CASE IH – МОДЕЛЬНИЙ РЯД
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ЗМІСТ

ДОПОМАГАЄМО ВИРОБНИКАМ
ВІДПОВІДАТИ СВІТОВИМ ВИМОГАМ
Світ продовжує вимагати все більше від Вашого господарства. Більше продуктів харчування і зерна. Більше продуктивності від Вашого обладнання.
Компанія Case IH допомагає Вам відповідати цим вимогам завдяки інноваційним технологіям, які нам вдалося створити, прислухаючись до того,
чого бажають фермери. Ми пропонуємо обладнання, яке забезпечує незрівнянну потужність і продуктивність, створене з розумінням того, що
Вам потрібно максимально довго працювати без простоїв за будь-яких умов.
Окрім пропонованої повної лінійки, провідної в галузі, ми оточимо Вас відданими і добре обізнаними експертами Case IH, які допоможуть
підібрати відповідне обладнання для Ваших потреб, а також надамо необхідні Вам запасні частини і професійне обслуговування для
забезпечення максимальної продуктивності і отримання оптимального прибутку від інвестицій. Все ж таки Ви працюєте в найбільш вимогливій
галузі в світі. Чи не час отримати більше того, що Вам потрібно, з компанією Case IH?
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ПРО КОМПАНІЮ
CASE IH

CASE
IH. МИ ГОТОВІ.
КОМПАНІЯ CASE IH Є ОДНИМ З ПРОВІДНИХ СВІТОВИХ ВИРОБНИКІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ.

ЗАВЖДИ ПОРУЧ З НАШИМИ
КЛІЄНТАМИ.

Компанія Case IH бере участь у формуванні майбутнього
сільського господарства. Наші клієнти довіряють нашій
стабільності і нашим надбанням. Ми вимірюємо наш успіх
за допомогою продуктивності нашого обладнання. Наш
бренд означає потужність, традиції і продуктивність - і саме
так сприймають нас і наші клієнти. Ми вкладаємо ці
принципи в виробництво високоякісного обладнання, створення
рішень для забезпечення продуктивності, а також надання
нашим замовникам відмінної підтримки. Саме тому наші
клієнти здатні забезпечити надійне джерело продуктів
харчування і іншої продукції.
Маючи на п'яти континентах виробничі потужності,
дослідницькі і конструкторські центри, глобальні і
регіональні головні офіси, а також постачальників запасних
частин, ми знаходимось усюди, де є наші клієнти. Через
своїх співробітників, дилерів і дистрибуторів ми маємо
зв'язок зі всіма країнами, які обслуговуємо. Наша широка
географія дозволяє реагувати на локальні економічні
умови. Що для нас дійсно важливо - це те, що ми можемо
забезпечити індивідуальні потреби і вимоги наших клієнтів.

ПОТУЖНІ ПРОДУКТИ.

Потужність компанії Case IH це не просто кінські сили
в наших машинах. Це постійне прагнення перевершити
те, що ми зробили раніше. Це забезпечення для наших
клієнтів необхідної потужності, коли і де це їм потрібно. І
це тому, що наші машини розроблені на основі інформації,
яку працівники та дилери компанії Case IH отримують
під час спілкування з фермерами безпосередньо в полі.
Ми працюємо з ними, щоб знайти унікальні рішення
для збільшення продуктивності, а також, щоб забезпечити
необхідну тривалість роботи в полі.
Трактори Case IH лідирують в галузі за показниками
потужності, продуктивності, економічної ефективності, а
також простоти експлуатації. Наші трактори сконструйовані
таким чином, щоб протистояти найбільш суворим умовам
і забезпечити максимальну потужність для виконання
кожного завдання. Будучи винахідником роторної технології
Axial- Flow®, компанія Case IH упродовж 30 років продовжує
розширювати межі продуктивності з комбайнами, які
збільшують пропускну здатність і покращують якість зерна.
Компанія Case IH також має повну лінійку обладнання для
обробітку ґрунту, обприскувачі і машини для внесення
добрив, прес-підбирачі і сінозбиральні машини, а також
спеціалізовані комбайни для збирання цукрових тростин.

ПРОДУКТИВНІСТЬ - ЦЕ ПРИБУТОК.

Саме тому ми створюємо технології сільського
господарства, які приносять прибуток. Наші замовники
хочуть оптимізувати свою прибутковість. Ми підтримуємо
їх зростання за допомогою потужного, надійного,
продуктивного обладнання, першокласного обслуговування
клієнтів і рішень для забезпечення продуктивності.
Ми знаємо своїх клієнтів і знаємо, що їм потрібно. Ми
також в змозі виконати їх індивідуальні вимоги. Перелік
наших клієнтів починається з великих професійних
сільгоспвиробників і закінчується маленькими сімейними
компаніями. А їх продукція - зерно, фрукти, картопля,
рис або цукрова тростина - визначають межі прибутку і
врожайності. Крім цього, ми також обслуговуємо виробників,
які займаються і тваринництвом, і рослинництвом,
справляючись з робочим навантаженням протягом всього
року.
Операції з землеробства є найбільш прибутковими
тоді, коли можна тривалий час працювати без перерв і
простоїв. Наші замовники процвітають разом з міцним,
надійним обладнанням, яке може цілодобово працювати в
різноманітних умовах.

1831: Сайрус Холл МакКормік винаходить механічну
жниварку.
1842: Джером Інкріз Кейс засновує завод з
виробництва молотарок в місті Расін, штат Вісконсін.
1848: Сайрус Холл МакКормік засновує компанію
"McCormick Harvesting Machine" в місті Чикаго, штат
Іллінойс.
1869: J.I. Кейс та компанія виробляє перший трактор
з паровим двигуном. Трактор був колісним, але
приводився в рух кіньми та використовувався тільки
як приводний механізм.
1892: Кейс створює перший трактор з бензиновим
двигуном під назвою трактор "Paterson". Серед
компаній-виробників збиральних машин, які мають
давню історію, Кейс був першим, хто створив
бензиновий трактор.
1902: 28 липня 1902 року заснована компанія
"International Harvester". Компанія "International
Harvester" представляла 90 відсотків виробництва
снопов'язалок.
1923: Берт Бенджамін (Bert Benjamin) побудував
перший успішний просапний трактор Farmall і в
тому ж році подав документи на отримання патенту.
Трактор мав революційно легку конструкцію, але з
високим рівнем потужності у співвідношенні з його
вагою, а також вузьку передню частину з одним
напрямним колесом і точним кермовим управлінням
для культивації.
1939: 9 серпня 1939 року компанія "International
Harvester" представляє друге покоління тракторів
Farmall, серія яких мала буквене позначення.

1958: Взимку 1957-58 років Джон Штайгер (John
Steiger) і його сини Дуглас (Douglas) і Моріс (Maurice)
успішно створили перший трактор Steiger. Сім'ї був
потрібний трактор с більшою потужністю, ніж були
доступні на ринку.

1996: Представлено дивовижний трактор Steiger
Quadtrac.
Цей трактор потужністю 360 к.с.
обладнано чотирма незалежними гусеничними
рушіями для забезпечення покращеного контакту з
поверхнею поля.

1963: Родина Штайгер вирішує розпочати серійне
виробництво тракторів, Дуглас Штайгер працює
як головний конструктор, а Моріс Штайгер очолює
виробництво. Трактори марки Steiger пофарбовані
у відмітний світло-зелений колір.

