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SERVICE AF
DIN PRESSER

MED EN SAFEGUARD SERVICEAFTALE TAGER 
VI OS AF DIN MASKINE, SÅ DU  KAN VÆRE PÅ 
FORKANT MED DEN KOMMENDE SÆSON

…    OG GLEM IKKE AT OPGRADERE PRESSEREN

En SafeGuard serviceaftale med din 
lokale Case IH-forhandler giver dig 
færre bekymringer, så du kan fokusere 
på det, som du er bedst til nemlig at 
drive din bedrift.

Efter en lang og opslidende sæson, har din 
presser fortjent et service hos ét af vores 
autoriserede værksteder.

Et service er din pressers første skridt ind 
i den nye sæson, og giver den de bedste 
forudsætninger for at præstere optimalt i år

Kan du blive mere produktiv? Når du alligevel har din presser til service kan du 
benytte lejligheden til at opgradere den med ekstraudstyr. Herunder kan du se, 
hvilket ekstraudstyr der kan gøre din presser mere produktiv.

Med vores montørers
skarpe blikke og erfarne
hænder kontrolleres din
maskine, så alle dele er
velsmurte og i god stand.

Det er især vigtigt at få klargjort 
de mellemstore pressere til en ny 
græssæson, da fugten fra sidste 
sæsons græs er utrolig hård for 
lejer og lignende.

 Dækkker forbrugsvarer og arbejdsløn

  100% styr på 
vedligeholdelsesomkostningerne

 Skræddersyet til din maskine

  Alt arbejde udføres på autoriserede 
værksteder med uddannede montører

SERVICEAFTALE PÅ EN –  
PUMA 240 Stage V:

*Prisen er vejledende og varierer 
afhængigt af udstyrsniveau og værkstedets 
lokale timeløn. Prisen er baseret på en 
3-årig servicekontrakt, inkl. reservedele, 
olie og arbejdsløn.

Kr. 18,10*

Fra i alt med SafeGuard Service

pr. kørt time

  Dækkker forbrugsvarer og arbejdsløn 

 Skræddersyet til din maskine

 Alt arbejde udføres på autoriserede      
 værksteder med uddannede montører

*Prisen er vejledende og varierer 
afhængigt af udstyrsniveau og værkstedets 
lokale timeløn. Prisen er inkl. reservedele 
jf. servicemanual, olie og arbejdsløn men 
ekskl. sliddele.

Kr. 70,82*

Fra i alt

pr. kørt time

3000 
timer

200 
timer

SERVICE AF EN LB 436 HD:

KNYTTER 
AFBLÆSNINGSKIT 

ELEKTRONISK 
BALLELÆNGDE MÅLER KIT

KAMERAKIT

HÆRDEDE SNITTERKNIVSKIT

AFSKÆRMNINGSBØJLE
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VÆR PÅ FORKANT MED 
DEN NYE SÆSON!



MÆRK FORSKELLEN MED 
ORIGINALE FILTRE

ALTID OPTIMAL 
BESKYTTELSE

Originale filtre har høj effektivitet og driftssikkerhed, som 
maksimerer din maskines ydeevne og levetid markant. De 
er specieldesignet til din Case IH maskine, og garanterer 
perfekt tilpasning.

Kategori indikationen angiver det niveau af beskyttelse, 
som traktoren yder.  Her angiver kategori 4 den optimale 
beskyttelse når du er i marken: 

Nu kan du udstyre en lang række Case IH traktorer med vores nye Kategori 4 kabine 
filter-kit, som yder optimal beskyttelse når du bl.a. gøder eller anvender sprøjtemidler 
i marken.  

  FILTRERER
 Meget fin filtrering af partikler,
 som er 15 gange mindre end et  
 menneske hår

BESKYTTER
Optimal beskyttelse mod 
støv, aerosoler og dampe

Filter, DEF
Kr. 149,-

Hydraulikoliefilter
Kr. 725,-

Brændstof forfilter
Kr. 349,-

Førerhusets luftfilter                
Kr. 325,-

Motoroliefilter
Kr. 199,-

Motorens luftfilter 
Kr. 575,-

Filter til recirkulation 
Kr. 149,-

Brændstoffilter
Kr. 319,-

NEMT
Nem og hurtig installation 

 

 

 KR. 2.999,-

ORIGINALE FILTRE TIL 1000 TIMERS 
SERVICE AF FARMLIFT 742

Oliefilter til transmissionen
Kr. 325,-
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FORDI HVERT ET KORN TÆLLER !
BRUG ORIGINALE RESERVEDELE TIL DIN MEJETÆRSKER

Slæbesko, kr. 2.499,-
Originale slæbesko er fremstillet af 
slidstærkt stål for længere levetid og er 
udformet så skærebordet følger jordover-
fladen optimalt under alle forhold.

