AXIAL-FLOW® SERIEN
364 - 466 hk nominel
405 - 530 hk maksimal
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AXIAL-FLOW ® - FØRENDE I 30 ÅR INDENFOR ROTORTEKNOLOGI
Designet og fremstillet i USA, og omhyggeligt tilpasset de specifikke

I dag fortsætter Case IH udviklingen med de nyeste forbedringer af

afgrødeforhold i Europa. Case IH har den nødvendige viden og erfaring

Axial-Flow® mejetærskeren for endnu højere præstation til din næste høst.

til at kunne sikre konstant og optimal præstation i marken.

Kontakt Case IH omkring finansiering, forrentning af investeringen,

I 1977 blev den første Axial-Flow mejetærsker introduceret som et

præstation i marken, udbytte og service, og du vil opdage, at den nye

fornyende gennembrud for optimeret høstkvalitet. 10 år senere kørte

Axial-Flow® mejetærsker er det optimale valg med hensyn til både økonomi

Axial-Flow® mejetærsker nr. 100.000 ud af fabrikken som en hyldest

og præstation.

®

til rotordesignets populære og gennemafprøvede præstation, og siden
da har konceptet været i konstant udvikling.

Thomas Banks (til venstre) og hans søn Edward
driver 1.000 hektarer i Canbridgeshire, England.

Friedrich Wilhelm Esser ejer et landbrug i Nörvenich
i Tyskland.

Holder ved Flow’en. AFX 8010 (med 30 fod skærebord)
har en høj ydelse og leverer samtidig en fremragende
færdigvare. Vi benytter eget korn til udsæd og det er
derfor vigtigt at der ikke er knækkede kerner imellem,
siger Thomas Banks, der har benyttet Axial-Flow®
mejetærskere i mere end 10 år. Han fremhæver ligeledes
den hydrostatiske drivlinie gennem hele mejetærskeren.
Det giver mulighed for at rotoren – ligesom indstillinger
af soldene – kan finjusteres under kørslen. Drivlinier
frem for remmer gør det muligt at reversere rotor,
indføringselevator og bordsnegl og dermed frigøre
eventuelle blokeringer.

Stor ydeevne med blid tærskning! “Der er meget der
taler for Axial-Flow®. F.eks. det højtydende tærskesystem.
Konventionelle rystemaskiner når meget hurtigt deres
grænse efterhånden som skærebordene bliver bredere og
bredere. Vores Axial-Flow® har bevist sin styrke selv
under hårde betingelser, selv i afgrøder med en
vandprocent på et godt stykke under 10% i kernerne.”

Marcel og Jean Desrats ejer 5 Axial-Flow®
mejetærskere, som høster på deres landbrug og til
maskinstationsarbejde i Beaugy i regionen CHER,
i det centrale Frankrig.

Firmaets favoritter. Den første Axial-Flow® mejetærsker som
familien i 1981 bestilte, var en model 1460, og den AFX 8010
de købte i 2006 er den 12. Axial-Flow® mejetærsker de har
ejet. Mejetærskerne benyttes til en bred vifte af afgrøder,
inklusiv raps, hvede, byg, solsikker og majs til modenhed.
I alt høster de mere end 1900 hektar om året. Marcel Desrats
udtaler: ” Vi har valgt AFX 8010 for at få en mejetærsker med
stor kapacitet, både for at reducerede antallet af mejetærskere
og for at reducere produktionsomkostningerne.
Mejetærskerens nye teknologi, med bl.a. den selvoprettende
soldkasse og 2050 skærebordet med variabel knivbjælke
var med til at overbevise os, men vi er også meget tilfredse
med kvaliteten af snitning og spredning af halmen.
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Få fuldt udbytte af hver hektar
Med AFS Advanced Farming Systems
er du sikret det maksimale udbytte.

Tjen mere på høsten
Korn i topkvalitet og en
ensartet færdigvare sikrer
større indtjening pr. hektar.

En førerplads i særklasse
Kæmpe kabine med lavt lydniveau.

Stor holdbarhed
Axial-Flow® har slidstærke vinger
i den nydesignede indløbstragt og
afgrødestyring i enden af føderen.

Optimal rensning og indtjening
Effektiv X-Tra Force™ soldkasse giver
hurtig og effektiv rensning, selv under
fugtige eller vanskelige forhold.

Førende præstation
Case IH skæreborde sikrer
afgrøde af optimal kvalitet.

Sikker forrentning af investeringen
Gennemført enkelthed, lang levetid
og høj gensalgsværdi sikrer lave
driftsomkostninger.
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KONCEPTET

HELE ÅRETS INDTJENING LIGGER I HØSTEN
Fremragende kornkvalitet
Maksimalt udbytte
Høster effektivt alle typer afgrøde
Gennemtestet kapacitet
Motorens præstation er
tilpasset enkelt-rotorens
høje høstkapacitet.

