
BELGIË: 080081307
NEDERLAND: 08002526022

Precisielandbouw-oplossingen van Case IH. 
• Verhoog uw productie met herhaalbare nauwkeurigheid.
• Verlaag uw bedrijfskosten.
• Maximaliseer uw winst.

Klaar voor de toekomst!

NAUWKEURIGE GELEIDING  
IN ELKE SITUATIE.

TOT 31 MAART 2022

PRECISIELANDBOUW



AFS ACCUSYNCTM

AFS®  
OPLOSSINGEN

CASE IH ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS®) loopt al meer dan tien jaar voorop 
in de precisielandbouw, om agrariërs in staat te stellen de volledige gewassenteeltcyclus te 
beheren. 

Ontdek de nieuwe AFS ACCUSYNC - Een 
intuïtieve functie ontworpen om de productiviteit 
en de efficiëntie te verhogen door de gegevens in 
werkelijke tijd te delen met meerdere machines 
die op dezelfde akker werkzaam zijn, door middel 
van de Case IH-display. AccuSync synchroniseert 
automatisch de geleidingslijnen, veldnamen, 
grenzen, materialen, werktuigen, voertuigen 
en bestuurdersinformatie over alle aangesloten 
machines in uw bedrijfsvloot.

ACCUGUIDE EZ-PILOT® PRO: 
KIES VOOR GEAVANCEERDE BEDRIJFSVOERING MET AFS ACCUGUIDETM EZ-PILOT® PRO. 

AccuGuide EZ-Pilot® Pro is een elektrisch stuursysteem in combinatie met het AFS700-display en 
kan eenvoudig achteraf gemonteerd worden op uw Case IH-tractor. AccuGuide EZ-Pilot Pro is dus ook 
verkrijgbaar voor oudere Case IH-tractoren die geen GPS-voorbereiding hebben.

FUNCTIES
�       Het geleidingssysteem zorgt voor aansluitende werkgangen en voorkomt overlapping.

�       Waarborgt een nauwkeurigheid van 1,5 cm met AFS RTK+.

�       Bediend door middel van het AFS Pro 700 touchscreen dat zowel de trekker-, werktuig- als GPS-
functies beheert.

�       Past T3-terreincompensatie toe om nauwkeurigheid te waarborgen, ook op een oneffen terrein. 

Bovendien kunt u de AFS AccuTurn inschakelen om met behulp van de AFS700 Display handenvrij te 
sturen. Hierdoor gaat de efficiëntie van het keren op het kopakker omhoog, terwijl de inspanningen voor 
de bestuurder geminimaliseerd worden. 

AF FABRIEK EN AFTERMARKET



*Neem contact op met uw Case IH-dealer voor meer informatie over compatibele voertuigen.
**Deze AFS NAV-900-ontvanger is alleen compatibel met AFS Pro 700 en niet met andere Aftermarket displays.

CASE IH ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS®) biedt precisielandbouw-oplossingen voor uw Case 
IH-machines, die ook op andere merken kunnen worden gemonteerd. Hieronder ziet u een selectie van 
onze meest populaire oplossingen voor bedrijven met voertuigen van verschillende merken.   

EZ-PILOT® PRO AUTOPILOT™ MOTOR DRIVE AUTOPILOT™

Geleidingstype Elektrisch Hydraulisch

Compatibele voertuigen Compatibel met platformkits voor meer dan 200 voertuigen*
Voertuig uitgerust met in de fabriek ingebouwde, al dan niet 

CAN-bediende hydraulische stuurventielen**

Compatibele ontvangers

Compatibele Displays   

Minimale snelheid 1,61 km/u 0,35 km/u 0,35 km/u (0,07 km/u met aanvullende hardware)

Hoek (aanloop) 45° 90° 90°

Werking achteruit Ja (15 sec.) Ja Ja

Ingeschakeld blijven tijdens 
stilstand

Ja (15 sec.) Ja Ja

Keren op kopakker Nee Ja Ja

AFTERMARKET  

VERGELIJK EN KIES DE AFS-OPLOSSINGEN VAN UW VOORKEUR

  Handmatige geleiding
  In kaart brengen van de 
uitgevoerde bewerking

  Upgraden naar  
EZ-Pilot® Pro: elektrisch 
sturen, lage snelheid tot 
1,61 km/u, mogelijkheid 
tot achteruitrijden, enz.

 XCN-750TM display  
en NAV-500

  Elektrische geleiding
  Ingebouwde elektrische 
aandrijving voor hoge 
precisie, aan een 
betaalbare prijs

  Ideaal voor toepassingen 
met zowel lage als hoge 
nauwkeurigheid.

XCN-1050TM display 
met EZ-Pilot®Pro

 Hydraulische geleiding
   De autopilot stuurt uw voertuig automatisch, 
online en met maximale precisie. Kan direct 
in het hydraulisch systeem van uw voertuig 
worden geïntegreerd.

  Ideaal voor de meest veeleisende toepassingen
  Gebruik mogelijk van de nieuwe VDM-912 
aandrijfmodule, kleiner dan de NAV controller 
III, met minder bedrading en gemakkelijker te 
monteren.

 XCN-1050TM  
met AUTOPILOTTM 

XCN-750TM XCN-1050TM

Veldwerk Sproeien, spreiden, 
grondbewerking, maaien, oogsten, sturen.

Sproeien, spreiden, grondbewerking, maaien, oogsten, zaaien, 
schoffelen, mechanisch wieden, zaaibedbereiding en inplanten, 

rijgewassen, wijngaardaanplanting, werktuigsturing.