Akshæver,  kr. 125,-
Originale akshævere er fremstillet af 
stærkt stål for længere levetid og har 
en specifik profil for effektivitet under 
høsten.

Knivhoved, kr. 849,-
Case IH knivhoveder er lavet i stærkt 
stål med høj styrke, som sikrer længere 
holdbarhed under alle forhold.

OPGRADER DIN 
MEJETÆRSKER 

MED 4WD I DAG
- Og lad ikke det våde føre  

stoppe din høst 

 Med et 4WD kit kan du høste i 
vådt føre, så du ikke bliver stoppet 

af vand på marken

  Holder mejetærskeren i rolig 
 fremdrift og retningsstabil i kuperet og 

bakket terræn

  4WD kits tilbyder oftest to hastigheder, 
som gør funktionen mere anvendelig. 

 •  Hastighed 1: Ved aktivering af trækket 
 på styreakselen får man hjælp til fremdrift med 

et højt moment 

 •  Hastighed 2: Aktivering giver højere   
 fremkørselshastighed 

KAN DU 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.

Græsknivblad, kr. 10,-
Den originale græskniv er produceret 
med en mere aggressiv skærevinkel, som 
giver forbedrede skæreegenskaber og 
reduceret spild af frø og kerner. 

Standardknivblad, kr. 7,-
En sløv kniv øger behovet for effekt fra 
maskinen. Derfor er du med originale 
knive fra Case IH  garanteret en effektiv 
høst med minimalt afgrødetab.

HALMAFLÆGGER-KIT
  Bestil aflægger kittet hvis du 

ønsker et let og luftigt halmskår

Sætpris

kr. 10.499,-
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REMME 
 Giver øget kraftoverførsel
 Reducerer tabt effekt
 Forhindrer uventede nedbrud

LEJER
 Har stor modstandsdygtighed over for 

ekstreme belastninger
 Har høje tolerancer

LUFTFILTRE
 Større kapacitet og effektivitet
 Produceret af bedre materialer

HYDRAULIK FILTER
 Forhindrer overforbrug af olie
 Giver længere levetid til dit hydrauliske 

system

ORIGINALE
RESERVEDELE

AFS CONNECT

Vedligeholdelse er nøglen til at få mest muligt ud af din Puma 240. Med vores 
filterkit til et 750 timers eftersyn får du alle nødvendige filtre, som du skal bruge 
for at holde din maskine i optimal stand sæson efter sæson.

 Brændstoffiltre

 Luftfiltre

 Hydraulikfilter

 Motoroliefilter

FILTERKIT

Kr. 3.078,-

SE VORES UDVALG AF ORIGINALE DELE TIL BL.A PUMA 240

FÅ DEN OPTIMALE STYRING AF DIN BEDRIFT

KUN kr. 475,-

KUN kr. 525,-

KUN kr. 119,-

KUN kr. 499,-

AFS Connect er en ny portal til styring af 
gård og maskin flåde. Løsningen hjælper dig 
med at træffe bedre beslutninger omkring 
din bedrift baseret på både historiske data 
og data i realtid fra din maskine.

Effektiv flådestyring

Flådestyringen giver dig mulighed for at 
overvåge maskindata som motortimer, 
hastighed og brændstofforbrug via 
enten en skærm i kabinen, portalen 
eller en app. Notifikationer giver en 
advarsel, hvis maskinen afviger fra de 
foruddefinerede værdier. Dette hjælper dig 
med vedligeholdelsen af maskinen, så du 
undgår ærgerlige nedbrud.

OVERBLIK OVER OG ALARM 
PÅ SERVICETIDSPUNKTER 
FOR DEN ENKELTE 
MASKINE

SE MASKINENS PRÆCISE 
PLACERING PÅ KORT

VISNING AF 
BRÆNDSTOFSTAND, 
KØLERVÆSKETEMPERATUR, 
DEF-STAND OG MEGET MERE

*PCM modem er påkrævet 

ALTID FULDT OVERBLIK 
OVER MASKINENS 
ARBEJDSSTATUS I 
REALTID (VEJKØRSEL, 
ARBEJDSKØRSEL, 
TOMGANG MM.)