Små vedligeholdelsesudgifter og høj gensalgsværdi

branchens bedste præstation og kvalitet til lavere driftsomkostninger.
Motoren er brændstofeffektiv, og leverer den nødvendige effekt dagen
igennem uden behov for ekstra påfyldninger.
Derudover bruges der mindre tid på vedligeholdelse, fordi der ikke er

Din succes måles på den pris, du opnår for din afgrøde. Uanset hvordan

nogen remme at bekymre sig om. Resultatet er øget arbejdstid og langt

vækstsæsonen forløber, afhænger alt af om du får høstet afgrøden

lettere service.

i så god stand som muligt. Ingen anden mejetærsker klarer dette job

Det er på tide at kunne slappe lidt af. Axial-Flow® giver dig ro i sindet -

så effektivt som Axial-Flow . Hvert enkelt korn behandles med en omhu,

du ved, at den præsterer optimalt gennem hele høsten. Hvis der er en

som svarer til dets værdi.

forhindring i marken, er du klar til at fortsætte i løbet af ingen tid, fordi

Det er på tide at øge indtjeningen. Med sit enkelt-rotor-design, høster

Axial-Flow® mejetærskeren har mulighed for at reversere indføring og rotor

Axial-Flow® korn af bedste kvalitet med færrest skader og tab, så du

og øge tærskebro-afstanden fra kabinen, for hurtigt og effektivt af fjerne

opnår den højeste pris for din afgrøde. Og nu tilbydes også en ny

eventuelle tilstopninger.

9010 model til Axial-Flow kunder med store landbrug. Få et direkte

Du har sikkerhed for førsteklasses Case IH produktservice. Vi er altid lige

afkast af din investering - forøg din indtjening ved at bruge en Axial-Flow®

i nærheden med ekspertviden om Axial-Flow® mejetærskere med hensyn

til dit høstarbejde.

til specialafgrøder, optimal service og reservedelsforsyning.

®

®

Kvalitetssnitning
Den nye halmsnitter, med
126 faste knive, snitter og
spreder halmen optimalt
til brug ved reduceret
jordbehandling og giver
velformede skår der giver
høj kapacitet ved presning.

Det er på tide at sænke udgifterne. Med en Axial-Flow® får du

Det er på tide med en lønforhøjelse. Vælg Axial-Flow® mejetærsker for at være sikker på at dine indtægter overstiger dine udgifter.

Mindre kompliceret,
mere tid i marken
Den vigtigste
kraftoverførsel sker
uden remme, så der
bruges mindre tid på
service og mere tid
på selve høstarbejdet.

Utrolig præstation. Case IH 2100 skæreborde til
Axial-Flow® er tilgængelige i 6 og 8 rækket udgaver.

Det perfekte snit. Knivpositionen kan justeres indenfor
et 50 cm område på Case IH 2050 skæreborde.

Let tilkobling. En enkelt hydraulisk flerkobler og
et elektrisk stik er nok til montering af skærebordet.

6

7

SKÆREBORDE

LØSNINGEN TIL ENHVER AFGRØDE
Serie 2000 skæreborde til enhver korntype
Serie 2100 skæreborde - perfekte til majs
Terrain Tracker følger automatisk jordoverfladen
Automatisk skærebords-genkendelsessystem sparer dig tid i marken

Optimalt udbytte med Terrain Tracker skærebordskontrol.
Terrain Tracker systemet er monteret på alle kornskæreborde som
standard. Systemet er designet til at holde skærebordet parallelt med
jorden, så det automatisk følger terrænet, og dermed giver det optimale
udbytte under skiftende forhold uden indgriben fra føreren.

Få leveret din Axial-Flow mejetærsker med et Case IH korn- eller majs-

Automatisk skærebords-genkendelsessystem sparer dig tid i marken.

skærebord. Fra 2000 seriens skæreborde til korn, som kan leveres

Hurtig og effektiv montering af skærebord gør det let og ubesværet at

i 3 bredder på 6,1 m, 7,32 m eller 9,15 m til 2100 serien’s 6 eller

skifte rundt mellem marker og afgrøder. Axial-Flow® genkender det

8 rækkers majsskæreborde, har Case IH den perfekte løsning, som

monterede skærebord og ændrer automatisk mejetærskerens indstillinger

opfylder dine behov.

så de passer til opgaven.

Optimal præstation i alle typer korn. Der er to skæreborde til rådighed

Blot en enkelt forbindelse for tilkobling, og du kan straks gå i gang

med knive i fast position. Model 2030 er et populært valg til traditionelle

med arbejdet.