2003: Компанія повідомляє про повернення на
ринок торговельної марки Farmall і представляє нові
серії тракторів D та DX.

1977: Компанія "International Harvester" представляє
концепція роторного збирання врожаю Axial-Flow® в
моделях комбайнів 1440 і 1460.
1980: Компанія "International Harvester" розпочала
виробництво інноваційного трактора з формулою
шасі 2+2 на шарнірно-зламній рамі та з кабіною,
розташованою в задній його половині.
1985: Департамент юстиції США затверджує
придбання Кейсом компанії "International Harvester".
Поєднання забезпечило збільшення ваги на ринку,
розширення спектру продукції, а також значно
збільшило кількість дилерів.
1988: Case IH запускає трактор Magnum –
перша повністю нова машина, спільно випущена
інженерами компаній "Case IH" та "International
Harvester".
1995: Компанія Сase IH запропонувала системи
для точного землеробства AFS (Advanced
Farming System). Ці інноваційні системи точного
землеробства дозволяють аграріям максимально
підвищити
продуктивність
роботи
шляхом
контролю врожайності з використанням технологій
супутникової навігації.

ПРО КОМПАНІЮ CASE IH

ІСТОРІЯ І МАЙБУТНЄ

Упродовж двох сторіч компанія Case IH робила ключові внески в трансформацію сільського господарства. Сайрус МакКормік (Cyrus McCormick) і Джером
Інкріз Кейс (Jerome Increase Case) продемонстрували величезну винахідливість і наполегливість в пошуку і втіленні технологій промислової революції.
Вони винаходили машини, які не тільки випереджували свій час, але також збільшили продуктивність в 100 разів. Ця традиція продовжується і сьогодні з
більш продуктивними машинами, які забезпечують кращі результати, а наші інженери-конструктори прогнозують тенденції і створюють
інновації, що відповідають вимогам наших замовників.

2008: Компанія Case IH випускає моделі Gold
Signature Edition з нагоди святкування 50-ї річниці
тракторів Steiger і 20-ї річниці тракторів Magnum.
2009: Case IH представляє на ринку найширший
модельний ряд комбайнів в галузі , який включає
шість моделей Axial-Flow®, в тому числі модель IX-го
класу 9120.
2010: Запуск моделей Puma,
Puma CVT, Magnum, Steiger і Quadrac з системою
EfficientPower,
які
відрізняються
меншим
споживанням пального і кращою продуктивністю.
2012: Компанія Case IH відсвяткувала 25-ту річницю
тракторів Magnum.
Сьогодні: В модельний ряд входять машини від
високоманеврених спеціальних тракторів до моделі
Steiger Quadtrac, який зі своєю потужністю 600 к.с. є
найпотужнішим трактором в світі. Перевірена часом
система Axial-Flow є провідною в індустрії комбайнів
протягом більше ніж 30 років. Компанія Case IH є
також світовим лідером в виробництві комбайнів
для збирання цукрової тростини.
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СТВОРЕНО З ЛЮБОВ'Ю

ЗРОБЛЕНО CASE IH.
СТВОРЕНО З НАТХНЕННЯМ.

Посівне обладнання,
обладнання, компоненти

БЕНСОН, США

Обприскувачі, машини для
внесення добрив
Машини для збирання/
пакування бавовни
Компанія Case IH підтримує сільське господарство більше 160 років, а торгова марка Case
IH є символом традицій лідерства. Історія компанії - це кульмінація об'єднаних зусиль компаній з
виробництва великого сільськогосподарського обладнання і їх торгових марок, в тому числі Case,
International Harvester і David Brown та багатьох інших. Кожна з цих торгових марок відіграла значну
роль в історії і еволюції Case IH. З роками відбулось багато змін, але легендарний червоний бренд буде
завжди означати зобов'язання забезпечити успішність сільгоспвиробників.

ГРАНД-АЙЛЕНД, НЕБРАСКА - БАТЬКІВЩИНА КОМБАЙНІВ AXIAL-FLOW®

Це - Північноамериканський центр передового досвіду в галузі комбайнів CNH. Декілька бізнеспідрозділів утворюють виробничу частину заводу в Гранд-Айленд, який включає виготовлення,
зварювання, фарбування і монтаж. Кожна зона використовує сучасні технології для сприяння процесам,
в тому числі систему електростатичного фарбування, лазерні камери, зварювальні автомати, а також
бездротові системи контролю.

РАСІН, ВІСКОНСІН - БАТЬКІВЩИНА ТРАКТОРІВ MAGNUM®

Завод площею 595 000 квадратних метрів - це місце виробництва тракторів серії Magnum. Тут також
виготовляють трансмісії для комбайнів Axial-Flow®, бавовнозбиральних комбайнів Cotton Express, а також
осей і клапанів для тракторів Case IH Steiger серії 4WD.

ФАРГО, ПІВНІЧНА ДАКОТА БАТЬКІВЩИНА МОДЕЛЕЙ STEIGER® ТА QUADTRAC®

Засновані братами Штайгер в 1960-х роках виробничі потужності в місті Фарго, штат Північна Дакота,
виготовляють повноприводні трактори серії Case IH Steiger, колісні навантажувачі, а також реверсивне
обладнання.

САНКТ- ВАЛЕНТИН - БАТЬКІВЩИНА ГОЛОВНОГО ОФІСУ
РЕГІОНАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЄВРОПИ, БЛИЗЬКОГО СХОДУ І АФРИКИ
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САСКАТУН, КАНАДА

В серці головного офісу підрозділу Європи, Близького Сходу і Африки знаходиться новий Центр
досвіду. Дилери і клієнти запрошуються ознайомитися з тим, як виготовляються трактори Case IH на
найсучасніших виробничих потужностях, відкрити можливості дослідницьких і конструкторських ресурсів,
а також випробувати найновішу техніку Case IH.

ГРАНД-АЙЛЕНД,
США

Комбайни

КЕРЕТАРО,
МЕКСИКА
Трактори

ГУДФІЛД, США

Обладнання для обробітку
ґрунту

НЬЮ-ХОЛЛАНД,
США

Малі прес-підбирачі, диски

ЗАВОДИ ПО
ВСЬОМУ СВІТУ

РАСІН, США

ЗЕДЕЛЬГЕМ, БЕЛЬГІЯ

Magnum

Компоненти

ФАРГО,
США
Steiger Quadtrac

ПЛОЦЬК, ПОЛЬЩА
БЕРЛІНГТОН, США

Прес-підбирачі, жатки

Жатки

САНКТ-ВАЛЕНТИН, АВСТРІЯ

БАЗІЛЬДОН,
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ

Трактори

Трактори

АНКАРА, ТУРЕЧЧИНА
Трактори

ПІРАСІКАБА, БРАЗИЛІЯ

Комбайни для збирання цукрової тростини,
кавових бобів, сажалки і обприскувачі

СОРОКАБА, БРАЗИЛІЯ
Комбайни

ЙЕЗІ, ІТАЛІЯ
Трактори

НЬЮ-ДЕЛІ, ІНДІЯ
Трактори, компоненти

КРУА, ФРАНЦІЯ
Компоненти

КУРИТІБА,
БРАЗИЛІЯ
Трактори
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ДИЛЕРСЬКА
МЕРЕЖА

БІЛЬШЕ, НІЖ МАШИНИ, ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ ДЛЯ ВАС: РАЗОМ З
ВАМИ ПРАЦЮЮТЬ І НАШІ ЛЮДИ.
Коли Ви купуєте машину Case IH, можете бути впевненими не тільки в тому, що Ви купуєте найкращий продукт, але
також в тому, що отримаєте найкращу дилерську підтримку. Дилери Case IH можуть проконсультувати щодо вибору
підходящої машини, а також будуть продовжувати підтримувати Вас і Ваше обладнання, забезпечуючи сервісне
обслуговування і запасні частини, які Ви очікуєте від такої надійної компанії, як Case IH.

