
AF2388 X-Clusive Axial-Flow® Mejetærsker
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2
Ydelsesmonitor og Advanced Farming System
Ydelsesmonitoren, monteret i A-stolpen, 
giver ved et hurtigt blik informationer 
om mejetærskerens indstillinger og afgrødeflowet.
Advanced Farming System (AFS) giver 
præcis information om position, udbytte 
og fugtighedsmåling hvis systemet er monteret.

Fremragende udsyn fra luksus førerkabine
Med luftaffjedret sæde og aircondition, 
giver den rummelige kabine føreren 
et perfekt udsyn over arbejdsområdet 
med mere end 5 m2 glasparti.

Skæreborde: komplet 
Case IH serie til rådighed
Få leveret din X-Clusive 
mejetærsker med et nyt
2030/2040 eller 2050 
Case IH skærebord.
2050 model skærebord kan
monteres med justerbar knivbom. 
Alle skæreborde har det
velafprøvede Field-Tracker
højdereguleringssystem som
standard.

Majsborde: 2100 Serien 
fra høstspecialisterne
Majsbordet i 2100 Serien kan efter 
dit ønske leveres til 5, 6 eller 8 rækker, 
i både fast eller sammenfoldelig udgave
og med eller uden stængelsnitter.

Stor korntank
Udtag for kerneprøve 
er placeret ved siden 
af døren til førerkabinen.

Cross Flow™ blæser
Den patenterede Cross Flow™
blæser leverer en jævn
luftstrøm til rensesold 
for optimal ydelse og afgrøde 
af høj kvalitet.

Optimal tærskning 
og udskillelse 
for højere ydelse
Flowet fra indløbstragten 
og rotorhuset med de
udskiftelige rotorsegmenter
kan let finjusteres efter hver
ny afgrøde for maksimal
fleksibilitet.

Rotordrev med tre-trins 
momentføler
AFX rotoren trækkes af 
en heavy-duty drivlinie.

Dobbelt avnespreder
for jævn fordeling
Når avnesprederen
tilkobles fordeles halm
og avner i et fint lag.

AFX Rotor – hjertet i processen
Case IH har over 25 års erfaring 
med Axial-Flow® mejetærskere.
Denne rotor repræsenterer det
optimale når det gælder sikring 
af høj ydelse og optimal kvalitet.

Power Boost giver ekstraordinær effekt, 
når det er påkrævet
Med op til 320 hk, indeholder X-Clusive mejetærskere 
en stærk, Tier III miljøgodkendt motor, som leverer 

ekstra effekt, når der aftømmes under kørslen.
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3 PRINCIPPET

DET ORIGINALE AXIAL-FLOW® PRINCIP

To-trins snittersystem 
giver præcis håndtering 
af halm og avner
Halm og avner kan enten 
lægges som halm i et skår, eller
snittes og fordeles i et fint lag. 
AF X-Clusive systemet til
håndtering af halm og avner kan
indstilles præcist efter behov.

Case IH har mere end 25 års erfaring indenfor fremstilling 

af rotormejetærskere.

Gennem årene har vi forbedret rotordesignet for at sikre, at vore

maskiner er de bedste i branchen hvad angår kapacitet, ydelse og effektivitet.

Som beskrevet i det følgende, sikrer AF X-Clusive mejetærskeren landmanden

en gennemprøvet, alsidig og økonomisk høstmaskine.

Enkelt-række Axial-Flow® rotor giver dynamisk
præcisionstærskning. Rotoren er nøglen til Case IH høstfilosofi omkring

høj ydelse. Afgrøden føres gennem mejetærskeren i en effektiv, uafbrudt

strøm. Med den nyeste type rotorer yder din X-Clusive mejetærsker en

fremragende præstation.

Mulighed for mange typer afgrøder fra branchens førende
producent. Hvede, rug, majs, raps eller bønner - AFX rotoren er hjertet 

i det velkendte høstsystem, designet til at sikre brugeren de størst mulige

fordele. Case IH giver altid mulighed for effektiv og økonomisk høst af en

lang række forskellige afgrøder. 

Styrke og tradition, effektivitet indbygget i designet.
De nyeste Case IH X-Clusive mejetærskere har Power Boost teknologi for

maksimal høstpræstation, samt en lang række avancerede funktioner og

egenskaber, som er med til at sikre det størst mulige udbytte. Med sit solide

design, er AF X-Clusive mejetærskeren det rigtige valg - høst efter høst.

