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GØR DIG KLAR TIL HØST
Høsten venter lige om hjørnet, og derfor er 
det vigtigt, at dine maskiner er klargjort til at 
kunne udføre et godt stykke arbejde. På Case 
IHs værksteder kan du være sikker på at få 
professionel hjælp fra eksperter, der går op i at 
din maskine præsterer optimalt i høstsæsonen.

DISSE DELE KONTROLLERES 
PÅ DIN MEJETÆRSKER

SERVICEAFTALE - 1000 TIMER: 
- AXIAL-FLOW 8250

 Dækkker forbrugsvarer og arbejdsløn
  100% styr på 

vedligeholdelsesomkostningerne
 Skræddersyet til din maskine
  Alt arbejde udføres på autoriserede 

værksteder med uddannede montører

*Prisen afhænger bl.a. af den lokale lønsats samt 
kørsels- og olieomkostninger. Sliddele og rengøring 
er ikke inkluderet i prisen. Prisen er beregnet på 
baggrund af 3000 timers arbejdskørsel.

kr. 82,40*

I alt med SafeGuard Service fra

pr. kørt time

SKÆREBORD

Tjek af knive, fingre, transmission, 
snegl og almen funktionalitet

INDFØRING

Olieskift
Tjek af tandhjul, kæder og drev

MOTOR

Olie- og filterskift 
Generel stand

 SOLD & SOLDKASSE

 Tjek af stand og indstillinger

KORNTANK & TØMMESNEGL 

Opspænd i kæder
Funktionskontrol

ELEKTRONIK

Tjek af alarmer, funktioner 
og sikkerhedssystemer

HUSK DET REGELMÆSSIGE 
EFTERSYN AF DIN MEJETÆRSKER

MASKINENS GENERELLE STAND 
ROTOR & TÆRSKEBROER

Generel stand og tjek af kalibrering

 TRANSMISSION & BREMSER

 Olieskift og funktionstjek

 HALMSNITTER

 Tjek af knive, lejer og 

 akslens afbalancering
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SKIFTER DU SELV 
DELE PÅ DIN 
MEJETÆRSKER?

HVORFOR 
VÆLGE EN 

ORIGINAL 
GRÆSKNIV?

Den originale græskniv er 
produceret med en mere ag-

gressiv skærevinkel, som giver 
forbedret skæreegenskaber og 

reduceret spild af frø og kerner.

Kniven er velegnet til:
 Tørre strå

  Når der er 
græs blandt 

afgrøderne
  Afgrøder med 
sensitive frø 

eller kerner
 Høst under fugtige afgrødeforhold

FORDELE VED EN 
ORIGINAL AKSHÆVER

30 fods kniv

Kr. 3.730,-
Knivfinger 30 fod

Kr. 95,-

Akshæver

Kr. 133,-

Græskniv

Kr. 10,-

Standardkniv

Kr. 7,-

Den rette profil og forstærkning 
for at forlænge levetiden.

Tynd profil for at undgå 

utilsigtet slid og støj.

De forskellige komponenter 
i din mejetærsker udsættes 
for et enormt pres i høstpe-
rioden. 

Ved at være proaktiv og 
kontrollere, reparere og 
udskifte slidte dele før 
høsten starter, opnår du 
optimal ydeevne i sæsonen. 

Når du vælger original 
kvalitet fra Case IH, kan du 
være sikker på, at det er 
reservedele, der er specifikt 
designet til din maskine.
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SERVICE AF DIN PRESSER

Ovenpå en hård sæson for din presser er det vigtigt, at du får den efterset 
af en af vores dygtige montører. Ved at foretage et service sikrer du dig, at 
sliddelene er klar til endnu en sæson og forebygger dermed omkostningsfuld 
nedetid i sæsonen.

Lav en god aftale med din lokale forhandler og få hele din maskinpark serviceret 
på én gang!

BOOK DIT SERVICE I DAG OG 
BLIV KLAR TIL EN NY SÆSON

OPTIMER DIN MEJETÆRSKERS YDEEVNE 

Kan din mejetærsker blive mere produktiv? Case IH tilbyder flere forskellige 
opgraderingssæt til mejetærskere, der giver dig mulighed for at tilpasse din maskine, 
så den bliver, som du ønsker det.

