
 




Betreft; GPS acties najaar 2019       Ameide, 19-9-2019 
 

Geachte heer/mevrouw,  
 

Voor dit najaar staan een aantal interessante acties gepland voor u als GPS gebruiker. Neem contact 
met ons op voor meer informatie. U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens of contacteer één 
van onze vertegenwoordigers. 
 

Met vriendelijke groet,  
Hans Rozendaal 
 
 

 
 
 
Mis de kans niet om uw GPS schermen te upgraden naar de 
nieuwste AFS-geleidingstechnologie, het XCN-1050™ en /of het XCN-
2050™-scherm. Alle AFS-schermen en schermen van de 
concurrenten, aangekocht voor 22 juni 2019, komen in aanmerking 
voor inruil tot 20 december 2019. 
 

Met het inruilprogramma kunt u voordelig upgraden naar de nieuwste en beste Precision Farming 
displays. Speerpunten van de actie: snelle doorlooptijden en hoge inruilkortingen. 
 
 

 
Dé ideale upgrade voor een hoge nauwkeurigheid tegen een betaalbare prijs.  
EZ-Pilot Pro is een eenvoudig systeem voor automatische besturing. De krachtige 
stuurmotor wordt direct onder het stuur gemonteerd, waardoor geen slip optreed 
en het voertuig nauwkeurig over de lijn rijdt. XCN1050 is het nieuwe systeem van 
een 10" HD touchscreen, met de Precision IQ applicatie. 

  
 
 

In de loop der jaren is door Case IH een Europees dekkend RTK correctienetwerk opgezet, gebaseerd 
op mobiele communicatie. De sinds 2008 in gebruik zijnde radiotechniek voor plaatsbepaling raakt 
verouderd. Daarom is besloten het RTK Radionetwerk per 1 januari 2022 te ontmantelen.  
Om te voorkomen dat u hierdoor het correctiesignaal verliest, geven wij korting tot 80% op de GX450 
modem, afhankelijk van het abonnement. 
 

 
 
Bij bestelling van het originele GPS systeem op nieuwe Case IH en Steyr tractoren 
bieden wij een hoge korting op het GPS systeem. Informeer naar de voorwaarden 
van deze AFS-connect actie. 

  
 
 

Dit is het moment om de bodem in kaart te brengen nu er veel gewassen van het 
land zijn. Aan de hand van deze bodemkaarten kan er precisiebemesting worden 
uitgevoerd, waaronder bekalking. Daarnaast is de informatie van de bodem 
waardevol voor de komende teelten op uw percelen. 

PRECISION FARMING 
Inruilprogramma - XCN-1050™ & XCN-2050 Display 

13-53% korting 

ACTIE XCN1050™ met EZ Pilot Pro® 

Verlenging radio inruil actieperiode 

Korting op AFS/S-Tech bij nieuwe tractor 

Uw bodem in kaart 