Case IH X-Clusive Axial-Flow® mejetærskere. Når du ønsker topkvalitet.

Tømmesnegl 
med god frihøjde
Der opnås imponerende
tømmehastighed med
denne elektro-hydraulisk
tilkoblede snegl.
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Fuldt justerbar vinde med hydrostatisk drev.

Enkel tilslutning med en enkelt hydraulisk multikobler
og et elektrisk stik.

2050 – Der er ikke behov for indlægsplader med
knivbommen ude.
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5 SKÆREBORDE

PRÆCISIONSSKÆREBORDE FRA HØSTSPECIALISTEN

Få din AF X-Clusive mejetærsker leveret med et Case IH skærebord – 

der er en lang række korn- og majsborde at vælge imellem. Fra de populære

og veletablerede 2030 Serie skæreborde, til de sidste nye 2100 majsborde,

som kan leveres i mange forskellige bredder og udgaver. Uanset hvilken

afgrøde man har specialiseret sig i, kan man være sikker på, at Case IH

leverer det perfekte skærebord, som dækker præcist det pågældende behov.

X-Clusive skæreborde.  Fordelen ved at investere i et Case IH

skærebord til din AF X-Clusive mejetærsker, er at de passer perfekt sammen.

Ikke alene er Case IH skærebordene fremstillet til at passe perfekt, de er 

også fremstillet, så de lever op til Case IH mejetærskerens høje præstation.

Husk på, at Case IH Axial Flow® mejetærskere har den mest avancerede

rotor i branchen – AFX rotoren, så der er en høj standard at leve op til. 

Større fleksibilitet med justerbar kniv-bom.
På den nye 2050 serie kan kniven flyttes fremad for yderligere at forøge

afstanden mellem det punkt, hvor afgrøden skæres og hvor den trækkes 

ind af sneglen. Dette er ideelt for afgrøder med lange stængler og meget

tætte afgrøder, som f.eks. raps. Med Case IH løsning kan man finindstille

skærebordet, så det passer til afgrøden i marken.

Skærebordets bundplader overlapper, så de glider over hinanden 

og drivmekanismen er designet til at optage trinløst variable justeringer. 

Optimalt komfort med Field-Tracker skærebordskontrol.
Field-Tracker systemet er som standard monteret på alle skæreborde

(ekstraudstyr på de smallere 5,18 m modeller). Dette system er designet 

til at holde skærebordet parallelt med jorden, så det automatisk følger

jordoverfladen tæt, hvilket giver optimale resultater under skiftende

markforhold.

Fremragende præstation med Case IH majsborde.
Case IH 2100 Serie skæreborde er tilgængelige i 5, 6 og 8 række versioner. 

De bredere modeller foldes sammen hydraulisk, så man kan køre fra den 

ene mark til den anden uden at afmontere skærebordet, hvilket sparer 

tid mellem opgaverne.

Majskolbe-afstrygerpladerne kan justeres for at sikre jævn indføring,

når rullerne trækker stænglerne nedad. Stængelsnitterne nederst kan 

frakobles enkeltvis, om nødvendigt. Hele skærebordet er fremstillet af stærke

letvægtsmaterialer for at sikre maksimal effektivitet og lang holdbarhed. 

Glatte stråskillere giver nem kørsel i rækkerne.
Roterende stråskillere, som er ekstraudstyr, øger
arbejdseffektiviteten under vanskelige afgrødeforhold.

Stængelruller trækker majsstænglerne ned, 
mens dækplader effektivt knækker kolberne af.Fremstillet så de lever op til mejetærskeren præstation.
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Førerkabine med fokus på komfort.

Ergonomisk indrettet – med logisk placering 
af alle kontrolfunktioner.
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7 FØRERKABINE OG ERGONOMI

ALT UNDER KONTROL FRA FØRERPLADSEN

To-vejs justerbart rat. For bedst mulig ergonomi
bevæger højre konsol sig sammen med sædet.

Kontrolfunktioner til finjustering og instruktionsbogen
opbevares bekvemt i armlænet.

Fremragende udsyn til skærebordet takket være den
lange indføring og ubegrænset udsyn fra førersædet.