®

afgrøder, model 2040 med ekstra 15 cm afstand mellem kniv og snegl
giver øget præstation i lange afgrøder. På model 2050 kan kniven flyttes
fremad for yderligere afstand, hvilket er perfekt til afgrøder med lange
stængler eller meget tætte afgrøder, som f.eks. rapsfrø.
Ekspert i majsafgrøder. Skærebordene kan foldes sammen hydraulisk,
og er specialdesignet til Axial-Flow® med stærke akseldrivlinier for ekstra
pålidelighed. Kolberne præcisionsplukkes og håndteres blidt, mens
branchens førende stængelsnitter afslutter et perfekt job. En konsekvent
kort snittelængde og jævn fordeling af det snittede materiale efterlader
en ren mark.

Den perfekte høst.
Terrain Tracker skærebords-kontrolsystemet holder
skærebordet parallelt med jorden i ujævnt terræn.
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Blid tærskning for
større udbytte

Høj ydelse, konstant
afgrødeflow
Stort gennemløb i fugtig
halm med færre hk.

Perfekt halmkvalitet til ballepresning.

Solsikker
Hvede
Rug

Ris

Majs

Raps
Bønner

Passer til mange
forskellige afgrøder

Hjertet i processen, Axial-Flow® rotoren med konstant rotor for
højkvalitets korn, tilpasning til afgrøden og maksimal præstation pr.
hektar. Axial-Flow® rotoren er førende indenfor tærskning og udskillelse.
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ENKELT-ROTOR-TEKNOLOGI

DET ER DET INDRE, SOM TÆLLER
Kraftigere flow. Afgrøden føres effektivt gennem hele mejetærskeren,

Axial-Flow® rotor – højeste standard i branchen

hvilket giver mindre risiko for ophobninger eller blokeringer. Kernerne

Fremragende kernekvalitet

udskilles fra halmen og andre restafgrøder ved hjælp af den stærke

Passer til mange typer afgrøder

centrifugalkraft. De lave rotoromdrejninger begrænser skader på halmen

Mindre spild

og passer fint til tørre, lette tærskeforhold. Ved tungere eller mere

Filosofien har altid været at skabe et konstant afgrødeflow gennem

fugtige afgrøder kan omdrejningstallet øges så man opretholder det

mejetærskeren. Med Axial-Flow® har Case IH gjort denne teknologi perfekt.

kraftige afgrødeflow.

Den lange brede indføring og den specialdesignede indløbstragt leder

Maksimal tilpasning til afgrøden. På Axial-Flow® er der let adgang

skånsomt afgrøden til rotoren, som accelererer afgrødeflowet til

til rotorhuset fra serviceplatforme i begge sider af maskinen.

tærskehastighed. “Korn på korn” tærskningen har gjort Axial-Flow

Tærskebro og brosektioner er fremstillet i letvægtsmateriale og dækker

konceptet berømt for sin fremragende kernekvalitet.

180° af rotoren. De kan let afmonteres, udskiftes eller ændres til høst

®

Axial-Flow rotorens nye design giver en yderligere forbedring af

af korn, frø, majs, ris, raps eller bønner. Broafstanden styres elektronisk

udtærskningen og afgrødeflowet. Med den nye rotor vil du opleve en

fra førerkabinen.

forbedret halmkvalitet. Samtidig bevares det hurtige gennemløb og gode

Mindre spild betyder højere indtjening. Med et totalt udskillelsesareal på

kernekvalitet, tilligemed at den leverer kvalitetshalm, selv under

2,8 m2 og centrifugalkraften, som dannes fra Axial-Flow® rotoren, ender

meget fugtige forhold.

mere af høsten i korntanken. Udover at opnå den bedst mulige kornkvalitet,

®

Blid tærskefunktion. I modsætning til konventionelle eller hybrid-

er der også mere af den. Resultatet ses på din indtjening i høsten.

mejetærskere, er Axial-Flow ikke afhængig af den
®

traditionelle cylinder ved den første tærskning
og udskillelse. Desuden er der ikke en
brat overgang indvendigt i Axial-Flow®,
idet hele processen foregår trinløst ved
hjælp af rotoren, hvilket giver færre
beskadigede kerner.

Mulighed for større indtjening med den optimale kvalitet.
Færre beskadigede eller knækkede kerner. Dette er grunden
til at Case IH Axial-Flow® designet klarer sig langt bedre end
traditionelle eller hybridmejetærskere.

Bedste snittekvalitet. Ny halmsnitter med 126 faste
knive giver optimal snitning.

Imponerende tømmehastighed. Axial-Flow® tømmer
110 liter pr. sekund - under kørslen.

