar u bent en wat u hebt gedaan.

NACHT- EN DAGGEBRUIK
• Schakel naar de nachtstand  
 voor een beter zicht in het donker.
• Markeer en lokaliseer risico’s in  
 de akker door obstakels in kaart te  
 brengen.
• Vind met gemak het volgende pad  
 met assistentie van SwathFinder.

FIELDFINDER-TECHNOLOGIE
U kunt opgeslagen akkers auto-
matisch opzoeken wanneer u er 
dicht bij rijdt.

USB-FLASH DRIVE
U kunt de kaarten met de werk-
zaam-heden van de dag gemakke-
lijk overzetten op uw computer met 
een USB-flash drive en eenvoudig 
rapporten van de werkzaamheden 
afdrukken. Importeer en exporteer 
akker- en dekkingskaarten via USB.

GPS-GEGEVENSUITGANG
Levert GPS-positiegegevens aan 
het scherm van uw maaidorser voor 
het bewaken van de opbrengst.

8 GELEIDINGSPATRONEN
Biedt de ultieme geleidingsflexibiliteit omdat 
u kunt werken in verschillende patronen en 
vormen die het best overeenkomen met de 
indeling en de contouren van uw akker.

NAUWKEURIGHEIDSNIVEAU

GELEIDINGSOPTIES

• Handmatig 

• Assistentie - EZ-Steer®

De EZ-Guide® 250 is compatibel met EZ-
Steer®. Dit betekent dat u te allen tijde 
alsnog een pakket voor geavanceerde 
automatische besturing kunt plaatsen en 
kunt profiteren van de voordelen van T2™ 
terreincompensatie en extra precisie.

EGnOS 
20 cm 

RADARSNELHEIDSGEGEVENS
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FM-750™

GEAVANCEERD LICHTBALK- GELEIDINGSSYSTEEM

Net als de EZ-Guide® 250 is dit systeem van Case IH meteen klaar voor gebruik en eenvoudig te installeren. De belangrijkste 
verschillen zijn dat de FM-750™ een groter display heeft en altijd kan worden uitgebreid naar een volledig AFS™ pakket. Het FM-750™ 
systeem is de basis voor het ultieme geavanceerde landbouwsysteem waarbij eenvoudig pakketten voor automatische besturing en 
spuitboombediening toegevoegd kunnen worden. Dankzij de ingebouwde GPS-ontvanger met dubbele frequentie kunt u de gewenste 
nauwkeurigheid kiezen zonder een extra GPS-ontvanger toe te voegen aan uw cabine.

GELEIDINGSOPTIES

• Handmatig

•  Assistentie - EZ-Steer® en EZ Pilot™ 
Biedt een totaalpakket dat veel lager 
geprijsd is dan dat van de concurrentie.

• Geïntegreerde Autopilot™

COMPATIBEL MET FIELD IQ™

DIVERSE NAUWKEURIGHEIDSNIVEAUS

• gebruiksvriendelijk • revolutionair • comPatibel met alle merken

EGnOS 
 20 cm

RTK 
2,5 cm

OmniSTAR® XP 
12 cm

OmniSTAR® HP 
10 cm

VERANDER VAN PERSPECTIEF 
MET BEHULP VAN HET 20 CM 
16:9 AANRAAKSCHERM
Kies tussen 2D- en 3D-beelden om uw 
huidige locatie en het reeds bewerkte 
gebied in het veld onmiddellijk te zien.

DAG- EN NACHTGEBRUIK
• Schakel over op nachtmodus voor een  
 verbeterd nachtzicht.
• Let op en lokaliseer obstructies in het  
 veld met behulp van de feature view.
• Gemakkelijke navigatie naar het  
 volgende spoor met behulp van de  
 SwathFinder assistent.

USB-STICK
Breng de kaarten met de gebieden die u 
tijdens de dag hebt bewerkt gewoon over 
naar uw PC met behulp van de USB-stick 
en druk taakverslagen af telkens u die no-
dig hebt. Importeer/exporteer kaarten van 
uw velden en van de bewerkte gebieden.

ONPATH® FILTERTECHNOLOGIE
Verbetert de spoor-naar-spoor 
nauwkeurigheid.

27 LED-DISPLAY VOOR ExTRA 
HELDERHEID
Levert snelle feedback over uw huidige 
verplaatsingen en helpt u zo in de 
juiste besturingsrichting te blijven.

SNELLE PROCESSOR

RADARSNELHEID-DISPLAY

RTK RADIO-OPTIE
Geïntegreerde 430 tot 470 MHz 
radio voor RTK-precisie.