Ergonomisk designet for maksimal effektivitet under arbejdet. AF X-Clusive

førerkabinen tilbyder god plads, perfekt udsyn og komfort. Føreren har

uhindret udsyn til arbejdsområdet gennem mere end 5 m2 buet glasparti, 

med alle kontrolfunktioner og håndtag perfekt placeret for effektiv betjening. 

AF X-Clusive giver et klart overblik. Der er let adgang til

førerkabinen ved en fast stige med håndtag, som kan trækkes ind. Inde i

kabinen er der overraskende god plads, og fremragende udsyn fremad 

og til siderne. Bagud er der en stor rude, hvor man kan se ind i korntanken.

Det kompakte rat og informationsdisplays, monteret i A-stolpen, 

er designet så man har uhindret udsyn til arbejdsområdet for at sikre

maksimal produktivitet og sikkerhed. 

Luksussæde og air-condition letter førerens arbejdsdag.
Førersædet er luftaffjedret, og har lændestøtte samt alle de justeringsmuligheder,

der er nødvendige for en sund kørestilling. Air-condition med automatisk

klimaanlæg er standardudstyr.

Alt er lige ved hånden takket være den gennemførte 
Case IH ergonomi. Alle kontrolfunktioner er indbygget i højre

kontrolpanel, logisk grupperet med klart overblik og let at nå. Der er også

tænkt på holdere til drikkevarer og mobiltelefon, så alt er klar til en lang 

dag i marken.

Optimal førerkabineindretning for øget X-Clusive
førerkomfort. Kombineret med luksus førersædet sikrer den optimale

førerkabineaffjedring føreren mod rystelser og mindsker lydniveauet

indvendigt i kabinen, så føreren arbejder i rolige omgivelser.

Effektiv belysning til de lange arbejdsdage - og nætter.
Din AF X-Clusive leveres fuldt udstyret med kraftige lygter på taget 

for komplet belysning af arbejdsområdet. Standardudstyret omfatter lamper 

i korntanken, på tømmesneglen og arbejdslygter bagerst på mejetærskeren,

samt indvendig belysning for kontrol af rotor og rensesystem samt belysning 

i førerkabinen. 

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R029R
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R136
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=5C2000_07A
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=5C2000_07B


Ydelsesmonitoren i A-stolpen med klart 
og tydeligt LCD display.
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Multi-funktionshåndtag styrer fremdrift, 
skærebord- og vindejusteringer.
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9 ELEKTRONISKE KONTROLFUNKTIONER OG AFS

X-CLUSIVE KONTROLFUNKTIONER SIKRER ØGET PRODUKTIVITET

Allerede fra første dag vil du nyde at arbejde i din nye Case IH 

AF X-Clusive, hvor du vil føle dig hjemme, og i fuld kontrol med denne 

stærke høstmaskine. De elektroniske kontrolfunktioner er udformet, 

så man med minimal forberedelse straks kan begynde at høste på 

den mest produktive og økonomiske måde. Monteret med Case IH AFS, 

er man sikret produktivitet og let betjening.

Ydelsesmonitor giver informationer ved et hurtigt blik.
Ydelsesmonitoren er bekvemt monteret i højre A-stolpe og giver hurtige

informationer uden at begrænse udsynet til arbejdsområdet. Her kan 

man se analoge målere og indikatorer for omdrejninger samt status for

mejetærskerens vigtigste systemer. 

Multifunktionshåndtaget giver dig fuld kontrol.
Du har alle de vigtigste funktioner til AF X-Clusive lige i hånden med

multifunktionshåndtaget. Udover til at vælge kørselsretning, bruges håndtaget

til at hæve og sænke skærebord og indføring, vippe skærebordet, svinge 

og tilkoble tømmesneglen og aktivere nødstop. 

AFS – Advanced Farming Systemer. Case IH var blandt de første

til at udstyre en mejetærsker med udbytte- og fugtighedsmåler til brug under

kørslen. Hvis det er monteret, er AFS touchscreen-monitoren hovedkilden 

til statusinformationer under kørslen, og med AFS pc software-pakken kan

forberedelser og analyse nemt udføres hjemme på kontoret. Dette er også 

det ideelle system for maskinstationer i forbindelse med at holde styr 

på de forskellige opgaver og fakturere præcist for hvert job. 

Universal Display Plus monitor for kortlægning under
kørslen. Dette brugervenlige touchscreen-system styres af en stærk

computer, som er forbundet til alle mejetærskerens mikroprocessorer. 