ПІДТРИМУЙТЕ ПРОДУКТИВНІСТЬ СВОЇХ ІНВЕСТИЦІЙ.

Компанія Case IH і її спеціалізована дистрибуторська мережа забезпечують відмінну підтримку, коли Ви отримуєте
нову машину, а також доки вона залишається у Вашій власності. Case IH також зосереджується на побудові найбільш
професійної дилерської мережі в галузі за допомогою організації професійного ділового партнерства зі своїми
дилерами і дистрибуторами на основі інтенсивного діалогу. На фермі Ви можете покластися на професіоналів з
обслуговування, підготовлених, щоб підтримувати продуктивність Ваших інвестицій.

НАШІ ПОСЛУГИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВАС

З найперших етапів розробки кожної моделі ми думаємо про те, як найкращим чином надати Вам послуги з технічного
обслуговування і ремонту продукту Case IH, а останні ідеї світу сільськогосподарської техніки залишаються
важливими навіть після доставки Вам Вашої машини. Наші інженери постійно контактують з ринком і можуть
впровадити найновіші розробки під час обслуговування Вашої машини. Ми також вважаємо своїм обов'язком звести
до мінімуму витрати і час, який Ваша машина проводить в майстерні.

СОЛІДНА КВАЛІФІКАЦІЯ

Компанія Case IH не тільки використовує найбільш потужні технології - ми також наймаємо тільки висококваліфікованих
працівників. Саме тому ми витрачаємо так багато часу і коштів на подальше навчання нашого обслуговуючого
персоналу по всьому світу. Сучасні тренінги і семінари проводяться в наших повністю обладнаних локальних
навчальних центрах, розширюються завдяки подальшим курсам, які проводяться в регіональних офісах; працівники
проходять навчання, щоб стати досвідченими спеціалістами в різних галузях обслуговування відповідно до своїх
можливостей і інтересів. На додаток до наших тренінгів ми пропонуємо дилерам вичерпний комплект тренінгів в
режимі онлайн. І це корисно не тільки для технічних спеціалістів. Ви також отримуєте швидкий і ефективний ремонт,
який гарантує задоволення потреб клієнта.
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ДИЛЕРСЬКА
МЕРЕЖА

КИЇВ, УКРАЇНА

Офіси Case IH Україна і Молдова

САНКТ-ВАЛЕНТИН, АВСТРІЯ
Головний офіс підрозділу Європи,
Близького Сходу та Африки

5 ДИЛЕРІВ В УКРАЇНІ ТА МОЛДОВІ

Дилерська мережа Case IH забезпечить всю необхідну
підтримку, щоб Ви продовжували працювати.
Знайдіть найближчого дилера на сайті: www.caseih.com/ua
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Трактори Quadtrac та Steiger - це велетні продуктивності, які забезпечують найвищу тягову потужність для великої робочої ширини. Двигуни серії
тракторів Steiger та Quadtrac розроблені для отримання максимальної потужності і обладнані системою управління потужністю двигуна, що забезпечує,
за необхідності, ще до 62 додаткових кінських сил для роботи на горбистих полях і крутих схилах, завдяки чому задовольняє найвищі вимоги до
потужності ВВП і гідравлічної системи сучасного більш великого та більш продуктивного причіпного обладнання.

ДВИГУН - ЦЕ СЕРЦЕ НАЙБІЛЬШ
ПОТУЖНОГО ТРАКТОРА В ГАЛУЗІ.

ГІДРАВЛІКА ТА ВВП, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ
ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНИЙ ВРОЖАЙ.

НАДМІЦНА РАМА ДЛЯ НАЙБІЛЬШ
ВИМОГЛИВОЇ РОБОТИ.

QUADTRAC
550

STEIGER
400

Система управління потужністю двигуна Engine Power
Management забезпечує до 62 додаткових кінських сил,
надаючи до 10% додаткової продуктивності.

МОДЕЛІ
ДВИГУН
Кількість циліндрів / Рівень викидів
Робочий об'єм двигуна (л)
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]
Максимальна потужність при 1900 об/хв
[кВт/к.с.(CV)]
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)
ТРАНСМІСІЯ
Тип
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА
Максимальна продуктивність насоса

QUADTRAC
450

Варіант комплектації з можливістю використання до
восьми виносних гідравлічних клапанів, продуктивністю до
428 літрів на хвилину. Такий гідравлічний потік покриває
потреби навіть найпотужнішого посівного обладнання в
галузі. Також доступний варіант комплектації з триточковою
навіскою.

QUADTRAC
500

QUADTRAC
600

6 / Tier 2
12,9
336 / 457

373 / 508

410 / 558

447 / 608

309 / 502

410 / 558

451 / 614

492 / 670

2 100
16/2 Powershift
428

428

428

428

МОДЕЛІ
ДВИГУН
Кількість циліндрів / Рівень викидів
Робочий об'єм двигуна (л)
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]
Максимальна потужність при 1900 об/хв
[кВт/к.с.(CV)]
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)
ТРАНСМІСІЯ
Тип
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА
Максимальна продуктивність насоса

ТРАКТОРИ

STEIGER / QUADTRAC

ПРОДУКТИВНІСТЬ. ПОТУЖНІСТЬ В ОСНОВІ РОСЛИННИЦТВА.

Оптимальне зчеплення з землею за будь-яких умов з
мінімальним тиском на ґрунт робить Quadtrac ідеальним
трактором для роботи в найважчих умовах.

STEIGER
450

STEIGER
500

STEIGER
550

STEIGER
600

298 / 406

336 / 457

6 / Tier 2
12,9
373 / 508

410 / 558

447 / 608

328 / 446

369 / 502

410 / 558

451 / 614

492 / 670

2 100
16/2 Powershift
216 / 428 (опція)
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Вперше запущена в 1987 році, серія Magnum еволюціонувала упродовж 28 років, щоб стати вибором №1 великої кількості фермерів, які
вимагають найкращого. Новий трактор Magnum долає кожне завдання швидко і ефективно, надійно забезпечуючи вражаючу продуктивність день за
днем. Маючи велику потужність і ефективність, покращений комфорт і інтуїтивне управління, новий Magnum підіймає продуктивність до нових висот і
скорочує затрати власника.

ПОТУЖНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ, ЯКІ
ЛІДИРУЮТЬ В ПОЛІ.

Двигуни Magnum об'ємом 8,7 літрів, з 6 циліндрами,
паливною системою високого тиску, турбонагнітачем та
проміжним охолодженням розроблені для ефективного
забезпечення величезної потужності, а система управління
потужністю двигуна надає саме таку потужність, яка
необхідна, і тоді, коли це необхідно.