VI EFTERSER FØLGENDE PUNKTER PÅ EN RB545
HALMAFLÆGGER-KIT

  Til at lægge halmen i pæne 
skår efter høstmaskinen

Sætpris

kr. 10.221,-

HALMSPREDER-KIT
  Til at sprede f.eks. frøgræs 

efter høstmaskinen

Sætpris

kr. 11.705,-
Passer til både 230 og 240-serien

Passer til 230-serien

ALT HVAD DU SKAL 
BRUGE TIL EN GOD HØST

MASKINENS 
GENERELLE 
STAND

HJUL & BREMSER ROTOR PICK UP

TRANSMISSIONBALLEKAMMER
HYDRAULISK 
KREDSLØB
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 FÅ OVERBLIK
OVER AFGRØDERNE

HAR DU EN ÆLDRE MEJETÆRSKER, 
DER IKKE KØRER MED GPS?

Nu kan du eftermontere AFS PRO 700 + ACCUGUIDE™ MOTOR DRIVE på din 
mejetærsker, uanset mærke.

• Accuguide Motor Drive 
er en højtydende og 
fuld integreret løsning 
inden for assisteret 
styring, der fungerer 
med en NAV-900 
guidance kombineret 
controller og antenne 
i samme enhed samt 
en Case IH AFS Pro 700 
touch skærm.

• Giver en præcision på 
op til 1,5 cm. ved brug 
af AFS RTK+ signal

• Kan opretholde ar-
bejdshastigheder ned 
til 0,35 km/t samt 
bakke på A-B linjen

• Indeholder et terrænkompensationssystem 
for at opretholde nøjagtig kørsel i ujævnt 
terræn

• AccuTurn kompatibel

Monteret direkte på dine maskiner, er NIRXACT sensoren i stand til at måle fugtighed 
og den ernæringsmæssige blanding af høstede afgrøder, såsom tørt materiale, protein, 
stivelse, fiber, neutrale rensefiber, syrerense fiber, aske og sukker - i realtid og nøjagtigheder 
op til to procent.

Ideelt til 
eftermontering 

på f.eks.

  7088,
  6088,

   5088,
  7010,

  8010
  9010

HVORFOR 
BRUGE 

NIRXACT?

  Reduktion af 
omkostninger til 

mineralgødning

  Bedre mulighed 
for overholdelse af 

kvælstofregnskab

  Bedre 
beslutningsgrundlag, 

i forhold til at optimere 
markopgaverne, spare penge 

og reducere miljøpåvirkningen

  Optimering af gyllelogistik

  Bedre kvælstofdokumentation

NIRXACT analyserer ikke kun blandingen af de høstede 
afgrøder, men også af gyllen. Derfor kan sensorerne 
monteres på såvel mejetærskere, pressere som 
gyllespredere.
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Din traktor skal serviceres som din bil - med et regelmæssigt 
interval. Med vores montører er du garanteret brug af 
originale reservedele, original olie og brug af det autoriserede 
diagnoseværktøj for et hurtigt og komplet eftersyn.

OG GLEM IKKE 
TRAKTOREN

SERVICEAFTALE - 3000 
TIMER: PUMA 240 CVX

 Dækkker forbrugsvarer og arbejdsløn
  100% styr på 

vedligeholdelsesomkostningerne
 Skræddersyet til din maskine
  Alt arbejde udføres på autoriserede 

værksteder med uddannede montører

*Prisen afhænger bl.a. af den lokale lønsats samt 
kørsels- og olieomkostninger. Prisen er beregnet på 
baggrund af 3000 timers arbejdskørsel.

kr. 21,47*

I alt med SafeGuard Service fra

pr. kørt time

Vi udskifter bl.a.
 Motoroliefilter og motorolie

 Hydraulikfilter
 Luftfilter

 Brændstoffilter

”Vi har som de eneste erfaringen
med at servicere en PUMA”
Per Pedersen, Service Zone Manager, Case IH
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Halogen 
arbejdslygte 

  2 lygter til montering 
øverst på kabinen

Vejl. udsalgspris 
KUN

kr. 1.172,-

LED arbejdslygte
  2 lygter til montering 

på siden af kabinen

Vejl. udsalgspris 
KUN

kr. 1.720,-

HID arbejdslygte
  1 lygte til montering 

forrest på motorhjelmen.