Blot ved et hurtigt blik får man en komplet oversigt over mejetærskerens

ydelse og status. Indstillinger for op til syv forskellige afgrøder kan lagres 

og kaldes frem. Der er en lagerdatabase, som indeholder en oversigt 

for hvert job, samt tre fuldt konfigurable brugerskærmbilleder.

AFS Universal modtager og antenne som
ekstraudstyr. Integreret AFS antenne/modtager 
er monteret på førerkabinens tag.

Udover kortlægning under kørslen, viser
touchscreendisplayet data om produktiviteten 
for hver dag, job, gård og mark.

En flow-sensor øverst på elevatoren 
giver præcis udbyttemåling.
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10Fuldt udskiftelige rotorsegmenter kan let ændres 
efter høstforholdene.

Rotorhastigheden vælges med en kontakt fra kabinen.

Momentfølsom rotordrev med store remskiver 
sikrer høj effektoverførsel og lang holdbarhed 
af remmene.
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11 TÆRSKNING / UDSKILLELSE / ROTORPRINCIP

AFX ROTOREN: HJERTET I PROCESSEN

Hjertet i processen – høj kernekvalitet,
tilpasning til afgrøden og højeste
præstation pr. hektar.
AFX rotoren er absolut førende indenfor
tærske- og udskillelsesydelse.

AF X-Clusive mejetærskere indeholder fornyelser baseret på 25 års

erfaring med fremstilling af rotormejetærskere. Filosofien har altid været 

at skabe en konstant strøm af afgrøde gennem mejetærskeren ved hjælp 

af en enkelt Axial-Flow® rotor. Case IH har fuldendt denne teknologi 

i AFX rotoren. Med sit avancerede tærske- og udskillelsessystem, er din 

AF X-Clusive den optimale og mest økonomiske løsning til høst af topkvalitet.

Højkapacitets indløbstragt. For at matche AFX rotorens høje ydelse,

accelererer indløbstragten afgrødeflowet mellem indføring og rotor. 

Den store tragt har tykke, hærdede vinger.

AFX rotor for øget acceleration. Som noget nyt er der monteret 

en mindre rotor forrest på rotoren, som accelererer afgrøden op til

tærskehastighed. Dette danner et vakuum, som suger både afgrøde og støv

ind i rotorhuset, og giver føreren fremragende udsyn foran skærebordet.

AFX rotoren – branchens førende. Centrifugalkraften i rotoren

tærsker og udskiller kornet nænsomt, mens afgrøden slynges rundt om 

rotoren nogle gange, idet den føres bagud. Med “Korn på korn” tærskning, 

er Axial-Flow konceptet berømt for den høje kernekvalitet. 

Maksimal tilpasningsevne efter afgrøden. Der er let adgang 

til rotoren fra begge sider af mejetærskeren. Tærskebro og brosektioner 

er lette at håndtere og dækker 136° af rotoren. De kan let afmonteres,

udskiftes eller ændres til korn, majs eller bønner. Broafstanden styres

elektronisk inde fra førerkabinen.

X-Clusive præstation med trinløs rotorhastighed.
For at opnå optimal produktivitet i enhver afgrøde, er AFX rotorhastigheden

trinløs variabel. Hastigheden kan justeres i tre områder og styres med 

et tryk på en kontakt. Den aktuelle rotorhastighed vil altid blive vist 

på ydelsesmonitoren.
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Dobbelte avnespredere fordeler effektivt det snittede
halm og avner.

Knivbank med fem indstillinger justeres let fra jorden.

Et kompakt skår klar til presning opnås ved 
at frakoble spredepladerne.
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13 RENSNING / HÅNDTERING AF KORN / HÅNDTERING AF HALM OG AVNER

PERFEKT REN VARE, PERFEKT HÅNDTERING AF HALM OG AVNER

Rense- og kornbehandlingssystemerne fra tærske- og

udskillelsesprocesserne skal kunne håndtere den store mængde fra 

AFX rotoren.

Ved hjælp af Cross Flow™ blæseren bevares den høje gennemstrømning

på soldene. Det effektive system til håndtering af halm og avner er også 

med til at sikre en konstant strøm af materiale gennem mejetærskeren. 