МОДЕЛІ
ДВИГУН
Кількість циліндрів / Рівень викидів
Робочий об'єм двигуна (л)
Номінальна потужність - Power Management [кВт/к.с.(CV)]
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]
Максимальна потужність [кВт/к.с.(CV)]
Максимальна потужність з Power Management [кВт/к.с.(CV)]
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)
ТРАНСМІСІЯ
Тип
Кількість стандартних швидкостей Ходозменшувач 40 км/год
Кількість стандартних швидкостей 40 км/год
ТРИТОЧКОВА НАВІСКА
Максимальна вантажопідйомність (кг)

НАРОДЖЕНИЙ БУТИ МІЦНИМ

РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВАШОГО УСПІХУ

З новим трактором Magnum Ви можете розраховувати на
вантажопідйомність задньої навіски 10 200 кг, повністю
інтегровану передню навіску з вантажопідйомністю 5 тон,
а також можливість додати опціональний передній ВВП.
Для роботи з великим причепним обладнанням встановлено
гідравлічний насос twin-flow продуктивністю 282 л/хв.

MAGNUM 280

232 / 315
206 / 280
232 / 315
258 / 351

ТРАКТОРИ

НОВИЙ
MAGNUM
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВИСОКІ ПРИБУТКИ.

Новий зовнішній вигляд Magnum включає нову конструкцію
даху і нову опцію світлодіодного освітлення, щоб
забезпечити ідеальне освітлення для роботи вночі.
Крім цього, система всмоктування повітря двигуна
переміщена в ліву частину кабіни для забезпечення
кращої продуктивності очищення повітря. З правого боку
в паливний бак були вбудовані сходинки, щоб полегшити
доступ для очищення вікон кабіни.

MAGNUM 310
6 / Tier 2
8,7
255 / 347
229 / 311
255 / 347
261 / 382
2 000

MAGNUM 340

276 / 375
250 / 340
275 / 374
301 / 409

23 x 6
18 x 4

Трансмісія Full Powershift з Powershuttle
23 x 6
18 x 4

23 x 6
18 x 4

9 130

10 200

10 200
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Трактори серії Puma™ спеціально створені для забезпечення найвищої продуктивності. Модельний ряд тракторів Puma включає три машини потужністю
від 158 до 213 к.с., які забезпечують необхідну потужність для виконання завдань з основного обробітку ґрунту, культивації, посіву та перевезення
вантажів. Незалежно від того, чи то весняні, чи осінні польові роботи, чи транспортування, відмінне співвідношення потужності та ваги тракторів Puma
забезпечить оптимальну потужність для досягнення максимальної продуктивності і економію палива.

ВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ. БІЛЬША
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ.
Система управління потужністю двигуна забезпечує
стабільну продуктивність, підвищуючи потужність двигуна
в важких умовах. Номінальна потужність ваших тракторів
може бути додатково збільшена ще на 37 к.с.!

МОДЕЛІ

БІЛЬШЕ КОНТРОЛЮ. МЕНШЕ ВТОМИ.

ПРОСТОТА. ПОТУЖНІСТЬ. ПОВНИЙ
КОНТРОЛЬ.

Ергономічне розташування органів управління для
забезпечення максимального комфорту. Завдяки
багатофункціональному підлокітнику Multicontroller™ всі
ключові функції трактора завжди знаходяться під рукою.

PUMA 155

ДВИГУН
Кількість циліндрів / Рівень викидів
Робочий об'єм двигуна (л)
Номінальна потужність - Power Management [кВт/к.с.(CV)]
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)
Максимальна потужність [кВт/к.с.(CV)]
Максимальна потужність Power Management [кВт/к.с.(CV)]
ТРАНСМІСІЯ
18x6 Semi- / Powershift 40 км/год
18x6 Full Powershift 40 км/год
ТРИТОЧКОВА НАВІСКА
Макс. вантажопідйомність (кг) - Стандарт/опція

Трансмісія з функцією Full Powershift забезпечує плавне
м'яке перемикання передач з нуля до 40 або 50 км/год.
Передачі ходозменшувача пропонують додаткові 10
швидкостей від 225 м/год до 1,6 км/год при швидкості
двигуна 2 200 об/хв.
PUMA 180

PUMA 210

124 / 169
142 / 193

6 / Tier 3
6,7
160 / 218
134 / 182
2 200
147 / 200
172 / 234

164 / 223
178 / 242

•
-

•

•

135 / 183
116 / 158

6 687 / 8 257

ТРАКТОРИ

PUMA

ВИВІЛЬНІТЬ МАКСИМАЛЬНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ І НЕПЕРЕВЕРШЕНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ.

175 / 238
157 / 213

8 647 / 10 460
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• Стандартне обладнання

- Не доступно

СІНО І ФУРАЖ

MAXXUM
МАКСИМАЛЬНА БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ. БАГАТОЦІЛЬОВА РОБОЧА МАШИНА.

Потужний, багатофункціональний і економічний, трактор Maxxum є багатоцільовою машиною, яка пропонує Вам ще більше можливостей. Більше гнучкості
завдяки діапазону опцій для забезпечення ваших потреб. Більше комфорту і маневреності, щоб Ви продовжували рух. Більше високопродуктивних
характеристик для максимізації ефективності. А також більше простоти для полегшення обслуговування.

ВИЗНАЧНА ЕРГОНОМІКА.
ПРЕКРАСНА ОГЛЯДОВІСТЬ.

Кабіна SurroundVision тракторів Maxxum
забезпечує багато місця для ніг,
кондиціонування повітря,
подвійні дверцята, що широко відкриваються,
а також основний пристрій
із зручними в користуванні функціями.

ПОТУЖНА ГІДРАВЛІКА.

Гідравлічна система, зчіпка і ВВП тракторів
Maxxum забезпечують потужність,
багатофункціональність і зручну експлуатацію
незалежно від завдання. Два насоси
дозволяють одночасно виконувати функції
кермового управління і гідравлічної системи,
не жертвуючи при цьому продуктивністю.

МОДЕЛІ
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ДВИГУН
Кількість циліндрів / Рівень викидів
Робочий об'єм двигуна (л)
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)
ТРАНСМІСІЯ
Стандарт
Опціонально
ТРИТОЧКОВА НАВІСКА
Макс. вантажопідйомність (кг) - Стандарт/опція

MAXXUM 125
6 / Tier 3
6,7
93 / 126
2 200
Трансмісія Hi/Lo Powershift 24F / 24R
Трансмісія Semi Powershift 16F / 16R
5994

Завдяки своїй економічності, не втрачаючи, однак, при цьому достатньої потужності і надійності, трактори Farmall JX забезпечують чудове
співвідношення ціна-якість. Трактори Farmall JX оснащені двигунами з турбонаддуванням і проміжним охолодженням для забезпечення
максимальної потужності при зниженій витраті палива. Завдяки підвищенню крутного моменту до 30% потрібно менше перемикати передачі, що
забезпечує підвищену ефективність, а результати роботи говорять самі за себе.

ТРАКТОРИ

FARMALL
JX
ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ.

НАВАНТАЖУВАЧІ, ЩО
ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ ВСІХ
ЗАВДАНЬ.

Трактори серії Farmall JX можна додатково
оснастити навантажувачем з ковшем, який
встановлюється на заводі, що пропонує
багато переваг з економії часу і зусиль і є
ідеальним для застосування в тваринництві.

