
AFS™ - СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА



НАШ ПІДХІД ЗАЛИШАЄТЬСЯ

НЕЗМІННИМ ОСЬ ВЖЕ 160 РОКІВ. 

СИСТЕМА ТОЧНОГО 

ЗЕМЛЕРОБСТВА CASE IH 

ДОЗВОЛЯЄ СКОРИСТАТИСЯ

ТЕХНОЛОГІЯМИ МАЙБУТНЬОГО.

160 років тому були випущені перші машини під маркою Case IH, такі 
як Case, International Harvester і David Brown. Дуже скоро вони стали 
легендами; ці марки відігравали провідну роль у формуванні загальних 
тенденцій фермерства протягом десятиліть. Спадщина Case IH також 
включає винахід вала відбору потужності, технології обмолоту Axial-
flow, гідравлічної зворотної передачі і новаторське використання 
безступінчатої коробки передач. На сьогоднішній день це уявлення
першопрохідців про сільське господарство як і раніше присутнє в 
кожному виробі Case IH. З тим самим захопленням ми продовжуємо 
щодня розробляти сільськогосподарські машини в Європі і по всьому 
світу, де вже працює більше мільйона машин Case IH.

Системи точного землеробства AFS™ - це, можливо, найбільш 
значний прорив у сільському господарстві з часів початку епохи 
механізації, і вони швидко стають стандартами для виробників 
сільськогосподарської продукції, яким потрібен більш повний 
контроль, підвищення продуктивності, ефективність і точність за 
рахунок впровадження автоматизації. Для них ми пропонуємо 
комплекс повністю переносних рішень, які можна налаштувати у 
відповідності до своїх вимог. Системи точного землеробства Case 
IH AFS допомагають фермерам досягти небувалого процвітання.

CASE IH.  ДЛЯ ТИХ, ХТО ВИСУВАЄ ПІДВИЩЕНІ ВИМОГИ
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РОЗШИРЕНЕ УПРАВЛІННЯ МАШИНОЮ

ІНТЕРАКТИВНЕ
ІНТЕГРОВАНЕ
ІНТУЇТИВНЕ
При придбанні нового трактора Case IH або комбайна з встановленим на заводі 
рішенням AFS™ або при інсталяції в системи AFS™ на існуюче обладнання всі 
основні функції будуть у вашому розпорядженні на сенсорному моніторі AFS 
Pro. Компанія Case IH використовує лише сенсорні монітори, тому що ми знаємо 
про ваше бажання використовувати в роботі повністю переносний підхід, що 
відповідає високим вимогам.

Бортовий принтер, який ідеально підходить для 
підрядників, забезпечує друк даних про 
продуктивність і робоче місце, які можна 
передавати замовнику в кінці кожної роботи.

Екрани AFS™ повністю сумісні з
ISOBUS 11783, що дозволяє управляти
всіма знаряддями ISOBUS і скоротити 
кількість моніторів в кабіні.
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Основні характеристики. Відстеження витрат палива, навантаження двигуна і 
ВПП, врожайності, вологості, продуктивності в режимі реального часу, з 
урахуванням завдання або середньодобових значень.
Веденя обліку в структурі фермер-ферма-поле. Всі дані можна зберегти на  
USB-носіях для аналізу в офісі.
Точне налаштування транспортного засобу, наприклад, автоматичне 
налаштування культур (ACS), автоматичне налаштування величини потоку та 
таймерів дистанційних гідравлічних клапанів, управління обертами двигуна, 
автоматичний ВВП та ін.
Ноутбук для зчіпки – сховище, де можна зберегти і викликати окремі 
налаштування агрегатів. Налаштування агрегатів стало набагато простіше.
Повна сумісність з ISOBUS дозволяє управляти всіма знаряддями ISOBUS і 
знизити кількість моніторів в кабіні.
Відеовхід чудово підходить для камери заднього виду або для перегляду 
прихованих областей.
















