En færdigvare af høj kvalitet er den vigtigste prioritet. AF X-Clusive

håndteringssystemerne sikrer at arbejdet udføres effektivt og økonomisk.

Ultimativ rensekapacitet med Cross-Flow™ blæseren.
Efter tærske- og udskillelsesprocessen, passerer kornet hen over den effektive

Cross-Flow™ blæser. Blæserens vinkelformede snoninger danner en ensartet

hvirvelstrøm langs dens aksel, og trækker en utrolig stor mængde luft ud og

ind. Med dette design undgås de luftlommer, som kan opstå i de traditionelle

systemer, og der blæses en jævn luftstrøm til undersiden af soldene.

Cross Flow™ blæserhastigheden reduceres når der høstes frø, 

for at sikre, at intet går tabt.

Fuldt justerbare over- og undersolde. Både øverste og nederste

rensesold har en stor overflade for at sikre en perfekt ren vare. Soldene 

kan let justeres fra siden af mejetærskeren for at opnå den korrekte vinkel 

til hver afgrøde, og bevare effektiviteten.

Korntank med stor kapacitet. Med en kapacitet på 7400 liter,

lever AF X-Clusive korntanken til fulde op til tærske- og

udskillelsessystemernes høje kapacitet. Føreren advares, når korntanken 

er fuld, og et rotorblink monteret i taget giver signal til føreren af kornvognen.

Tømningen varer mindre end to minutter, og sker ubesværet under kørslen

mens der høstes, takket være motorens Power Boost funktion. 

Brug blot kontakten på multifunktionshåndtaget for at føre sneglen på plads.

Perfekt system til håndtering af halm og avner. AF X-Clusive

mejetærskeren har en to-trins integreret halmsnitter. Ved en indstilling 

på 3500 omdr/min. snittes materialet fint til fordeling i marken, og med 

750 omdr/min. kan det lægges i et skår til presning. Dobbelte avnespredere

fordeler det finsnittede materiale til formuldning, eller kan frakobles 

ved skårlægning.

Sidejustering af over- og undersold.Den utroligt effektive Cross-Flow® blæser laver en kraftig luftstrøm 
der giver rensning af høj kvalitet og sikrer optimal afgrødekvalitet.
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Elektronisk brændstofindsprøjtnings-
system med Power Boost funktion.

Flerribbet kilerem med 
stor overflade giver præcist 
drev til alle komponenter, 
og automatisk justering 
til korrekt stramning.

Meget stærk motorblok med
struktur i støbningen for 
at håndtere en imponerende
effektydelse uden forøget vægt.

Topstykke med lav hvirvelfunktion
sikrer bedre forbrænding, 
øget brændstofeffektivitet samt
længere holdbarhed af motor.

Turbolader integreret i motordesignet, med indsugning
og udstødningsmanifold på hver sin side, som danner
en tværstrøm af gasser for optimal motoreffektivitet 
og overholdelse af miljøkrav.
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Adgang til motoren via trin bagerst på mejetærskeren.

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R058RSF
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=5C2000_14A
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H2R145


15 MOTOR OG DRIVLINIER

X-CLUSIVE STYRKE, EFFEKTIVITET OG ØKONOMI

AF X-Clusive lever overbevisende op til Case IH arven 

“Power by tradition”. Mens den 6 cylindrede 8,3 liter turboladede dieselmotor

udvikler 300 hk ved 2200 omdr./min., er den samtidig miljøvenlig

(overholder Tier III miljøkrav) og har en fremragende brændstoføkonomi.

Både transmission og bremser giver en utrolig hurtigt reagerende kørsel,

så man konstant føler sig i fuld kontrol over denne højtydende mejetærsker.

Stærk motor, lavt brændstofforbrug. Med elektronisk

brændstofindsprøjtning, leverer denne motor fuld Power Boost, når det 

er påkrævet, så man er i stand til både at høste og tømme på samme tid.

Udover det utroligt lave brændstofforbrug er motoren både støjsvag 

og miljøvenlig. Brændstoftanken, på 680 liter, har rigelig forsyning til 

en lang dags arbejde i marken.

Direkte luftstrøm til motor og kølesystemer. For at bevare 

den optimale motorydelse, bruger det dobbelte luftfilter med forfilter

udstødningsgassernes vakuum til at fjerne de tungere støvpartikler.