FORDELE VED AFS CONNECT

Nem styring af bedriften

På portalen kan du også administrere 
konkrete opgaver i marken og andre 
agronomiske data for derefter 
at analysere produktiviteten og 
relaterede omkostninger. Det er 
derudover muligt at sætte data 
som bedrift, marker og grænse- og 
styrelinjer op på portalen og overføre 
dem til maskinerne via telematik. Via 
rapporteringsmodulet kan du trække 
rapporter om enten driftsrelaterede 
elementer eller markerne.

1 ÅRS BASISABONNEMENT 
AFS CONNECT 

Kr. 2.999,-
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GODE PRISER PÅ RESERVEDELE

VARENUMMER BESKRIVELSE MODEL PRIS

84125295 Ventil skive Maxxum, Puma Kr. 7.949,-

5195043 Akkumulator Maxxum, Puma Kr. 1.499,-

84214463 Elektroventil Puma Kr. 9.799,-

5801486599
Pumpe,

brændstof dyse
Steiger, Quadtrac,

CR 
Kr. 14.699,- 

84212632 Synkronizer
PUMA, Magnum,

Optum
Kr. 2.949,-

5801496001
Dyse,

brændstof system
Optum Kr. 2.449,-

ALTID DE
RIGTIGE
PRISER

Når du køber Case IH reservedele er du garanteret den bedste 
kvalitet, et bredt sortiment og kompetent service hos din lokale 
forhandler. 

Til højre kan du se et udvalg af nogle populære produkter, 
som vi kan tilbyde til konkurrencedygtige priser. Uanset hvilket 
behov du har, så har Case IH et bredt udvalg af reservedele 
til dig. 

Husk, kun originale reservedele kan garantere din maskinens 
optimale ydeevne. 

ET BREDT SORTIMENT TIL KONKURRENCE 
DYGTIGE PRISER
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A/C KOMPRESSOR

HYDRAULIKPUMPE

BLÆSER
NY: kr. 3.799,- 

REMAN: kr. 1.999,-  

NY: kr. 7.099,- 
REMAN: kr. 3.099,-

NY: kr. 10.499,-
REMAN: kr. 7.799,-NY: kr. 41.799,-

REMAN: kr. 29.199,-

INDSPRØJTNINGS- 
PUMPE

Passer til en Axial-Flow 8230
CASEIH.DK kontakt din forhandler for mere information.

FÅ DANMARKS MEST SOLGTE 
TRAKTORMODEL, TIL UHØRT 

SKARP PRIS

MODELSKIFTE KAMPAGNE

BEGRÆNSET ANTAL

ALT I UDSTYR, TIL DEN KRÆSNE KUNDE
• CVX Transmission
• Luft + hydr. Bremser
• 4 Speed PTO
• Stor 10,5 T lift
• Frontlift med fronth hitch managment
• 170L hydr. pumpe
• GPS forberedt
• 4 stk. fjernventil + 2 stk. midtmonterede ventiler
• Stor LED lygtepakke
• ISOBUS
Og meget meget mere….

Puma 240 CVX 
månedlig ydelse 

6.999 kr*
inkl. 3 års udvidet 
reklamationsret

REMAN: 
100% ORIGINALE – 30% BESPARELSE*

 Samme reklamationsret som på nye dele
 Det miljøbevidste valg
 Re-produceret efter samme høje kvalitetskrav som  

       på nye dele

*Gennemsnitligt
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Den viden, som brugen af produkterne på Formel 1-banerne giver Petronas, videreføres i 
udviklingen af produkterne til Case IH’s landbrugs -og entreprenør maskiner. Det betyder at 
produkterne har været udsat for maksimal belastning, og ydeevnen er tilpasset herefter. 
Som teknisk partner for Case IH er Akcela afgørende for udvikling af bedste teknologiske 
løsninger af væsker fluider og smøremidler. 

At the true heart of your business

www.pli-petronas.com

EFFEKTIVITET 
NÅR DET ER BEDST

CASE IH AGRICULTURE and CASE CONSTRUCTION
are trademarks registered in the European Union and many other countries, owned by CNH Industrial N.V.