FÅ ET GODT  
TILBUD HOS DIN 

FORHANDLER

MED ARBEJDSLYGTER FRA CASE IH

Se det fulde udvalg hos din forhandler

  PRÆCISION 
Nem installation og 
korrekt belysning

  PÅLIDELIGHED 
EU-godkendt og testet 
til terrænkørsel

  HOLDBARHED 
Holder op til dobbelt så 
længe som standard pærer

www.caseih.dk

TA’ DIG GOD TID...

PRØV 150 RØDE HESTE FOR 75 KR./TIME
Har du brug for lidt mere tid til at beslutte dig, så kan du nu prøve Maxxum 150 Multicontroller i op til 100 
timer. Hvis du efter testperioden ikke ønsker at købe traktoren betaler du kun 75 kr. pr. kørt time, men køber 
du traktoren, er testtimerne helt gratis – det kalder vi ”Try & Buy”.
Maxxum 150 Multicontroller er udstyret med den revolutionerende ActiveDrive 8 transmission, som har sikret 
Maxxum serien klassens laveste brændstofforbrug målt i tyske DLG PowerMix test.
 
Kontakt din lokale Case IH forhandler for mere information om Try & Buy.

Betingelser gælder for Try & Buy.
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REMAN-dele
 Det miljøbevidste valg
 Samme reklamationsret som på nye dele
 En produktlinje i rivende udvikling

kr. 2.837,-

BLÆSER

INDSPRØJTNINGSPUMPE

kr. 5.580,-

  Passer til 7010 og 
7120-serien

SPECIAL TILBUD

FUSION WRAP

RUSTY SHOCK 
SPRAY

Alsidig rustløsner med hurtigt frysende egenskaber.
 Grafitbaseret - fremragende smørende egenskaber
 Fryser ned til -40°C - giver komponenterne et kuldechok
  Førsteklasses penetrerende egenskaber - trænger ind i komponenter 

for at efterlade en smørende film
 Virker på rustede og fastsiddende dele - alsidigt produkt
 Silikonefri - sikker at anvende hos værksteder

DIESEL ANTI-WAX

Et multi-fuktionelt additiv til behandling af off road (farvet diesel) 
og brugstanke med bio diesel og dieselbrændstof. 

 Brænder af med et minimum af rester - Meget få askerester
 Rengør ventiler og injektorer - Forbedrer motorens ydeevne
  Indeholder smørende additiver og anti-oxidanter - Forbedret 

brændstofstabilitet
  Dispergerer og emulgerer vandforurening og aflejringer - 

Beskytter lagertanke mod korrosion

En yderst fleksibel selv- vulkaniserende isolerende tape, der giver en 
fremragende og permanent dielektrisk beskyttelse.

  Hurtig varmeafledning - fremragende temperaturresistens
 Selvhæftende, lim er ikke nødvendig - hurtig og enkel at anvende
  Modstandsdygtig overfor miljøpåvirkninger, vand, fugt, olie og de 

fleste kemikalier - yderst langtidsholdbar

15% RABAT PÅ ALLE PRODUKTER



SPECIAL TILBUD

480/70R30 141D 
Agristar II 70

EKSKL. MOMS
KR. 3.650,-

 Lavt marktryk 
 Forbedret trækkraft
  Fremragende selvrensning
 Bedre bremseevner

Komplet justerbar 
sprøjtehjulsløs-
ning 

EKSKL. MOMS
KR. 52.000,-

 2x380/85R34 Alliance 
 2x380/90R50 Alliance

På GKN/Nagbøl masterfit justerbar 
fælge med udskiftelig midterring.

710/50R26.5 170D 
TL Alliance 885 SB

EKSKL. MOMS
KR. 6.400,-

Brug originale 
smøremidler for 
optimal ydelse!

AkcelA-olien er din sikkerhed for optimal smøring af kritiske punkter på dine maskiner. 
Når Case IH udvikler motorer og transmissioner med lang levetid og høj stabilitet for øje, 
udvikles der samtidig et olieprodukt, der medvirker til, at driftsomkostninger minimeres, 
og miljøkravene overholdes.