Perfekt system til håndtering af halm og avner.
Tre indstillinger til håndtering af halm og avner
til presning eller nedpløjning i marken.
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RENSNING / KORNBEHANDLING / HÅNDTERING AF HALM OG AVNER

OPTIMAL HÅNDTERING - OPTIMAL INDTJENING
Selvoprettende X-tra Force™ soldkasse
Stor korntank og imponerende tømmehastighed
Patenteret Axial-Flow® system til håndtering af halm og avner

Selvoprettende X-tra Force™ soldkasse for aktiv rensning.
Axial-Flow® mejetærskere har et selvjusterende rensesystem, som
omfatter tilløbsplan og Cross Flow™ blæser, som klarer skråninger på
op til 15%. X-tra Force™ systemet løfter effektivt laget af rester væk fra

Rensnings- og kornbehandlingssystemerne på Axial-Flow® rotormejetærskere

soldets overflade, så afgrøden kan passere hurtigere gennem soldet,

har meget at skulle leve op til. Og som man kan forvente fra Case IH, gør

især ved afgrøder med højt fugtindhold og stor afgrødemængde.

de det på imponerende vis. Cross Flow™ blæseren og X-tra Force™

Top- og bundsolde styres elektronisk fra bagenden af maskinen og fra

soldkassen er medvirkende til Axial-Flow’s enorme kapacitet for opnåelse

førerkabinen, så man kan justere indstillingerne under kørslen.

af maksimalt kvalitetsudbytte.

Kæmpe korntank og imponerende tømmehastighed. Med den effektive

Ultimativ rensekapacitet med Cross Flow™ blæser. Efter

Axial-Flow® rotor er man sikret hurtig fyldning af den store 10.500 liters

udskillelsesprocessen passerer kornet over den effektive Cross Flow™

korntank, og tømningen foregår endnu hurtigere med en tømmekapacitet

blæser. Blæserens V-formede profiler danner en ensartet hvirvelstrøm

på 110 liter pr. sekund, så høstarbejdet aldrig forsinkes. Tømmerøret

langs sin aksel, som leverer en jævn luftstrøm til undersiden af soldene.

harfået nyt design der øger tømmeafstanden, så selv de største

Dette system bruger mindre kraft og undgår de luftlommer, som kan

skæreborde kan bruges uden problemer og røret har nu et lukkesystem,

opstå i de traditionelle systemer. Ved foragervendinger mindskes

som hindrer spild når den ikke er i brug.

blæserhastigheden for at undgå spild ved soldene og hastigheden øges

Optimal håndtering af halm og avner. Når halmen er den sekundære

automatisk efter vending i forageren. Hvis motoromdrejningstallet falder,

afgrøde, som høstes på marken, er avnerne spredt og halmen lagt øverst

vil den hydraulisk drevne Cross-Flow™ blæser bevare luftmængden for

på stubben i et pænt skår for let presning. Axial-Flow® 8010 og 9010 har

at holde den maksimale produktivitet.

en ny halmsnitter med 126 faste knive der spreder materialet over hele
skærebordsbredden. Halmsnittesystemet forbedrer forholdene i marken
når det gælder minimal jordbehandling. Til ballepresning
lægges halmen i et perfekt skår der letter
presningen.

Den effektive Cross-Flow™ blæser og selvoprettende
X-tra Force™ soldkasse giver tilsammen fremragende rensning
og kvalitetsmateriale, selv på skråninger.

Høj motorydelse. Time efter time sikrer Axial-Flow®
den optimale præstation i marken.

En bekvemt indbygget stige giver let adgang
til motorplatform og kølere.

Rent kølerområde. For hurtig rengøring
og vedligeholdelse er der let adgang til kølerne
via en servicedør.
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MOTOR

CASE IH EFFEKT SIKRER MAX. UDBYTTE
Direkte luftflow til motor og kølesystemer. For at bevare den optimale

Ny model 9010
Imponerende kraftige 9 til 13 liters motorer
Blød kørsel med fire-ventil teknologi
Ensartet høj effekt for maksimal produktivitet

motorpræstation, bruger det dobbelte luftfilter, som har forrensning
af indsugningsluft via udstødningen, vakuum fra udstødningen til at fjerne
tunge støvpartikler. Køler, oliekøler og air-conditionsystemer luftkøles
ved hjælp af et selvrensende luftfilter for at sikre, at motor, hydraulik

Med 30 års Axial-Flow erfaring, har Case IH perfekt kendskab til

og førerkabinen altid er perfekt afkølet.

at indstille effekten, så den passer til rotorkapaciteten. Uanset afgrødens

Effekt, som lever op til enhver udfordring. Under belastning øges

art og arbejdsforholdene vil disse mejetærskere klare høsten med det

effekten hurtigt til max. kapacitet når der høstes eller tømmes.

optimale resultat.

Motoreffekten er indstillet så Axial-Flow® arbejder i et konstant

Ny motor med forbedret ydeevne. Den nye Axial-Flow® 9010 er udstyret

effektområde for at sikre, at alle mejetærskerens funktioner udføres

med en 13 liters motor. Ved en nominel motoromdrejning på 2.100 rmp

med maksimal effektivitet, og rotorpræstationen aldrig forringes.