ВИСОКОПОТУЖНА ГІДРАВЛІКА ТА ВВП.
Трактори Farmall JX обладнані гідросистемою з
відкритим центром з продуктивністю 40,1 л/хв
або додатковим насосом високої продуктивності
51,7 л/хв, також може бути встановлено до
трьох задніх виносних клапанів. Максимальна
вантажопідйомність задньої навіски становить
4 700 кг. В стандартній комплектації поставляється
ВВП на 540/1000 об/хв разом з ВВП з прив'язкою
до ходової швидкості.

МОДЕЛІ

FARMALL 110 JX

ДВИГУН
Кількість циліндрів / Рівень викидів
Робочий об'єм двигуна (л)
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]
Номінальна швидкість обертів двигуна (об/хв)
ТРАНСМІСІЯ
Трансмісія 12x12 Synchro Shuttle™ (30 км/год)
Гідравлічна трансмісія 12x12 Powershuttle (30 км/год)
ТРИТОЧКОВА НАВІСКА
Максимальна вантажопідйомність (кг)
• Стандартне обладнання

Додаткове обладнання - Не доступно

4 / Tier 3
3,9
81 / 110
2 300
•

4 700
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®
Комбайни Axial-Flow
7240, 8240 і 9240 створені для найбільших ферм, найкрупніших підрядників, високих врожаїв і найбільш вимогливих власників
та операторів – а також для найнижчих виробничих витрат в кожному з випадків. Ці комбайни створено на основі перевіреного принципу однороторної
технології Axial-Flow® та пов’язаних із ним переваг; ретельний обмолот сприяє зменшенню збитків і водночас забезпечує найделікатнішу обробку зерна.

ПРАГНЕННЯ ДО ДОСКОНАЛОСТІ

Збільшена потужність двигуна відповідає вимогам
великих сучасних ферм і компаній для надання
послуг: високошвидкісне збирання врожаю, підвищена
продуктивність обмолоту і здатність стабільно працювати
навіть в найскладніших умовах. Крім цього, зі збільшеною
ємкістю зернового бункеру у вас буде більше часу для
управління процесом розвантаження.
МОДЕЛІ
ДВИГУН
Кількість циліндрів / Рівень викидів
Робочий об'єм двигуна (л)
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]
ОБМОЛОТ / СЕПАРАЦІЯ
Діапазон швидкості ротора (об/хв)
Загальна площа обмолоту та сепарації (м2)
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
Загальна поверхня решіт під обдувом (м2)
БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА / РОЗВАНТАЖЕННЯ
Місткість зернового бункера (л)
Швидкість розвантаження стандартна / підвищеної потужності (л/с)

МАКСИМАЛЬНА ЯКІСТЬ ЗЕРНА

СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
Комбайни Axial-Flow® серії 240 розроблені для того, щоб
збирати велику кількість чистого, неушкодженого зерна
в бункер, і робити це швидко. Ми знаємо, що як тільки
рослини визріли і готові для збирання, Вашим пріоритетним
завданням є якомога швидше зібрати їх з поля.

Для комбайнів нової серії 240 перевірена часом
однороторна конструкція була покращена за допомогою
нової конфігурації бичів молотильного барабану, щоб
забезпечити більшу пропускну здатність і якісний обмолот,
особливо в умовах високої врожайності. М'який обмолот
гарантує найкращу якість кожного зернятка, яке попадає
в зерновий бункер.
AXIAL-FLOW® 7240

AXIAL-FLOW® 8240

AXIAL-FLOW® 9240

11,1
317 / 425

6 / Tier 2
12,9
365 / 496

15,9
410 / 557

220 - 1 180 (3 діапазони)

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

®
AXIAL-FLOW
СЕРІЯ 240
ВДАЛИЙ СЕЗОН ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ.

250 - 1 180 (3 діапазони)
2,98

231 - 1 180 (3 діапазони)

6,5
11 100

14 440
113 / 141

113 / 159
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Комбайни Axial-Flow® 5140, 6140 і 7140 розроблено для задоволення потреб найвибагливіших середніх та великих фермерських господарств: зі значним
посиленням зернових транспортерів і підвищеною потужністю моделей 6140 та 7140 усі ці комбайни забезпечують високу ефективність. Ці комбайни
створено на основі потужних двигунів FPT Tier 2 і перевіреного принципу однороторної технології Axial-Flow® та пов’язаних із ним переваг; ретельний
обмолот сприяє зменшенню збитків і водночас забезпечує найделікатнішу обробку зерна.

ВІДМІННА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ЗАВДЯКИ
РОТОРНИМ ІННОВАЦІЯМ

Після впровадження більше трьох десятиріч тому
Axial-Flow® завжди був справжнім роторним комбайном.
Ця перевірена часом, проста, але ефективна конструкція
постійно забезпечує відмінну якість зерна і високу
продуктивність.

МОДЕЛІ
ДВИГУН
Кількість циліндрів / Рівень викидів
Робочий об'єм двигуна (л)
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]
ОБМОЛОТ / СЕПАРАЦІЯ
Діапазон швидкості ротора (об/хв)
Загальна площа обмолоту та сепарації (м2)
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
Загальна поверхня решіт під обдувом (м2)
БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА / РОЗВАНТАЖЕННЯ
Місткість зернового бункера (л)
Швидкість розвантаження (л/с)

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СТАЄ
ЩЕ ПРОСТІШИМ

ЛЕГКЕ УПРАВЛІННЯ

Комбайни Axial-Flow® вже давно відомі завдяки своїй
простоті. В той час, коли наші машини і технології пройшли
довгий шлях за останні три з половиною десятиліття, не
змінилася тільки одна річ - це наша вірність принципам
простоти і успіху - в експлуатації, в обслуговуванні, в
управлінні машиною.

Технічне обслуговування є швидким і простим, причому
більшість операцій Ви зможете виконати з рівня ґрунту завдяки
відмінному доступу до основних зон: гідравлічної системи,
акумуляторів, фільтрів і зернового бункера, а також бокових
дверцят для огляду. Використано менше ременів і ланцюгів для
регулювання, що подовжує термін безвідмовної експлуатації.
AXIAL-FLOW® 5140

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

®
AXIAL-FLOW
СЕРІЯ 140
ПРОДУКТИВНІСТЬ НОВОГО РІВНЯ.

AXIAL-FLOW® 6140

AXIAL-FLOW® 7140

6 / Tier 2
6,7
198 / 265

8,7
260 / 348

280 / 375

250 - 1 150 (3 діапазони)
2,8
5,52
8 800
88

10 570
113
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Прості надійні конструкції жаток Case IH забезпечують стабільну продуктивність і довговічність, незалежно від виду рослин або умов. Так само, як і комбайни,
що йдуть за ними, жатки Case IH прості в налаштуванні і регулюванні, інтуїтивно прості в управлінні і допомагають подати більше високоякісного зерна в
бункер. Жатки шириною 13,7 метрів забезпечують стабільну подачу зернової маси, що відповідає високій продуктивності наших машин.