Alle olieprodukter fra Petronas er opbygget efter samme mønstre og godkendelser, dog 
med den forskel, at de producent-relaterede olier ligger væsentligt over standarderne!

For at sikre certificering med de specifikationer der kræves af Case IH, er alle AkcelA-olier 
derfor indgående testet i både laboratorie og mark.

AkcelA smøremidlerne er de eneste produkter, der anbefales af CASE IH. Brug af AkcelA-
olierne sikrer, at du kan gøre brug af din reklamationsret ved nedbrud.

PAS PÅ DIN MASKINE - BRUG AKCELA SMØREMIDLER.
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 Jeg producerer baller på min måde.
Du producerer baller på din måde- og vi sikrer, at du med CASE IH 
produkter til indpakning af afgrøder, kan give den højeste ydelse ved 
produktion af baller og strækfolieindpakning i ét komplet sortiment.

SPECIAL TILBUD

Ram Mounts 
X-Grip holder 

EKSKL. MOMS
KR. 429,-

Til alle gængse smartphones med følgende mål, bredde 
min.: 2,23 cm. til max.: 8,26 cm./ dybde max.: 2,22 cm.

Granit 
Fedtpresse

EKSKL. MOMS
KR. 114,-

Højtryks fedtpresser til 400 gr. patroner, leveres med 
smøreslange 8x300 mm. med 4-kæbet smørehoved

Granit 
Håndrens 10L

EKSKL. MOMS
KR. 129,-

Dybtrensende håndrens med hudbeskyttende 
emulsioner, som beskytter og skåner huden

Granit 
Skovhjelm

EKSKL. MOMS
KR. 124,50

Til den professionelle bruger
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 1 S.D. Kjærsgaard
  Nordre Ringvej 1, 9760 Vrå

 2 S.D. Kjærsgaard A/S
  Nibevej 335, Frejlev, 9200 Aalborg SV

 3 S.D. Kjærsgaard
  Sortevej 10, 8543 Hornslet

 4 Nordvestjysk Traktorservice A/S
  Industrivej 26, 7760 Hurup Thy

 5 Salling Traktorservice A/S
  Nyholmvej 14, 7860 Spøttrup

 6 Sørensen & Lynggaard A/S
  Fanøvej 7, 8800 Viborg

 7 Maskincentrum A/S
  Smedegade 3, 7490 Aulum

 8 Tistrup - Bounum Maskinforretning
  Ølgodvej 148, 6870 Ølgod

 9 Yding Smedie & Maskiner A/S
  Egeskovvej 10, 8700 Horsens

10 Lind & Kruse A/S
  Industriparken 3, 7182 Bredsten

11 Samsø Maskinforretning
  Bryggervej 1, Tranebjerg, 8305 Samsø

12 Brdr. Holst Sørensen A/S
  Obbekærvej 105-107, 6760 Ribe

13 Frost Traktor og Maskinservice
  Tornhøjvej 7, 6200 Aabenraa

14 Flemløse Maskinforretning ApS
  Springenbjergvej 1, 5620 Glamsbjerg

15 Kædeby MaskinforretningA/S
  Kædebyvej 1, 5932 Humble

16 Asger Andersen A/S Gørlev
  Kalundborgvej 18, 4281 Gørlev

17 Asger Andersen A/S Slagelse
  Skælskørvej 45, 4200 Slagelse

18 Jørlunde Maskinforretning A/S
  Roskildevej 11, 3550 Slangerup

19 Søllested Maskinforretning A/S
  Langsøgårdvej 7, 4920 Søllested

20 Søllested Maskinforretning A/S
  Krakowvej 2, 4840 Nr. Alslev

21 Johannes Mertz A/S
  Rønnedevej 52, 4640 Fakse

22 Frøslev Maskinforretning
  Pilehavevej 14, 4660 St. Heddinge

23 A.P. Hellisen A/S
  Rønnevej 90, Lobæk, 3720 Åkirkeby

24 S.D. Kjærsgaard A/S 
  Metalgangen 25. 2690 Karlslunde
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Alle priser er vejledende udsalgspriser ekskl. moms og montering. Der tages forbehold for tryk- og korrekturfejl. De viste billeder er kun til illustrativt formål.