®

yder denne 6-cylindrede dieselmotor 343 kW (466 hk). Så snart
motorens omdrejningstal falder, på grund af belastning, vil den imidlertid
øge sin ydeevne til et maksimum på 390 kW (530 hk) ved 1.900-2.000
omdrejninger pr. minut.
Effektiv arbejdsindsats. Med alle de nye teknologiske motoregenskaber,
inklusiv 4 ventiler pr. cylinder, luft-til-luft aftercooler og wastegate
turboladere, er disse motorer sultne efter at komme i gang, men samtidig
økonomiske i brug. Model Axial-Flow® 7010 har 405 hk til rådighed,
mens Axial-Flow® 8010 har max. 455 hk og Axial-Flow® 9010 er helt
oppe på 530 hk. Brændstoftankene har kapacitet til en hel dags arbejde,
og der kan påfyldes op til 20% biodiesel (RME) for bedre økonomi
og miljøvenlighed.

Imponerende effektstigning. Når der arbejdes under tung belastning eller i
vanskelige terrænforhold yder motoren en imponerende effektstigning på op ttil
max. på 530 hk (AF9010) eller 455 hk (AF8010) eller 405 hk (AF7010).
400

Axial-Flow® 9010

380
+30/47

13

360
340
320
300

omdr/min

kW/hk
1400

1600

1800

2000

Effektiv landevejskørsel betyder hurtige skift
mellem markerne.

Blød justering af hastigheden sikrer total
førerkontrol.

Lille venderadius giver imponerende manøvrering.
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DRIVLINIER

MINDRE KOMPLICERET - MERE EFFEKTIV
Power Plus™ CVT teknologi. Der findes ikke nogen blødere måde at

Enkel og præcis effektoverførsel

høste på! Axial-Flow® rotor, indføring og skærebord drives af en remfri

Færre bevægelige dele for øget pålidelighed
Power Plus™ drivsystem - enestående i branchen
Hydrostatisk rokkesystem giver mindre spildtid

drivlinie. Desuden drives rotoren af en CVT gearkasse, som giver blød
hastighedsstigning uden chokbelastninger, og virker som trinløse og
meget præcise skift. Dette drev skal hverken efterses, vedligeholdes

Kraftoverførslen til mejetærskeren leveres fra den centrale gearkasse

eller serviceres i løbet af sæsonen. Det vil sige ekstra tid i marken,

monteret direkte på motoren for maksimal effektivitet. Som noget unikt

og du er altid klar til høst når afgrødeforholdene er optimale.

for Axial-Flow foregår al væsentlig effektoverførsel uden brug af remme,

Ingen spildtid i travle perioder. Når tiden er knap og der arbejdes

hvilket betyder at man undgår alle problemer i forbindelse med remslip,

under vanskelige afgrødeforhold, er Power Plus™ systemet en stor hjælp.

slid, vedligeholdelse og udskiftninger.

I tilfælde af blokeringer, kan broafstanden øges og Axial-Flow® rotoren

Præstationskørsel. Uanset om den befinder sig i marken eller på

reverseres eller rokkes frem og tilbage indtil blokeringen er væk - og

landevejen, kører Axial-Flow overbevisende og sikkert. Vægtfordelingen

alt foregår fra førersædet.

mellem for- og bagaksel er optimeret for at modvirke effekten af de

Dette er ikke muligt med remdrevne rotor- og hybridmejetærskere.

®

®

større og tungere skæreborde. Derudover giver den kortere akselafstand
forbedrede manøvreevner og skarpere drejninger end en traditionel
mejetærskere. Hvis forholdene kræver yderligere trækevne, kan der
monteres en hydrostatisk bagaksel og differentialespærre.

Power Plus™ tilbyder optimal effektivitet for variabel
hastighed med lav vedligeholdelsesbehov.

Den unikke Axial-Flow® rotor rokkefunktion gør det muligt
for føreren at fjerne blokeringer uden at forlade kabinen.

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

Klar til endnu en uforstyrret dag i marken.
Luksus førerkabinen omfatter lydanlæg med fire
højttalere og temperaturstyret air-condition.
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FØRERKABINE

FØRERPLADSEN TIL DEN PROFESSIONELLE BRUGER
Uhindret udsyn
Komfortabel arbejdsplads under alle vejrforhold
Ergonomiske betjeningsfunktioner for maksimal komfort
Effektiv belysning forlænger arbejdsdagen

Total kontrol. Med multifunktions-fremdrifthåndtaget har du alle
Axial-Flow® mejetærskerens vigtigste eksterne funktioner lige i hånden.
De hyppigst anvendte er bedst ergonomisk placeret for let betjening
af alle skærebordsfunktioner og tømmesneglen. Der er desuden
monteret en nødstopknap for knivbom og skærebordssnegl.

