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Більшої віддачі від землі. Більшої віддачі від своєї праці. Більшої 

віддачі від свого обладнання. І ми створюємо техніку, здатну запро-

понувати більше. Розробляємо більш ефективні агротехнічні рішен-

ня. Пропонуємо більше високотехнологічних систем для підвищен-

ня продуктивності роботи. Надаємо більше можливостей спілкуван-

ня з висококваліфікованими польовими експертами Case IH для 

отримання консультацій про те, як можна досягти найвищої рента-

бельності Вашого бізнесу. Робимо все можливе для того, щоб Ви 

отримали саме ту техніку і технології, яких Ви потребуєте. Ми при-

слухаємося до Ваших побажань і виконуємо їх.

Вертикальний обробіток ґрунту може стати дієвим інструментом 

для підготовки полів з великою кількістю пожнивних залишків. Ця 

передова технологія дозволяє розпушити грунт для безперешкод-

ного розвитку кореневої системи вирощуваних культур, а також 

забезпечує вільний доступ до них води і поживних речовин протя-

гом всього сезону вегетації, дозволяючи повністю розкрити потенці-

ал їх врожайності. Проте для втілення цієї можливості потрібно 

підготувати рівне і однорідне насіннєве ложе — не тільки поверхне-

вий шар ґрунту, але і, що особливо важливо, зону кореневої систе-

ми рослин, розпушення якої є запорукою їх повноцінного розвитку 

на ранньому етапі. Наші клієнти давно проявляли великий інтерес 

до ґрунтообробної машини, здатної виконати це завдання, але до 

сьогоднішнього дня її просто не існувало. І ось вона перед Вами. 

Агрегат для вертикального обробітку ґрунту True-Tandem 330 Turbo 

є єдиним у своєму роді знаряддям, яке здатне ефективно подрібни-

ти пожнивні залишки, змішати їх з ґрунтом і рівномірно вирівняти 

поверхню поля, 2 формуючи рівне і однорідне насіннєве ложе. 3
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НОВІ МОЖЛИВОСТІ З НОВИМ ПОКОЛІННЯМ МАШИН...
НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЯ ТРУДОЗАТРАТ.
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Система автоматичного водіння AFS ACCUGUIDE™ True-Tandem 330 TURBO: Безперешкодне
проходження грунту і пожнивних залишків.
Запатентовані диски Turbo забезпечують вільне
проходження пожнивних залишків і грунту через агрегат.

дозволяє максимально збільшити продуктивність роботи, 
забезпечуючи можливість використання агрегату для 
вертикального обробітку ґрунту True-Tandem Turbo 330 на 
робочих швидкостях в 12–15 км/год.
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ЛІДЕРИ РИНКУ

5

У  розрахунок  закладені  цифри,  одержані  при  використанні  трактора
потужністю 300 к.с. в комплексі з оптимальним для нього грунтообробним 
обладнанням на загальноприйнятих робочих швидкостях.

ОПТИМАЛЬНА ПІДГОТОВКА ГРУНТУ,
ПРОДУКТИВНІСТЬ І ПРИБУТКОВІСТЬ.

ЗАВЕРШЕННЯ ОСІННЬОГО ПЕРЕДПОСІВНОГО ОБРОБІТКУ:

ФІНАЛЬНИЙ ШТРИХ В ПЕРЕДПОСІВНОМУ ВЕСНЯНОМУ ОБРОБІТКУ:

• Подрібнення пожнивних залишків і ретельне 
змішування їх із землею.

• Знищення дрібних бур’янів.
• Руйнування кірки на поверхні грунту та усунення 

ущільнень у підповерхневому шарі.

ВИКЛЮЧНА ЕКОНОМІЯ ВИТРАТ:
• Завдяки своїй конструкції наш агрегат не потребує великої тягової 

потужності, що дозволяє використовувати його на більшій 
робочої швидкості без зайвого споживання палива.

• У результаті Ваша робота з подрібнення та закладення 
пожнивних залишків стає виключно економічною.

TRUE-TANDEM 330 TURBO: ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА
Середній розхід палива в залежності від типу використовуваного агрегату
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TRUE-TANDEM 330 TURBO: ЕКОНОМІЯ ТРУДОЗАТРАТ
Економія за 5 років на площі в 810 га в порівнянні з двослідною дисковою 

бороною при погодинній ставці оплати праці оператора в 20 дол. США.
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• Подрібнення пожнивних залишків відразу після
проходження комбайна.

• Вирівнювання поверхні поля після завершення основної
культивації.