NAV-500 NAV-900 NAV-900 NAV-900Ag25 Ag25

VERGELIJK EN KIES DE AFS-OPLOSSINGEN VAN UW VOORKEUR:

XCN-1050TM XCN-750TM XCN-1050TM XCN-750TMXCN-2050TMXCN-2050TM XCN-750TMXCN-1050TM



*Neem contact op met uw Case IH-dealer voor meer informatie over compatibele voertuigen.
**Deze AFS NAV-900-ontvanger is alleen compatibel met AFS Pro 700 en niet met andere Aftermarket displays.

 
SLIMME STURING VAN PLOEG EN WERKTUIGEN VOOR PROFESSIONELE AKKERBOUW
TrackXcontrol is een unieke ploeg- en werktuigbediening waarmee stuurbare werktuigen 
zeer precies kunnen worden geleid met AFS RTK+-nauwkeurigheid. Ontwikkeld voor 
AFS-geleidingssystemen, is TrackXcontrol compatibel met nagenoeg alle vario-ploegen, 
plantmachines en machines voor mechanische onkruidbestrijding en grondbewerking.

Schoon en recht ploegen is een 
noodzakelijke voorwaarde voor een vlak 

zaaibed en succesvolle akkerbouw.  
Optimale ploeg-instellingen maken 

verbeterde trekkracht en lager 
brandstofgebruik mogelijk.

De XPU is één van de machines uit de XPOWER-familie: 

De XPU is ontwikkeld en aangepast ten behoeve van de specifieke 
onkruidbestrijdingseisen in stedelijke omgevingen, industriële zones en wegen. 

100% vrij van chemicaliën. 100% milieuvriendelijk. 

Voordelen van de XPOWER-technologie: 

  Het meest geavanceerde niet-chemische 
alternatief
  Beproefde, uiterst efficiënte 
onkruidbeheersing
  Geen giftige bestanddelen en resten

  Snelle en duurzame actie
  Systematische werking tot in de wortels

  Beheersing van alle onkruidtypes, 
ongeacht de weersomstandigheden

  Geen grondverplaatsing of impact op 
bodemleven

POWERED BY ZASSO - INNOVATIEVE ELEKTRISCHE 
ONKRUIDBEHEERSINGSTECHNIEK VOOR DIVERSE TOEPASSINGEN

TRACKXCONTROL - DIVERSE TOEPASSINGEN
PLOEGSTURING
Automatische  

GPS-sturing ploeg

Exacte geleiding van 
de werktuigen met AFS 
RTK+-nauwkeurigheid 
ter bescherming van de 

planten en voor verhoogd 
bestuurdersgemak.

WERKTUIGSTURING
Actieve 

 werktuigsturing



* Exclusief montage en platformkit. Niet cumuleerbaar met andere promoties, geldig in het deelnemende Case IH-netwerk, zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen onder 
voorwaarden. Exclusief gereserveerd voor landbouwers, agrarische bedrijven en enkel gerelateerd aan Case IH-onderdelen, Case IH-precisielandbouwproducten en werkuren 
verkocht door deelnemende Case IH-dealers. Aanbiedingen geldig van 1 februari tot en met 31 maart 2022. Niet-contractuele afbeeldingen.

ONZE NIET TE MISSEN 
AANBIEDINGEN

XCN-750TM MET 
NAV-500TM 

VANAF 

2.000 €*

AANBIEDING

XCN-1050™  
met Autopilot™ 
Motor Drive

VANAF 

10.200 €*

AANBIEDING

AFS Pro 700™ 
met EZ-Pilot® Pro

VANAF 

6.830 €*

AANBIEDING



UW CASE IH-DEALER

AFS RTK+ is een RTK-correctieservice op abonnementsbasis, die hoogkwalitatieve GNSS-correcties 
biedt aan alle gebruikers die werkzaam zijn binnen het netwerkgebied. Het waarborgt de hoogst 
mogelijke nauwkeurigheid tot 1,5 cm in minder dan 10 seconden. Case IH biedt een netwerk met 
hoge dichtheid zonder noodzaak voor investering in een basisstation en is compatibel met een groot 
aantal merken.

UW ERKENDE DEALER 
De Precisielandbouw-specialisten binnen het Case IH-dealernetwerk staan klaar om u hulp te 
bieden bij elke stap, van het kiezen van de beste oplossing voor uw bedrijf tot het leveren van 
professionele en gepersonaliseerde aftersales-ondersteuning. 
Neem contact op met uw Case IH-dealer om een specialist bij u in de buurt te vinden. 

UW AFS® SUPPORT CENTER

•   Bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag 
van 7:00 tot 19:00 uur

•  Deskundige ondersteuning van ons team 
van technische specialisten

•  Snelle, efficiënte oplossingen afgestemd 
op uw situatie 

AFS RTK+ BIEDT U VELE VOORDELEN:
•  Minder overlapping
•  Inputbesparing bij zaaien
•  Minder kunstmest & pesticide nodig
•  Hogere productiviteit bij oogsten
•  Minimalisering bodemverdichting door toepassing 

van Controlled Traffic Farming (Rijpadenteelt)

•  Gebruik van uiterst nauwkeurige sectiecontrole om 
uw toepassingen te automatiseren

•  Verbeterd waterbeheer door veldnivellering
•  Ononderbroken werken, ook bij slecht zicht
•  Verminderde werkbelasting en eenzijdige 

lichaamsstress

 

afssupporteur@caseih.com

BELGIË: 080081307
NEDERLAND: 08002526022

AFS RTK+ 

ONDERSTEUNING AFS