КУКУРУДЗЯНІ ЖАТКИ

ЖОРСТКІ ЗЕРНОВІ ЖАТКИ

Моделі: 4406; 4408; 4412

Моделі: 2030
Довжина (м): 6,1: 7,3; 9,1
Модель: 3050 Varicut:
Довжина (м) 6,1; 6,7; 7.,6; 9,1; 10,6; 12,5

Серія 4400 доступна
ширина міжряддя 70 см
(від 6 до 12 рядків)
•Е
 фективний контроль жатки
для максимальної продуктивності:
4 ножі на кожному вальці відмінне керування за допомогою
підвідного ланцюга.
• Ефективне очищення качана
кукурудзи: регульовані відривні пластини,
що регулюються за кабіни.

В основному використовується при збиранні
дрібнозернових рослин та рису, але також
застосовується для збирання іншого насіння,
бобів і бобових рослин.
• Висока швидкість подачі і прості, ефективні
приводи. Копіри на повну ширину жатки.
• Швидке приєднання: фіксація одним важелем,
гідравлічна швидкозмінна муфта і одне
електричне з'єднання, все виконується з одного
і того ж місця.
• Високоефективне зрізування: посилений,
швидкісний привід ножа – 1 150 зрізів/хв.
Болтові ножові секції і запасний ніж входять в
стандартну комплектацію.
• Довжина ріжучого бруса змінюється безступенево
на 575 мм, це разом з швидкістю привода ножа
в 1 150 зрізів на хвилину забезпечує відмінну
продуктивність і збирання різноманітних культур.

ЗЕРНОВІ ЖАТКИ FLEX

ЖОРСТКІ І ГНУЧКІ
СТРІЧКОВІ ЖАТКИ

Модель: 3020
Довжина (м): 6,1; 7,6: 9,1; 10,6

Модель: 3152 (жорстка),
Довжина (м): 10,6;
12,2; 13,7
Модель: 3162 (гнучка),
Довжина (м): 10,6: 12,2; 13,7

•Т
 иск різального апарату можна регулювати,
зберігаючи при цьому широкий діапазон
гнучкості, щоб збільшити збереження зерна.
• Запатентована система кріплення пальців
шнеку не дозволяє поламаним пальцям
потрапити в похилу камеру.
• Система флотації різального апарату TerraFlex
краще повторює контури ґрунту.
• Посилений одинарний привід ножа або
опціональний подвійний ножовий привід на
моделях довжиною 9,1 і 10,6 м.

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

ЖАТКИ
НАЙБІЛЬШИЙ ВИБІР ЖАТОК ДЛЯ НАЙВИЩИХ ВРОЖАЇВ.

Новий посилений привід ножа CentraCut™
створює рівномірне навантаження по всій
довжині жатки, зменшуючи загальну вагу і
вібрацію.
•Е
 ксцентрикове мотовило з шістьма планками
підіймає рослини над різальним апаратом
до ременя стрічкової жатки, щоб покращити
збереження зерна і його якість.
• Просте налаштування і технічне
обслуговування
• Привід ножа CentraCut™ - це потрійна сила
зрізання у порівнянні з одинарним приводом
і подвійна сила зрізання у порівнянні з
подвійним приводом.
Система копіювання різального апарату
TerraFlex™ повторює контури ґрунту.

23

СІНО І ФУРАЖ

СЕРІЯ
LB
4
ВЕЛИКІ
ТЮКОВІ
ПРЕС-ПІДБИРАЧІ
ІДЕАЛЬНИЙ ТЮК ШВИДШЕ, НІЖ ЗА 60 СЕКУНД.
Незалежно від культури - легке сіно, суха солома або зів'ялі кормові рослини з довгими, короткими або ламкими стеблинами, великі прес-підбирачі LB стабільно
формують правильний тюк в ідеальному стані для підстелення або годування худоби. Завдяки трьом моделям в лінійці і ножам для подрібнення різних культур Ви
можете обрати необхідну систему подрібнення і розміри тюка, які підходять для операцій на Вашій фермі.

ПОВНІСТЮ ІНТЕГРОВАНА
НАДІЙНІСТЬ

Перевірена і надзвичайно надійна система
подвійного вузлов’яза на нових машинах
пропонує нову систему очищення стисненим
повітрям, щоб забезпечити надійність,
підтримуючи вузлов’язи чистими від
пилу та рослин.

ПРОСТЕ І ЛЕГКЕ ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Прес-підбирачі LB від Case IH були
розроблені для забезпечення безперебійної
роботи упродовж багатьох сезонів, а також
для мінімального технічного і сервісного
обслуговування. Прямий доступ до всіх
головних компонентів забезпечений завдяки
панелям, що широко відкриваються догори за
допомогою газових стійок.

МОДЕЛІ
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ГАБАРИТИ ТЮКА
Ширина і висота (см)
Максимальна довжина (см)
ПІДБИРАННЯ
Ширина, робоча (DIN 11220) (м)
ТИП ПОДАВАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ
Версія з подвійним подрібнювачем
Версія з потрійним подрібнювачем
Версія з роторним подрібнювачем

LB 334

LB 424

LB 434

80 x 90

120 x 70
260

120 x 90

1,98
2 пакувальних вил, 6 одинарних пальців
3 пакувальних вил, 6 одинарних пальців
Ширина ротора 800 мм, W-подібне розташування пальців

2,23
3 пакувальних вил, 9 одинарних пальців
Н.Д.
Ширина ротора 1200 мм, W-подібне розташування пальців

3 пакувальних вил, 9 одинарних пальців
Н.Д.
Ширина ротора 1200 мм, W-подібне розташування пальців

Сучасне землеробство перш за все вимагає ефективності і продуктивності. Обробка грунту має відбуватися невдовзі після збирання врожаю, отже, Ви маєте швидко
зібрати цінний врожай і зберегти його якість; що Вам потрібно - це швидке пресування з високою і постійною щільністю, і саме це роблять прес-підбирачі Case IH зі
змінною камерою.

СІНО І ФУРАЖ

СЕРІЇ RB 4/RB 5 - РУЛОННІ ПРЕС-ПІДБИРАЧІ
ТЮКИ ІДЕАЛЬНОЇ ФОРМИ

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ НА
ВСІХ ВИДАХ КУЛЬТУР

Незалежно від культури, від типу соломи
або силосу з нашими рулонними преспідбирачами RB Ви закінчите обробку поля
за мінімум часу. Ви можете обрати підбирач
Rotor Feeder або Rotor Cutter, обидва з них
мають унікальну W-подібну конструкцію
ротора, яка оптимізує потік культур в будьяких умовах.

ЩІЛЬНО ЗАПАКОВАНІ І ГОТОВІ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
Швидка і ефективна система пакування
сіткою цілком охоплює тюк сіткою,
покриваючи його краї. Навіть коли рослини
вологі, зів'ялі або сухі, прес-підбирач RB
буде кожного разу забезпечувати довговічні
погодостійкі тюки.