MED EN AXIAL-FLOW, FÅR DU FORBEDRET KERNE- 
KVALITET, DER SVARER TIL DIT DIESEL FORBRUG
En reduktion i knækkede kerner, kan være mange penge værd.
Hvis man kan reducerer antallet af knækkede kerner bare 1%, 
Som Axial-Flow mejetærskeren beviseligt kan*, så er der mange 
penge at spare.

I dette eksempel:
• 7 tons maltbyg pr/ha til 135 kr./hkg.
• 1% reduktion i knækkede kerner = besparelse på 95 kr./ha
• Omkostning til diesel er normalt: 20l/ha a 4,2 kr/l. = 82 kr.

Så bare 1% besparelse i knækkede kerner = Gratis diesel til din Axial-Flow mejetærsker!

www.caseih.dk

Kontakt din Case IH forhandler for mere information
* Axial-Flows reduktion af beskadigede og knækkede kerner, er påvist i Østrigsk test udført af Saatbau Linz.

TÆNK HVIS DIESEL
VAR GRATIS!

BETYDER 
KNÆKKEDE KERNER 

NOGET FOR DIG?
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AIR CO ONE SHOT

Holder luften ren inde i førerkabinen 
 
Bekæmper indkapslede vira, inkl. corona - 
Overholder standard EN14476 (indkapslede vira) 
 
Desinficerer, deodoriserer og opfrisker air 
condition systemet 
 
Aerosol med et-tryks funktion -  
Let at anvende og sparer tid

 

Virksom mod coronavirus. Desinficerer, 
deodoriserer og opfrisker air condition / 
ventilationssytemer.

ONE SHOT
En meget kraftig og hurtigtvirkende rengører til 
luftindsugningen i brændstofindsprøjtningssystemet.

Højtryksspray - Opløst lak, gummi og fedt blæses af 
 
Skader ikke katalysatorer & oxygensensorer - Ingen 
klager 
 
Løsner kaburatorventiler, spjæld og chokerventiler - 
Giver jævn og effektiv motorgang
 
Tørrer hurtigt - Efterlader ingen fedtet film
 
Velegnet til alle benzinmotorer -  
Reduceret lagerbeholdning 

SL500
En hurtigtvirkende, penetrerende fedt til 
smøring af bevægelige dele der udsættes for 
højt tryk, slag og vibrationer.

Fremragende penetrant -  
Trænger ind hvor smøring er nødvendig 

Transparent - Usynlig beskyttelse 

Fugtafvisende -  
Beskytter mod korrosion

Høj vedhæftning -  
Bliver hvor den skal

Varenr. 84339 23 - 500 ml Aerosol

Varenr. 83915 23 - 500 ml Aerosol

NEW ALL PURPOSE FOAM CLEANER
En alsidig skumrens til både bløde og hårde 
overflader, også glas.

NSF-C1 registreret - Velegnet til brug i fødevare-, 
drikkevare- og medicinalindustrien

Pletter ikke og efterlader ingen aflejringer - 
Sikrer en stribefri rengøring og flot  
glans på glasflader

Kan anvendes til rengøring af alle overflader 
inkl. glas, metal, plastik, vinyl og indtræk

Varenr. 84909 22 - 750 ml Aerosol

Varenr. 86436 70 - 100 ml Aerosol

KØB 1 OG FÅ EN GRATIS FÅ 15% RABAT

Check disse fantastiske nye tilbud fra vores betroede partner KENT

KØB 1 OG FÅ EN GRATIS FÅ 15% RABAT

GRANIT PARTNERSHOP
K ØB RESERVEDELE  SIKKERT  OG ENKELT  ONLINE

FORDELE:
• køb dine slid- og reservedele samt tilbehør online hos 
   din lokale GRANIT Forhandler
• adgang til Europas største reservedels sortiment
• reservedele til de fleste producenter
• mange søgefunktioner samt detaljerede tekniske informationer
• bedste kvalitet til prisen
• levering direkte til dig eller hos din forhandler 



 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.
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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 
  

 
  
17

 

Jørlunde Maskinforretning A/S

  

Roskildevej 11, 3550 Slangerup

18 Søllested Maskinforretning A/S

  

Langsøgårdvej 7, 4920 Søllested

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

20 
  

21 

Frøslev Maskinforretning

  

Pilehavevej 14, 4660 St. Heddinge

 

S.D.Kjærsgaard

  

Aarsdalevej 81, Svaneke, 3740

 

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.