2 VIDEO/CAMERA-INPUTS
RS232/video-inputs.

FREEFORM™ GELEIDINGSPATRONEN
Voorzie uzelf van een aantal patronen en 
vormen om uw werk te optimaliseren gebaseerd 
op de contouren en de omtrek van uw veld.

LUIDSPREKER/ZOEMER

RTK  
+  

GLOnASS 
2,5 cm



FM-1000™

DE ULTIEME PRECISIE VOOR UW TRACTOR EN WERKTUIG

FIELDFINDER-TECHNOLOGIE
U kunt opgeslagen akkers automatisch 
opzoeken wanneer u er dicht bij rijdt.

INTERNE RADIO-OPTIES
Geïntegreerde 410 tot 470 MHz 
radio voor RTK-nauwkeurigheid.

IN KAART BRENGEN

USB-FLASH DRIVE
U kunt de kaarten met de werkzaamheden 
van de dag gemakkelijk overzetten op uw 
computer met een USB-stick en vervolgens 
kaarten en rapporten afdrukken. Importeer 
en exporteer akker- en dekkingskaarten.

VERANDER UW PERSPECTIEF OP  
EEN GROOT 30,73-CM TOUCHSCREEN
Duidelijke weergave op een helder en groot 
scherm. Schakel tussen vlakke weergave en 
3D-weergave of zoom in/uit door enkel het 
scherm aan te raken.

DUBBELE GNSS-ONTVANGERS
Twee GPS + GLONASS ontvangers 
geven u als het er op aankomt de 
ultieme precisie voor zowel uw tractor 
als het getrokken werktuig.

8 GELEIDINGSPATRONEN 
Biedt de ultieme geleidingsflexibiliteit 
omdat u kunt werken in verschillende 
patronen en vormen die het best 
overeenkomen met de indeling en de 
contouren van uw akker.

4 POORTEN 
CAN/RS232/video-ingangen.

GPS-GEGEVENSUITGANG
Levert GPS-positiegegevens aan het 
scherm van uw maaidorser voor het 
bewaken van de opbrengst.

• geleiding van machine en werktuig • werktuigbesturing • comPatibel met alle merken

De FM-1000™ biedt u de beste prestaties en betrouwbaarheid met de toonaangevende ingebouwde dubbele GPS + GLONASS-
ontvangers. Hij regelt alles wat u nodig hebt op het gebied van geleiding, besturing en in kaart brengen. U kunt een nauwkeurigheid 
kiezen tussen 20 en 2,5 cm pass-to-pass en year-to-year.

GELEIDINGSOPTIES

• Handmatig

• Assistentie - EZ-Steer® en EZ Pilot™

• Geïntegreerde Autopilot™

Op machines met in de fabriek geïnstalleerde 
automatische geleiding of met een achteraf 
aangebracht pakket.

RUEGUIDE: WERKTUIGBESTURING
Corrigeer de positie van uw tractor en hou zo 
het werktuig in het spoor.

COMPATIBEL MET FIELD IQ™

BESTURING EN CONTROLE PLANT- 
EN SPROEIMACHIN

DIVERSE NAUWKEURIGHEIDSNIVEAUS

EGnOS 
20 cm

RTK 
2,5 cm

OmniSTAR® XP 
12 cm

OmniSTAR® HP 
10 cm

Velcourt Ltd. Fonthill Contracting 3600 ha akkerbouw Salisbury, Wiltshire, UK
“Alleen het display van de FM-1000™ is al zeer gebruiksvriendelijk. Door de afmetingen van het display heb je gemakkelijk 
toegang tot de vele beschikbare informatie.”
“Het grootste voordeel van de FM-1000™ is dat hij kan werken als bedieningsinstrument voor de werktuigen die wij 
gebruiken. Door het werken met Case IH kunnen we de hoeveelheden vloeibare stikstof variëren die we aanbrengen met 
getrokken sproeimachines van Chafer, dankzij de FM-1000™.” 25

RTK  
+  

GLOnASS 
2,5 cm



GPS-ontvanger

Positie 
gecorrigeerd 
door T2TM 
technologie

Positie  
zonder 
terreincompensatie

Rolhoek
 EZ-STEER® MOTOR

COMPATIBELE SCHERMEN 

EZ-Guide® 250 FM-750™

FM-1000™

EZ-STEER® GELEIDING
Met T2™ terreincompensatietechnologie.