СЕРІЯ RB 4
МОДЕЛІ
ГАБАРИТИ ТЮКА
Ширина (см)
Діаметр (см)
ПІДБИРАЧ
Ширина (м)
ПОДАЧА
Тип подавального механізму

СЕРІЯ RB 5

RB344 РОТОРНИЙ
ПАКУВАЛЬRB344 РОТОРНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ / RB454
/ ПАКУВАЛЬПІДБИРАЧ
ПАКУВАЛЬНИК НИК
НИК
ПІДБИРАЧА
ДЛЯ СИЛОСУ

RB544
ПАКУВАЛЬНИК
ДЛЯ СИЛОСУ

RB544

120
125

120
від 90 до 150

122
125

2,00

2,05

2,10

Вила з подвійним
кривошипом

Ротор з подвійними пальцями

Ротор з одинарними
пальцями

Ротор з подвійними
пальцями

RB455
ПОДАВАЛЬНИЙ
МЕХАНІЗМ

RB455
РОТОРНИЙ
ПОДРІБНЮВАЧ

RB465
ПОДАВАЛЬНИЙ
МЕХАНІЗМ

RB465
РОТОРНИЙ ПОДРІБНЮВАЧ

120
від 90 до 150

від 90 до 180
2,05 або 2,35

Подавальний механізм
з лопатями

Ротор

Подавальний механізм
з лопатями

Ротор
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Вам потрібен обприскувач, який можна було б у будь-який момент вивести в поле, як тільки з’явиться вікно для польових робіт. Ви бажаєте, аби він
гарантував Вам якісну, точну обробку кожного клаптика землі та працював рівно і надійно протягом всього сезону, сезон за сезоном. Це те, заради
чого були розроблені сучасні обприскувачі Patriot, котрі оснащені всіма можливими інструментами, що можуть знадобитися Вам у роботі. Ці технології,
конструкторські розробки та досвід поєднані для того, щоб зберігати рослини здоровими та максимально збільшувати потенціал врожаю.

ХАРАКТЕРНИЙ ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД.
НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Конфігурація машини з "кабіною спереду, двигуном
позаду" надає обприскувачам Patriot від компанії Case
IH характерного зовнішнього вигляду та перевагу у
продуктивності роботи. Така конструкція рівномірно
розподіляє статичну вагу кабіни і двигуна на передню
та задню осі. Динамічна вага баку з препаратами
зосереджена в центрі машини, таким чином, вага
розподіляється більш рівномірно, коли бак повний, а штанги
винесені.

МОДЕЛІ
ДВИГУН
Кількість циліндрів / Рівень викидів
Робочий об'єм двигуна (л)
Номінальна потужність [кВт/к.с.(CV)]
Швидкість руху (км/год)
ОБПРИСКУВАННЯ
Розмір баку (л)
Відстань між форсунками
ШТАНГА
Довжина (м)

НАСКІЛЬКИ ШИРОКИМ Є АСОРТИМЕНТ
ШТАНГ? ДОСТАТНЬО ШИРОКИМ.

Case IH пропонує вибір зі штанг різної ширини та комплектації,
що зможуть ідеально підійти для будь-якого типу робіт - кожна
з них виготовлена на основі надійної та жорсткої конструкції
з паралелограмним кріпленням до рами обприскувача, яка
гарантує багаторічну надійну службу. Удосконалена конструкція
штанги та підвіски штанги забезпечують неперевершену
міцність без надмірного збільшення їх ваги, а також широкий
діапазон регулювання висоти розпилення для обробки різних
видів рослин за різних умов при одночасному утриманні штанги
у фіксованому положенні на будь-якій швидкості.
PATRIOT 3230

164 / 220
3 028
18,3/27,4 або 18,3/30.,5 з самовирівнюванням

PATRIOT 3330
6 / Tier 3
6,7

186 / 250
48

ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ І
ХІМІКАТІВ

ОБПРИСКУВАЧІ
СЕРІЇ
PATRIOT
ОТРИМАЙТЕ МАКСИМУМ ВІД КОЖНОЇ РОСЛИНИ.

ПЕРЕХІД НА НОВИЙ РІВЕНЬ ТОЧНОСТІ.

За допомогою додаткових вдосконалених систем
обприскування AIM Command можна максимально
збільшити ефективність обприскувача Patriot за рахунок
оптимізації параметрів норми внесення та розміру крапель
при кожному обприскуванні на будь-якій частині поля.
За допомогою AIM Command оператор може збільшити
швидкість обприскування, підвищити якість внесення та
домогтися рівномірного покриття.

PATRIOT 4430
6 / Tier 2
8,7
243 / 325

3 785
50 см

4 542
18,3/27,4, 18,3/30,5, або 18,3/27,4/36,5 з самовирівнюванням
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ОБРОБІТОК ҐРУНТУ

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ОБРОБІТКУ ҐГРУНТУ ТА ПОСІВУ
ВЕЛИКІ ВРОЖАЇ ПОЧИНАЮТЬСЯ САМЕ ТУТ.
Обладнання для обробітку ґрунту і посіву від компанії Case IH - це розумний вибір, який допоможе Вам максимально збільшити ефективність та продуктивність в
цілому, підвищуючи Ваш прибуток одночасно з якістю ґрунту. Маючи більш ніж сто років досвіду, ми залишаємося лідером в галузі обладнання для обробітку ґрунту - у
дослідженнях, технології, розробці та виробництві. Купуючи обладнання для обробітку ґрунту і посіву від компанії Case IH, Ви можете бути впевнені, що зробили зважену,
розумну інвестицію, результатом якої буде збільшення продуктивності.

МАКСИМАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК
ГРУНТУ З КОЖНИМ ПРОХОДОМ
Завдяки спеціальній технології обробки
дискові борони Case IH True-Tandem™
забезпечують рівномірний і легкий обробіток
ґрунту по всій ширині за один прохід. Дискові
борони True-Tandem™ прекрасно підходять
для основного обробітку ґрунту, підготовки
ґрунту до посіву чи перемішування рослинних
залишків та добрив з ґрунтом, а також
вирізняються своєю довговічністю та низькими
затратами на експлуатацію.

ДИСКОВІ БОРОНИ
МОДЕЛІ

TRUE-TANDEM 335 TURBO

TRUE-TANDEM 375

від 6,7 до 10,4 (5 моделей)

від 6,8 до 11,2 (6 моделей)

від 25 до 64

від 76 до 152

Діаметр диска (мм)

510

610

Відстань між дисками (мм)

190

229

Робоча ширина (м)
Робоча глибина (мм)

ЗДОРОВІШИЙ ҐРУНТ, БІЛЬШІ
ПРИБУТКИ
Важливим завданням обробітку ґрунту є
механічне усунення існуючого горизонту
ущільнення, щоб забезпечити накопичення
вологи та оптимальний розвиток рослин.
Дисковий глибокорозпушувач Case IH Ecolo-Tiger
відмінно справляється з цим завданням,
руйнуючи глибокі ущільнення ґрунту, а завдяки
великому діаметру дисків добре змішує пожнивні
рештки з ґрунтом на глибину до 18 см.
Ecolo-Tiger характеризується витривалістю
в складних умовах та багатофункціональністю,
здатною забезпечити всі Ваші потреби.
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ДИСКОВІ ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧІ
ECOLO-TIGER
530C

ECOLO-TIGER
730C

Робоча ширина (м)

3,8

5,3

Діаметр дисків (см)

61

61

61

Кількість стійок

5

7

7; 9: 11 або 13

762

762

610

МОДЕЛІ

Відстань між стійками (мм)

ECOLO-TIGER
875
4,3; 5,5: 6,7 або 7,9

ПОЛЬОВІ КУЛЬТИВАТОРИ
TIGER MATE 200 (ОДНОКРАТНЕ
СКЛАДАННЯ)

TIGER MATE 200 (ПОДВІЙНЕ
СКЛАДАННЯ)

Робоча ширина (м)

від 5,6 до 11,1

від 12,3 до 18,4

Кількість рядів лап

5

5

МОДЕЛІ

Відстань (мм) між лапами
Кількість лап

152
від 37 до 77

від 77 до 121

Робоча ширина (м)
Відстань між рядками (мм)
Тип робочих стійок
Регулювання глибини

NUTRI-PLACER 930

NUTRI-TILLER 950

11,4 / 12,2

12,2

51

76

Підпружинені комбіновані для роботи
у важких умовах

Польовий культиватор Tiger-Mate®
200 від Case IH створює рівномірне
посівне ложе, яке забезпечує
оптимальне середовище для
зростання рослин.