Høstarbejdet kan have mange stressfaktorer - det undgår du ved at høste

Ubegrænsede arbejdsdage. Når afgrøden er klar og vejrforholdene

med en Axial-Flow® mejetærsker. Den samme høje produktivitet og effektive

gunstige, giver allround belysningen på Axial-Flow® mulighed for at

betjening finder du også i førerkabinen, som sikrer dig en virkelig

fortsætte høstarbejdet - sikkert og effektivt. Der er monteret Stadium

førsteklasses oplevelse.

lygter på taget for komplet belysning af arbejdsområdet, og lygter

Fokus på arbejdet. Den rummelige førerkabine med store glaspartier,

i korntanken, på tømmesneglen og arbejdslamper bagerst på

fremragende udsyn til alle sider og god bevægelsesfrihed fjerner

mejetærskeren sikrer, at alle vigtige områder er fuldt belyst. Hvis man

unødvendige forstyrrelser og skaber den perfekte arbejdsplads. Det

ønsker at kunne se helt ned til enden af marken, kan der leveres et

luftaffjedrede sæde, rattet og el-bakspejle justeres let efter føreren for

højintensivt (HID) lygtesæt.

øget komfort og giver maksimal fokus på selve høstpræstationen.

Der kan endvidere monteres servicelygter bag sidepaneler og i

Der er tænkt på alle behov. For at holde føreren i topform, bevarer

motorområdet, så man altid kan kontrollere vigtige komponenter.

det automatisk air-conditionsystem den valgte temperatur hele dagen
og afkøler opbevaringsboksen, så maden holdes frisk. Der er også et
rummeligt passagersæde samt masser af opbevaringsplads under og
bag sæderne.

Cruise-Cut auto-guidance system. Gør hvert træk
100% effektivt ved at udnytte hver eneste millimeter
af skærebordsbredden.

AFS Pro 600 farve touchscreen monitor giver
oversigt over maskinens status på sekundet, og
viser det øjeblikkelige udbytte- og fugtighedsniveau
under kørsel.

Enkel dataoverførsel - hukommelseskortet
overfører udbytte- og geografiske informationer
til hjemmecomputeren.

18

19

ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS)

FULDT UDBYTTE AF HVER ENESTE HEKTAR
AFS Pro 600 farve touchscreen monitor for øget komfort
Cruise Cut et effektivt auto-guidance system
AFS – Advanced Farming Systems for effektiv præcision
AccuGuide automatisk styresystem for maksimal præstation

Finindstil din arbejdsgang for gentagen succes. AFS Advanced Farming
Systems er et stærkt værktøj til det professionelle landbrug. Axial-Flow®
modellerne er fra fabrikken klargjort til systemerne.
Ved blot at tilføje AFS antenne og DGPS system til den eksisterende
udbytte- og fugtighedsprocentmåler og AFS Pro 600 touchscreen, er din

Præcise og relevante data danner grundlaget for optimal kontrol.

Axial-Flow® udstyret til udbyttekortlægning. For yderligere analysering og

De installerede systemer sikrer optimal mejetærskerfunktion i marken,

planlægning kan data let overføres til hjemmekontoret ved hjælp af

mens de data, som opsamles under arbejdet giver mulighed for at

hukommelseskort.

planlægge strategien for de kommende sæsoner.

Maksimal udnyttelse af mejetærskeren. Når der er installeret DGPS,

Brug hver eneste millimeter af skærebordsbredden. Ved at

kan man bruge AccuGuide automatisk styresystem til at sikre fuld

sammenligne højden mellem den usnittede afgrøde og stubben, overtager

skærebordsbredde. AccuGuide er fuldt integreret i mejetærskerens

Cruise-Cut laseren kontrollen og styrer mejetærskeren, så skærebordet

kontrolsystemer og sikrer parallel kørsel, når der arbejdes i lige rækker,

fyldes 100% for hvert træk. For ultimativ fleksibilitet kan føreren indefra

i kurver eller i ujævnt terræn.

kabinen indstille den laser-styrede scanner til at registrere kanten af
afgrøden i enten venstre eller højre side af skærebordet. Cruise-Cut er
monteret på mejetærskeren og er ikke afhængig af hvilket skærebord,
der er monteret.
Vigtige informationer her og nu. AFS Pro 600 farve touchscreen er
standardudstyr og viser alle de vigtigste informationer og giver omgående
opdateringer under kørslen. Tydelig læsbar med klart display både dag og
nat. Selv i stærkt solskin er det let at justere indstillingerne blot med et let
fingertryk. Man kan lagre sine egne afgrødeindstillinger i en database,
som hurtigt kan kaldes frem høst efter høst. For ekstra fleksibilitet kan
skærmen tages ud, og kan bruges i andre Case IH maskiner med AFS.

AFS Universal modtager og satellitantenne kan monteres.
Integreret AFS satellitantenne/modtager er monteret oven på kabinetaget.

Store let oplukkelige sidepaneler
til mejetærskerens indre.

Let adgang til tærskebroer. Ubesværet rensning
eller udskiftning af tærskebro.

Fremragende adgang til rotoren fra jordhøjde.