EZ-STEER®

26

EENVOUDIGE, DRAAGBARE HANDS FREE LANDBOUW

Dit besturingsassistentiesysteem op instapniveau kan worden gebruikt in combinatie met de EZ-Guide® 250, FM-750™ of  
FM-1000™, zodat u de handen vrij hebt. Terwijl EZ-Steer® u in het juiste spoor houden bij glooiend land, greppels, waterwegen en 
taluds kunt u uw aandacht houden bij verschillende andere taken zoals de prestatie van de sproei- of plantmachine, het verbeteren 
van de kwaliteit van de werkzaamheden en van de opbrengst van het gewas, zonder de stress van het tegelijkertijd besturen van de 
tractor. Dit is het ideale upgrade-pakket om uw lichtbalksysteem om te zetten in een handsfree-systeem. 

T2™ TERREINCOMPENSATIETECHNOLOGIE
Met terreincompensatietechnologie wordt het 
verschil berekend tussen de locatie van de 
GPS-antenne en de gewenste “werkpositie” 
van het middelpunt van het voertuig op de 
grond. Ongeacht hoe het voertuig kantelt, 
verbetert deze technologie de nauwkeurigheid 
bij het rijden op vlakke ondergrond bij ruw 
terrein en de nauwkeurigheid op hellingen, 
heuvels en bij het passeren van terrasland, 
greppels en waterwegen.

• Past oP machines en modellen van alle merken • eenvoudig te installeren, eenvoudig in gebruik • rtk-comPatibel

James Parrish - Brentwood, ESSEX, UK
Gebruikt materieel/toepassing: Challenger 95 met EZ-Steer® en FM-1000™: Zwaar cultiveer- en zaaiwerk met 8 m Vaderstad
“De FM-1000™ in combinatie met EZ-Steer® is zo eenvoudig en intuïtief, dat echt iedereen het systeem kan bedienen!”
“Voordat je zelf RTK hebt, beschouw je het als een luxe, maar als je het eenmaal gebruikt hebt en met de technologie hebt 
gewerkt, dan wil je gewoon niks anders meer.”



GPS-ontvanger

Positie 
gecorrigeerd
door T3TM-
technologie

Positie 
zonder 
terreincompensatie

Rolhoek
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EZ-PILOT™

COMPATIBELE SCHERMEN 

FM-750™

FM-1000™

EZ-PILOT™ -REGELAAR
Met T3™-terreincompensatietechnologie

EZ-PILOT™

MEER FOCUS OP PRESTATIES EN MINDER VERMOEIDHEID

Het EZ-PilotTM-systeem draait aan het stuurwiel met zijn geïntegreerde elektrische motoraandrijving en kan samen met de FM-750™ 
of FM-1000™ worden gebruikt voor handsfree landbouw. De in de stuurkolom ingebouwde motor verschaft duidelijk toegang tot alle 
instrumentenborden en verkleint de beenruimte in de cabine niet. Bovendien maakt hij onbeperkt manueel sturen mogelijk indien de 
stuurhulp niet is ingeschakeld. Dit is het ideale upgradepakket voor grote nauwkeurigheid aan een betaalbare prijs.

VERBETERDE T3™-
TERREINCOMPENSATIETECHNOLOGIE
werkt met drie gyroscopen voor ultieme pres-
taties in alle terreinomstandigheden. Terrein-
compensatietechnologie berekent het verschil 
tussen de locatie van de GPS-antenne en de 
gewenste “werkpositie” van het centrale punt 
van het voertuig op de grond. Ongeacht de 
hoek waarmee het voertuig helt, verhoogt deze 
technologie de nauwkeurigheid bij het rijden 
op vlakke maar ruwe grond en de nauwkeurig-
heid op hellingen, heuvels en bij het rijden 
over terrassen, greppels en waterwegen.

• Perfect geïntegreerde oPlossing • gestroomlijnd design • rtk comPatibel



VERBETERDE T3™-
TERREINCOMPENSATIETECHNOLOGIE

AUTOPILOT™ 

COMPATIBEL MET ALLE MERKEN

Autopilot™ is een besturingssysteem dat achteraf kan worden geplaatst op machines van elk merk en model. Deze achteraf te 
plaatsen oplossing maakt gebruik van het elektro-hydraulisch circuit voor de automatische geleiding en zal uw efficiëntie bij de 
akkervoorbereiding, het planten en het oogsten aanzienlijk vergroten door nauwkeurig en consistent te rijden gedurende langere 
perioden achter het stuur.