Køler, oliekøler og air-conditionsystemet afkøles med luft, som kommer

gennem et selvrensende roterende luftfilter, og sikrer at motor, hydraulik 

og førerkabinen forbliver afkølet.

Hydrostatisk transmission tilbyder trinløs kontrol af

kørehastigheden ved hjælp af direkte kobling fra motor til den hydrostatiske

pumpe. Tre konstant variable hastighedsområder fra tre-trins transmissionen

gør det muligt at vælge den hastighed, der passer perfekt til afgrøden 

og markforholdene.

Stærke hydrauliske skivebremser giver maksimal bremseevne

med minimal pedaltryk, og håndbremsen giver sikker parkering.

Den avancerede 
4-ventil teknologi giver
effektiv forbrænding 
og fremragende
brændstoføkonomi.

Enestående midterstop
vådforinger giver ensartede
arbejdstemperaturer, høj
motoreffektivitet og længere
levetid for motoren.

Stærke hydrauliske skivebremser sikrer 
maksimal bremseevne.

En hydrostatisk bagaksel er tilgængelig for øget 
trækevne i våde forhold.

Med frem/bak hydrostatisk valg af retning sikres 
bløde skift.

http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R058RSF
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=5C2000_15A
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H2R293RR
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R039


Fremragende adgang til rotoren fra jordhøjde.

Servicepaneler i højre side.

Oplyste solde for let kontrol.
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http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R080
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=5C2000_16A
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H1R051
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H2R135
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FREMRAGENDE SERVICEADGANG

På en Axial-Flow® mejetærsker er der færre bevægelige dele, som skal

vedligeholdes og serviceres, end på en traditionel mejetærsker. Og på 

AF X-Clusive er rotor, rensesystem, motor og kølesystem let tilgængeligt 

for hurtig service og regelmæssig kontrol. 

Tag det helt roligt. Regelmæssig vedligeholdelse og serviceeftersyn 

er let at udføre. Med let tilgængelige servicepunkter, kan alle rutinemæssige

opgaver udføres hurtigt og sikkert.

Uhindret adgang. Kun nogle få smørepunkter kræver daglig

opmærksomhed og motorens serviceområder er let tilgængelige 

fra den bagerste platform. Der er ubegrænset adgang til

hoveddrivremmene og indbyggede målere angiver remmenes tilstand.

Vi har faktisk tænkt på det hele. Magnet håndlamper er 

monteret for ekstra nem service. En stor værktøjskasse er placeret ved siden 

af batterierne i jordhøjde.

Sikkerhedsfunktioner for bedre adgang. Et effektivt roterende

luftfilter for luftforsyning til kølere og oliekølere. Et bredt, hængslet

servicepanel giver hurtig adgang til køleren. To trin giver sikker fodfæste 

for føreren under serviceeftersyn. Skærme og plader begrænser ikke

serviceadgangen, men giver maksimal beskyttelse. 

Motorens luftfilter kan skiftes meget hurtigt.

Service af motoren er let, med fremragende adgang 
til alle de større komponenter.

Spørg til vort forhandlermonterede ekstraudstyr.
Der er en lang række ekstraudstyr til rådighed.
For yderligere oplysninger henvises til den lokale 
Case IH forhandler.

Udover det store udbud af standardudstyr, 
tilbyder Case IH et omfattende udvalg 
af forhandlermonteret ekstraudstyr.
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http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R080
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H2R153
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R048
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R038
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R035
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R132
http://caseihproductsupport.btsadv.com/cgi-bin/search.image.asp?Code=H5R133
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2388 X-CLUSIVE
SKÆREBORD/INDFØRING
Skærebordsbredder, model 2030 (m) 5,18 / 6,1 / 7,32
Skærebordsbredder, model 2040 (m) 6,1 / 7,32
Skærebordsbredder, model 2050 (m) 6,1 / 7,32
Indføringssnegl diameter (mm) 610
Vindediameter (m) 1,07
Hydrostatisk vindehastighedsdrev (omdr/min.) 0 - 50
Majsbord model 2105 (rækker) 5
Majsbord model 2106 fast (rækker) 6
Majsbord model 2106 opfoldeligt (rækker) 6
Majsbord model 2108 opfoldeligt (rækker) 8 (uden stængelsnitter)
Field Tracker skærebordskontrol �

Hydraulisk indføringsreversering �

TÆRSKNING / UDSKILLELSE
Rotordrev - type Remdrevet
Rotorhastighedsområde (omdr/min.) Variabel, med høj, medium og lav område
Lav (omdr/min.) 226 - 425
Medium (omdr/min.) 395 - 743
Høj (omdr/min.) 656 - 1233
Rotor - diameter og længde (mm) 762 / 2790
Antal slagler (lette afgrøder) 70
Tærskning / udskillelsesmoduler omslutningsvinkel (°) 136
Antal tærske- / udskillelsesmoduler 3 / 3
RENSESYSTEM
Oversold Justerbare
Undersold Justerbare
Sidejustering af sold �

Total renseareal (m2) 5,12
Cross-Flow® blæserhastighed (omdr/min.) Variabel, 450 - 1250
RETURSYSTEM
Returgods type Til rotor
KORNTANK / TØMNING
Midtmonteret bubble-up snegl �

Korntank - kapacitet (l) 7400
Tømmehastighed (l/s) 67  (afhængig af afgrøde og fugtindhold)
Tømmehøjde (m) 4,2
Tømmesnegl længde (m) 5,2
AFS Udbytte & fugtighedsmåler O
AFS Udbytte & fugtighedsmåler O
AFS med GPS O



19

2388 X-CLUSIVE
MOTOR
Type Case IH, 6 cylindret, turbo-ladet Tier III
Kapacitet 8,3 liter
Bruttoeffekt (ISO TR14396) (kW/hk) ved 2200 omdr/min. nom. omdr. 220 / 300
Max. effekt ved 2000 omdr/min. (kW/hk) 235 / 320
Power Boost (kW/hk) 8 / 11
Turbo aftercooler luft til luft
Brændstoftank (l) 680
HALMSNITTER & SPREDER
Rotorhastighed høj / lav (omdr/min.) 3500 / 750
Antal knive - finsnitning 48
Spredertype dobbelte 2-trins spredere / kan afkobles til skårlægning
DELUXE FØRERKABINE
Ratjustering �

Luftaffjedret luksussæde �

Air-condition / varmeapparat �

Touch Screen monitor med AFS
TRÆK
Transmission Hydrostatisk drev, 3 hastighedsområder
Heavy Duty justerbar foraksel �

Hydrostatisk bagaksel O
GENERELLE SPECIFIKATIONER
Længde - indføring til bagpanel (mm) 7410
Hjulafstand (mm) 3510
Minimum højde (transport) (mm) 3980
Bredde med dæk - min (mm) 3760*
Vægt af basismaskine (kg) 11400
FORDÆK
650/75 R32 LI172 R1W �

800/65 R32 LI172 R1W O
BAGDÆK
500/70 R24 R4 �

16.9 x 26 R1 10PR O
* på 800/65 R32 trækkende hjul inkl. 75 mm hjul afstandsstykke monteret i begge sider
� Standard     O Ekstraudstyr

TEKNISKE DATA



Power by tradition

Helt tilbage i 1842 begyndte vi at producere stærke maskiner til landbruget, og vi er aldrig holdt op. Gennem disse mange år 

har vi samlet, bevaret og gjort nytte af alle traditioner, erfaringer og anseelse fra de - der ligesom vi - har involveret sig i dagligdagen

og fremtiden for de mennesker, som arbejder indenfor landbruget. Den enestående serie af traktorer, pressere, og Axial-Flow

mejetærskere, som Case IH tilbyder, afspejler arven fra Case, International Harvester og David Brown, tre store producenter 

af udstyr og maskiner til landbruget, og al den styrke, produktivitet, pålidelighed og præstation, som er vigtig for at forbedre

landmandens udbytte i dagens marked.

Besøg en Case IH forhandler med nok så store forventninger, og du vil ikke blive skuffet. Du vil se stærke, robuste, effektive maskiner

med alle de førende funktioner, en uovertruffen eftermarkedsservice, alle fornødne Case IH originale reservedele, og de

kundetilpassede finansieringsløsninger, som CNH Capital har oprettet specielt til landbruget.

Du vil møde den komplette Case IH verden: Power by tradition.

Landbrugserfaring i over 160 år

Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt.
Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner.

Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til
ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det bestræbes, at alle 
specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Det viste udstyr kan 
være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist.
Case IH anbefaler                   smøremidler
Case International Limited - Cranes Farm Road - Basildon - Essex - SS14 3AD 
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