ВНЕСЕННЯ ДОБРІВ
ДЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ
ВРОЖАЙНОСТІ

МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ
МОДЕЛІ

ПЕРЕДПОСІВНИЙ
ОБРОБІТОК ҐРУНТУ З
ВІДМІННИМ ВРОЖАЄМ

Пружинна опора з високим кліренсом

Збільшіть прибутки від використання
добрив та підтримуйте стан ґрунту
на відповідному рівні за допомогою
машин для внесення добрив
Nutri-Placer 930, а також

Nutri-Tiller 950.

Одноточкова гідравлічна система

•
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ПОСІВ

ПНЕВМАТИЧНІ
ПОСІВНІ КОМПЛЕКСИ
ВАРІАНТИ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО ҐРУНТУ І СПОСОБУ ПОСІВУ

Компанія Case IH має репутацію постачальника точних та надійних пневматичних сівалок, які підвищують прибуток виробників. Наші пневматичні бункери та
пневматичні дискові сівалки гарантують точність виконання всіх своїх задач. Від найкращих дисколапових сошників систем до запатентованого
низхідного дозатора пневматичного бункера та монітора кабіни - кожна пневматична сівалка від Case IH спроектована для максимально точного внесення.
Завдяки цьому посіви дружно проростають, швидше проявляється рослинний покрив, а урожай повністю розкриває свій потенціал.

ПНЕВМАТИЧНА СІВАЛКА ДЛЯ РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПОСІВУ

Серія пневматичних сівалок Precision Disk від Case IH пропонує розміри, конфігурацію і
точність відповідно до Ваших потреб. Окрім цього, велика ємкість бака, а також
великі, прості в використанні шнеки означають меншу кількість зупинок і швидше заповнення.
Завдяки цьому ви можете засівати більше гектарів кожного дня.

ПНЕВМАТИЧНІ БУНКЕРИ
МОДЕЛІ
Спосіб посіву
Відстань між рядками (см)
Подача насіння
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Робоча ширина, (м)

НАДІЙНИЙ ПОСІВ СЕЗОН ЗА СЕЗОНОМ

Пневматичні Бункери Case IH Precision Air® подають насіння та добрива з бункера до сівалки,
використовуючи запатентовану технологію низхідного дозатора для рівномірного розподілу
продукту. Органи контролю повітряних клапанів на кожному дозаторі дозволяють точно
розраховувати витрати продукту. Відслідковувати та керувати всіма системами можна з
кабіни. А міцна широкопрофільна рама в поєднанні з асортиментом шин гарантує високу
прохідність та стабільність на будь-якому покритті.

ПНЕВМАТИЧНІ БУНКЕРИ
SDX 30

SDX 40
Min-Till / No-Till

19

19

МОДЕЛІ
Кількість баків
Матеріал баку

PRECISION AIR 2230
2
Сталь

Пневматичний бункер
9,1

12,2

Загальна ємкість (л)
Розділення баку (л)

8 104
3 030 / 5 074
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1

Системи точного землеробства AFS® від компанії Case IH лідирують у сфері точного землеробства вже більше десяти років, даючи фермерам можливість керувати
повним циклом виробництва сільськогосподарських культур. Інструменти Case IH AFS® містять все необхідне для забезпечення точності до 2,5 см при кожній операції,
зменшення числа перекриттів і скорочення виробничих витрат, а також максимальне використання потенціалу Ваших земель.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З
УПРАВЛІННЯ ПОЛЬОВИМИ РОБОТАМИ
AFS

В землеробстві враховується багато показників; важливо
зрозуміти, що відбувається і чому. Час керувати польовими
роботами на новому рівні, приймаючи рішення на підставі
фактів. За допомогою пакета програмного забезпечення
з управління польовими даними AFS® від Case IH для
кожного поля можна переглядати виконані завдання,
досягнуту продуктивність, витрачене під час кожного
завдання пальне і, найголовніше, дані про зібраний врожай.
Плануйте майбутнє зараз.

РОЗШИРЕНЕ УПРАВЛІННЯ МАШИНОЮ.
РІШЕННЯ ДЛЯ ВОДІННЯ МАШИНИ.

Якщо Ви шукаєте засіб інтерактивного налаштування
і управляння машиною, сенсорні монітори AFS Pro є
ідеальним рішенням: відстежуйте збір врожаю, витрати
пального і результати роботи, підключайте зовнішні камери,
зберігайте звіти про роботу та керуйте навісним ISOBUS
обладнанням. Сенсорні монітори AFS Pro є інтерактивними,
повністю персоналізованими і переносимими між машинами
Case IH вашого автопарку. Якщо Ви шукаєте систему
водіння, ми можемо запропонувати Вам асортимент від
курсовказівників з простим підключенням "plug and play"
до повністю автоматизованих та інтегрованих рішень.

СИСТЕМИ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕРОБСТВА

AFS® - СИСТЕМИ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
ІНТЕГРОВАНА ТОЧНІЧТЬ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ.

ТЕЛЕМАТИЧНА СИСТЕМА AFS
CONNECT™.

Телематична система Case IH AFS Connect дозволяє
власникам та керівникам господарств відстежувати машини
і управляти ними з офісу відслідковуючи роботу машин в
реальному часі на комп'ютері, за допомогою використання
сигналів високоточної навігації GPS і бездротових мереж
передачі даних. Аналіз отриманих даних допомагає
покращити логістику, скоротити до мінімуму споживання
пального і максимально підвищити продуктивність.

БЕЗПЕКА НІКОЛИ НЕ ШКОДИТЬ!™ Завжди уважно читайте керівництво користувача, перш ніж управляти будь-яким обладнанням. Перед використанням огляньте обладнання й переконайтеся в тому, що воно функціонує належним чином. Дотримуйтеся позначок щодо
безпечного використання виробу й використовуйте всі наявні засоби безпеки. Це видання опубліковано для розповсюдження по всьому світу. Стандартне та додаткове обладнання та наявність окремих моделей можуть відрізнятися для різних країн. Case IH залишає за собою
право без попереднього повідомлення вносити зміни до дизайну й технічного обладнання в будь-який час, і це не призведе до виникнення будь-яких зобов’язань стосовно внесення змін в обладнання, що було продано раніше. Хоча ми докладаємо максимальних зусиль для
забезпечення правильності специфікацій, описів та ілюстрацій у цій брошурі на момент її публікації, ці дані також може бути змінено без попереднього повідомлення. На ілюстраціях може бути зображено додаткове обладнання, а також може бути зображено не все стандартне
обладнання. Case IH рекомендує мастила
.
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Максимізація
ефективності
Управління
Вашим парком
машин

Підвищення
продуктивності

Оптимізація
інвестицій
Генерування
більших
прибутків

Ваш дилер Case IH