AUTOSENSE™  
STUURSENSOR
Deze unieke stuursensor meet zeer 
nauwkeurige stuurhoekinformatie 
op elk terrein en stuurt deze naar 
de Navigation Controller II.

 VOERTUIG-INTERFACE
Ontvangt de navigatiecom-
mando’s van de Navigation 
Controller II die, indien geac-
tiveerd, de besturing van het 
voertuig regelt.

• houdt uw machine en werktuig oP een herhaalbaar Pad • comPatibel met alle merken
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TRUEGUIDE: WERKTUIGBESTURING
TrueGuide is een passief systeem, waarbij 
de tractor het werktuig geleidt. Ideaal op 
hellingen, glooiend terrein en bij grote 
werktuigen die trekkracht genereren.

GPS-ontvanger

Positie 
gecorrigeerd 
door T3TM 
technologie

Positie  
zonder 
terreincompensatie

Rolhoek

COMPATIBELE SCHERMEN 

FM-750™

FM-1000™

ANTENNE
Wordt bevestigd op de tractor en/of op 
het werktuig.

NAVIGATION CONTROLLER II
Stuurt T3™ verbeterde terreingecom-
penseerde correcties voor het corrige-
ren van fouten veroorzaakt door Roll, 
Pitch of Yaw van het voertuig.



FIELD-IQ™

BESPAAR OP DE INPUTKOSTEN VAN UW LANDBOUWBEDRIJF!

FIELD-IQ™ schakelt automatisch tot 48 balksecties aan en uit om overbesproeiing en niet behandelde stukken in eindrijen te 
voorkomen. Dit leidt tot snellere en meer nauwkeurige toepassingen voor al het veldwerk en minder stress voor de bestuurder 
bij het navigeren over kopakkers, waterwegen en andere lastige situaties.

• de gemakkelijkste manier van sProeien met gPs-besturing
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SPROEIEN, UITZENDEN, DRILLEN
U kunt dit systeem rechtstreeks ver-
binden met de bestaande onderdelen 
van verschillende fabrikanten.

VARIABELE METERCONTROLE
Meetsnelheden kunnen manueel worden 
ingevoerd, of door te verwijzen naar een 
kaart met reeds ingestelde snelheden. 
Geld besparen, de opbrengsten verhogen 
en rapporten bijhouden van de gebruikte 
hoeveelheden meststoffen en pesticiden.

OVERLAPPINGEN EN MISSERS VOORKOMEN MET 
BEHULP VAN DE RIJENCONTROLE
• controleert tot 48 individuele secties, verstuivers of rijen
• wordt bediend samen met de afsluitkleppen die zich op de 

giek van het werktuig bevinden

FIELD-IQ™ CABINEKIT

OPTIONELE FIELD-IQ™ SCHAKELKAST

COMPATIBELE SCHERMEN 

FM-750™

FM-1000™
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KLANTENDIENST AFS

WIJ ONTWERPEN DE ULTIEME GEAVANCEERDE LANDBOUWSYSTEMEN.
DAN LIJKT HET LOGISCH EEN PASSENDE ONDERSTEUNING TE BIEDEN

HULP NODIG IN VERBAND MET AFS-PRECISIELANDBOUW? 

Bel rechtstreeks naar een AFS-supportingenieur van Case IH – de 
beste service en ondersteuning in de sector is een belangrijke sleutel 
tot succes in precisielandbouw. Het nieuwe AFS Support Center zal de 
AFS-services die uw dealer aanbiedt verbeteren en aanvullen en u de 
nodige ondersteuning bieden. 

Het AFS Support Center maakt de AFS-expertise meer beschikbaar met:

• Ondersteuning in de lokale taal

• Hoog opgeleide supportingenieurs met een snelle toegang tot extra 

bronnen en landbouwachtergrond – geen “call center-bedienden”.

• AFS-supportingenieurs bevinden zich dichtbij het engineering- en 

ontwikkelingsteam van Case IH AFS.

• Zij en uiteindelijk ook u hebben toegang tot alle informatiebronnen en 

kennis binnen het bedrijf!

• Volledige integratie met een gecentraliseerde database/kennisbank.

• Het vermogen om u tijdens het werk bij te staan via gsm, indien u 

rechtstreeks op het veld hulp nodig hebt 

• Het team van het AFS Support Center “bezit” alle problemen totdat ze 

zijn opgelost – voor een betere klantenervaring. 

• U wordt niet doorverbonden.