20

21

SERVICE OG PRODUKTSUPPORT

EN SIKKER INVESTERING
og dermed længere tid i marken. Servicedøre i fuld sidebredde åbnes let

Maksimalt udnyttelse og minimal vedligeholdelse

for kontrol af alle komponenter, inklusiv rotor og tærskebroer. Motorens

Veluddannede servicespecialister

servicepunkter er let tilgængelige og med olieskiftintervaller helt oppe på

Altid kompetent rådgivning hos forhandleren

600 timer, har Case IH udstyret Axial-Flow® til en succesfuld høst.

Originale Case IH reservedele

Bevar den høje produktivitet. Case IH og det engagerede forhandlernet

Med beslutningen om at vælge Case IH har du valgt en sund investering

yder fremragende service, både ved levering af din nye maskine og i hele

i din virksomhed.

dens arbejdsliv. Der er altid veluddannede servicespecialister til rådighed,

Med kvalitetsfremstillede produkter, som altid lever op til kundernes

så din maskine bevarer den høje produktivitet.

forventninger og med individuel rådgivning vedrørende valg af det optimale

Bevar værdien af din investering. Bag ethvert Case IH produkt står

udstyr og finansiering, giver Case IH et sikkert udbytte af din investering.

den omfattende europæiske reservedels- og logistikorganisation, som

Øget arbejdstid med lange serviceintervaller. En Axial-Flow®

lagerfører over 700.000 reservedelsnumre til både nye og gamle

mejetærsker har færre bevægelige dele at vedligeholde og servicere end

produkter. Ved montering af originale Case IH dele vil din oprindelige

en traditionel mejetærsker. Det betyder hurtigere og lettere daglig kontrol

investering bevare både driftsikkerheden, værdien og ydeevnen.

MAX - den nye førsteklasses service fra Case IH.
Vi står altid til rådighed, hele døgnet rundt, hele året
rundt, Vi leverer ekspres, nårsomhelst og hvorsomhelst
du har brug for det. Og i sæsonen har du topprioritet
fordi din høst ikke kan vente.

MAX
100% support
100% til rådighed

Brug altid originale Case IH reservedele. Disse dele
overholder de samme strenge Case IH kvalitetskrav
som alle nye komponenter.

Fleksible finansieringsmuligheder. Din lokale
Case IH forhandler kan i samarbejde med CNH
Capital tilbyde de løsninger, som passer bedst
til dit budget og dine forhold.
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SKÆREBORDE
Skærebordsbredde (m)
Kniv til snegl afstand - model 2030 skærebord (mm)
Kniv til snegl afstand - model 2040 skærebord (mm)
Kniv til snegl afstand - model 2050 skærebord (mm)
Majsbord model 2106
Majsbord model 2108
Drev type
Hydraulisk reverseringssystem
Nødstopbremse
Programmerbar foragerfunktion
TERRAIN-TRACKER skærebordskontrol
CRUISE-CUT auto-styresystem
TÆRSKNING / UDSKILLELSE
Rotordrev - type
Hydraulisk rotorreverseringsystem
Rotor - hastighedsområde (omdr/min.)
Rotordiameter og længde (mm)
Antal slagler - korn
Antal slagler - majs
Totalt udskillelsesareal (m2)
Tærskning / udskillelsesmoduler omslutningsvinkel (°)
Antal tærske- / udskillelsesmoduler
SELVOPRETTENDE SOLDKASSE
3-trins soldkasse
Kaskadesold
Soldkasse bredde (mm)
Nivelleringsevne (%)
Fjernbetjening af øverste og nederste solde
Total soldareal under vindkontrol (m2)
UNDERBLÆSER
Underblæser type
Blæser - hastighedsområde (omdr/min.)
RETURSYSTEM
Underblæser - type
KORNTANK / TØMNING
Kontrol fra førerkabine af korntankdæksler
Central påfyldning, sammenfoldelig overbygning
Korntank kapacitet (l)
Tømmehastighed (l/s)
Tømmesnegl - effektiv længde (m)
ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS)
Afgrøde- og fugtighedsmåling
Forberedt til AFS precision farming system
Kun AFS Egnos DGPS Satellitantenne/modtager
AFS Egnos og L-Band DGPS Satellitantenne/modtager

AXIAL-FLOW® 7010

AXIAL-FLOW® 8010

AXIAL-FLOW® 9010

7,32 / 9,15
450
600
510-1010 justerbar fra kabinen
6 rækker fast eller sammenfoldelig
8 rækker sammenfoldelig
Gearkasse og aksel

9,15
450
600
510-1010 justerbar fra kabinen
6 rækker fast eller sammenfoldelig
8 rækker sammenfoldelig
Gearkasse og aksel

9,15
450
600
510-1010 justerbar fra kabinen
6 rækker fast eller sammenfoldelig
8 rækker sammenfoldelig
Gearkasse og aksel