• Neem telefonisch contact op met het team van het AFS Support 

Center of stuur een e-mail met uw vragen.

afssupporteur@caseih.com

0800 0200 939



ERVARINGEN VAN KLANTEN
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Onze navigatie-en precisielandbouwproducten voldoen aan de Europese richtlijnen.

Veiligheid kan nooit kwaad! Lees altijd de gebruikershandleiding voordat u aan de slag gaat. Controleer of de apparatuur op de juiste wijze werkt voordat u deze gebruikt.
Volg de veiligheidsaanwijzingen voor het product en gebruik de meegeleverde veiligheidsmaterialen.
Deze documentatie is bedoeld voor wereldwijde publicatie. De standaard en optionele uitrusting en de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen van land tot land verschillen.
Case iH behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen in ontwerp en technische uitvoering door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat dit Case iH ertoe verplicht deze wijzigingen ook door te voeren in producten die reeds verkocht werden. Wij 
doen er alles aan om er zeker van te zijn dat de specificaties, omschrijvingen en illustraties correct zijn bij het ter perse gaan van deze brochure, maar zij kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is mogelijk dat in illustraties optionele uitrusting 
is afgebeeld of standaarduitrusting ontbreekt.

FiELD-iQ™, EZ-Boom®, EZ-Guide®, EZ-Steer®, EZ-PiLOT™, OnPath®, T2™ Autopilot™, FreeForm™ en T3™ zijn handelsmerken van Trimble navigation Limited, geregistreerd in de Verenigde Staten en in andere landen.

KLAnTEnSERViCE PRECiSiELAnDBOUW
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CHRISTOPH WEBER, SCHAFSTäDT MATTHIAS ULRICH, BAD DüRRENBERG SøREN & TAGE ANDERSEN

Agrarprodukt eG Schafstädt bewerkt 2.690 hectare 
landbouwgrond met tarwe, koolzaad, gerst, triticale, 
suikerbieten, voedererwten, maïs, luzerne en voederrogge. 
Een groot deel van de oogst wordt gebruikt voor de eigen 
veevoerproductie voor 460 melkkoeien, de varkensfokkerij en 
de varkensmesterij.

“Wij werken met vier besturingssystemen. Drie tractoren 
gebruiken het Egnos-systeem maar voor diep ploegen met de 
Horsch Tiger gebruiken we OmniSTAR® HP, omdat daarbij elke 
centimeter telt.”

“We merkten dat ‘s nachts zaaien vaak een overlapping gaf 
tot wel een meter, dus rustten we een Magnum 335 uit 
met AFS™ en OmniSTAR® HP. Nu zien we afwijkingen van 
slechts 5 centimeter, dus we behalen ontzettend goede 
resultaten.”

Op dit moment bewerken wij 4600 ha landbouwgrond en 
gebruiken wij rtK. We gebruiken AFS AccuGuide™ op alle 
belangrijke machines voor het ploegen en zaaien. Dat wil zeggen 
twee Quadtrac 385’s en twee CVX 1190’s.

“Met het AFS AccuGuide™ systeem hebben wij onze prestatie 
per hectare weten te verbeteren met ongeveer 8%.”

“Bij preventief spuiten worden de grote voordelen van 
AccuGuideTM duidelijk. Zelfs als de lijnen niet zichtbaar zijn kan 
nu op de centimeter nauwkeurig met onkruidbestrijdingsmiddel 
worden gespoten bij werkbreedten van 24 meter.”

“Het rijden met AFS AccuGuide™ wordt door onze bestuurders 
erg op prijs gesteld. Een lange werkdag in de cabine is nu 
minder vermoeiend en we behalen betere resultaten, vooral 
wanneer we ‘s nachts werken.”

Wij hebben een groot varkensbedrijf met 1.100 zeugen en een 
productie van ca. 32.000 biggen. Het bedrijf bestaat uit 270 
ha in eigendom en 130 huurland. Alle graanoogsten worden 
gebruikt als voer en het winterkoolzaad wordt verkocht.

In 2009 werd de grond als volgt gebruikt: 210 ha wintertarwe, 
100 ha triticale, 50 ha zomergerst en 40 ha winterkoolzaad. Wij 
werken met een Case IH Puma 210 met AccuGuidetM rtK, een 
Case IH Puma 180 en een Case IH Maxxum 120.

“We kunnen nu efficiënter werken omdat we ons nu kunnen 
concentreren op het zaaien in plaats van op het sturen in de 
juiste richting.”

“We kunnen elk jaar in dezelfde sporen rijden wat minder 
bodemverdichting geeft en tegelijkertijd de opbrengst vergroot.”
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