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

O

O

O

Gearkasse og aksel variabel hastighed Power Plus Drive

Gearkasse og aksel variabel hastighed Power Plus Drive

Gearkasse og aksel variabel hastighed Power Plus Drive

●

●

●

220 - 1.200 (3 områder)
762 / 2.623
36
36
2,8
180
4/4

220 - 1.200 (3 områder)
762 / 2.623
36
36
2,8
180
4/4

220 - 1.200 (3 områder)
762 / 2.623
36
36
2,8
180
4/4

●
●

●
●

●
●

1.320
15

1.580
15

1.580
15

●

●

●

5,4

6,5

6,5

Cross-Flow™ blæser
Hydraulisk Load Sensing - 300 til 1.150

Cross-Flow™ blæser
Hydraulisk Load Sensing - 300 til 1.150

Cross-Flow™ blæser
Hydraulisk Load Sensing - 300 til 1.150

Tredobbelt rotor returgodsbehandling

Tredobbelt rotor returgodsbehandling

Tredobbelt rotor returgodsbehandling

●
●

●
●

●
●

10.500
110
6,4

10.500
110
6,4

10.500
110
6,4

●
●

●
●

●
●

O
O

O
O

O
O

TEKNISKE DATA

MOTOR
Type
Motoreffekt ECE R120 1) ved 2.100 omdr/min (kW/hk)
Max. effekt ECE R120 1) ved 1.950 omdr/min (kW/hk)
Turbo aftercooler
Brændstoftank (l)
HALMSNITTER & SPREDER
Halmsnitter / halmvinde
Halmsnitter
Antal knive - finsnitning
Spreder type

HYDRAULIKSYSTEM
Beholderkapacitet (l)
Type
DELUXE FØRERKABINE
Justerbart rat
Deluxe luftaffjedret sæde
Air-condition / varmeapparat
Automatisk klimaanlæg
AFS Pro 600 farve touchscreen monitor
El-opvarmede spejle
Opbevaringsplads
TRÆK
Transmission
Slutdrev type
Differentialespærre
Heavy Duty justerbar styreaksel
Hydrostatisk bagaksel
GENERELLE SPECIFIKATIONER
Længde - indføring til bagpanel (mm)
Hjulafstand (mm)
Minimum højde (transport) (mm)
Bredde uden dæk (mm)
Bredde med dæk - min. (mm)
Venderadius med just. aksel - min (mm)
Venderadius med hydrostatisk bagaksel - min (mm)
Vægt - typisk maskine med HD just. aksel (kg)
FORDÆK
710/70R38
800/65R32
900/60R32
1050/50R32
BAGDÆK
460/70R24
480/70R30
540/65R30
600/65R28
(*) Fremstillet af CNH Engine Corporation

AXIAL-FLOW® 7010

AXIAL-FLOW® 8010

AXIAL-FLOW® 9010

Elektronisk styret
Case IH 9.0 L (*)
268 / 364
298 / 405
Luft-til-luft
1.000

Elektronisk styret
Case IH 10.3 L (*)
298 / 405
335 / 455
Luft-til-luft
1.000

Elektronisk styret
Case IH 13 L (*)
343 / 466
390 / 530
Luft-til-luft
1.000

Integreret
Faste knive
63
Lodret, dobbeltskive,
hydraulisk træk

Integreret
Faste knive
126
Lodret, dobbeltskive,
hydraulisk træk

Integreret
Faste knive
126
Lodret, dobbeltskive,
hydraulisk træk

57
Lukket center, Load Sensing

57
Lukket center, Load Sensing

57
Lukket center, Load Sensing

Dobbelt drejetap, enkelt teleskop Dobbelt drejetap, enkelt teleskop Dobbelt drejetap, enkelt teleskop
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

4 trins hydrostatisk
Heavy Duty - forhold 11/111

4 trins hydrostatisk
Planet - forhold 1/13

4 trins hydrostatisk
Planet - forhold 1/13

●
●

●
●

●
●

O

O

O

7.964
3.718
3.900
3.290
3.510
4.000
4.100
14.943

7.964
3.718
3.900
3.290
3.510
4.000
4.100
16.488

7.964
3.718
3.900
3.290
3.510
4.000
4.100
16.937

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

1) ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC

● Standard

O Ekstraudstyr

X Kan leveres

Udover det omfattende standardudstyr tilbyder
Case IH et stort udvalg af forhandlermonteret
tilbehør. For eksempel: kameraer for optimalt udsyn,
knive til forskellige afgrøder og tærskebroer med
øget udskillelseskapacitet.

FORHANDLERMONTERET EKSTRAUDSTYR
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CASE IH: FOR DEM, SOM FORLANGER MERE

www.caseih.com

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
© 2007 CASE IH - www.caseih.com - AXIAL FLOW® Serien-DK-BR - Trykt i Italen - 11/07 - TP01