• Ефективне закладення вапняних і мінеральних добрив у ґрунт.
Найбільша економія палива і трудозатрат. Результати порівняльних 
польових тестів, проведених Державним університетом Колорадо в США, 
підтверджують, що при роботі з агрегатом для вертикального обробітку 
грунту True Tandem 330 Turbo споживається менше палива, ніж при роботі 
з іншими грунтообробними машинами.
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УНІКАЛЬНІ ТУРБО-ДИСКИ 

З МАЛИМ ВИГИНОМ І

АГРЕСИВНИМ ХВИЛЯСТИМ 

ПРОФІЛЕМ ПІДНІМАЮТЬ

ГРУНТ, РІВНОМІРНО

РОЗПОДІЛЯЮЧИ ЙОГО В 

СТОРОНИ І НАЗАД.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ З НОВИМ ПОКОЛІННЯМ МАШИН...
ВЕРТИКАЛЬНИЙ ОБРОБІТОК І ВИРІВНЮВАННЯ ҐРУНТУ.

ВГОРУ

НАЗАД

В СТОРОНИ
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ВИСОКА АГРОТЕХНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

ОДИН УНІКАЛЬНИЙ ДИСКОВИЙ НІЖ - ЧОТИРИ ІСТОТНИХ ПЕРЕВАГИ.

Знищення молодої порослі бур’янів. Підготовка рівного насіннєвого ложа за 
рахунок однорідного розпушування поверхні 
поля і шару ґрунту.

Усунення ущільнень грунту і кірки на його
поверхні.

Подрібнення залишків кукурудзи під час 
весняно-польових робіт.

1 2

3 4

 1   ПОДРІБНЕННЯ ВАЖКООБРОБЛЮВАНИХ
ПОЖНИВНИХ ЗАЛИШКІВ.
Диски True-Tandem 330 Turbo подрібнюють 
навіть найжорсткіші рослинні залишки всього 
за один прохід, не залишаючи за собою 
незакладеної стерні або ущільнень по колії 
трактора. Вони відмінно підготують Ваші поля 
після кукурудзи: розпушать скріплений корінням 
шар і ретельно змішають всі залишки, 
прискорюючи процес їх розкладання.

 2  ПОКРАЩЕННЯ СТРУКТУРИ ГРУНТУ.
Два ряди турбо-дисків ефектівно усувають 
ущільнення і покращують аерацію грунту, не 
утворюючи борозен, гребенів і вибоїн на 
поверхні поля. Розбивається кірка, а пожнивні 
залишки і хімікати рівномірно змішуються з 
грунтом.

 3  ЗНИЩЕННЯ БУР’ЯНІВ.
True-Tandem 330 Turbo відмінно справляється і зі 
знищенням озимих бур’янів, виконуючи цю роботу 
без забивання робочих органів. Він вивертає сходи 
бур’янів разом з корінням на поверхню грунту, де 
вони потім засихають.

 4  ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХНІ ПОЛЯ ПЕРЕД
ПОСІВОМ.
True-Tandem 330 Turbo також підготує рівне 
насіннєве ложе для мінімізації “підстрибування” 
сівалки і забезпечення однакової глибини висіву 
насіння. Якісне вирівнювання також сприяє 
рівномірному проростання сходів.
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Збалансований розподіл ваги, 
закладений у всій конструкції агрегату, 
дозволяє витримувати задану робочу 
глибину і рівномірно вирівнювати 
поверхню грунту без використання 
додаткових вантажів.

Бічні секції завжди 
підтримують належне 
притискне зусилля.

Виключно міцна рама надійно 
утримує посилені дискові 
батареї, встановлені на 
амортизуючих кріпленнях.

За рахунок своєї ефективно продуманої конструкції агрегат для вертикального обробітку ґрунту 
True-Tandem 330 Turbo відрізняється високою продуктивністю при малій енергоємності. Цей 
агрегат був створений і випробуваний людьми, що працюють на землі, з урахуванням досвіду 
роботи і побажань таких же практиків землеробства. Завдяки потужній рамі, тандемним колесам 
на центральній і бічних секціях, масивним підшипникам та міцному шасі, він виключно ефективно 
використовує можливості Турбо-дисків. Вирівнювальні катки 
оснащені спірально розташованими планками з плоским 
профілем і не мають центрального вала, за рахунок чого
збільшується їх міцність і запобігається забивання землею.

НОВІ МОЖЛИВОСТІ З НОВИМ ПОКОЛІННЯМ МАШИН...
ПОКРАЩЕНА КОНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ДОВГОЇ БЕЗВІДМОВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Основна рама має ширину 
від 6,7 м до 12,6 м.

Система вирівнювання агрега-
ту в поздовжньому положенні 
забезпечує оптимальний роз-
поділ ваги.
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МІЦНА І НАДІЙНА КОНСТРУКЦІЯ

Копіювальні колеса з обмеженим
кутом повороту. Обмеження кута 
повороту копіювальних коліс запобігає 
їх бічному ковзанню на ущільненій 
поверхні грунту на поворотній смузі або 
в кутах поля, дозволяючи виконувати 
розвороти без зайвої втрати швидкості.

Ефективна система завершальної підготовки грунту.
Катки оснащені пружинним механізмом регулювання тиску, що дозволяє 
подрібнити грудки землі і вирівняти верхній шар грунту саме так, як 
того вимагають поточні польові умови.
Механізм утримує задане притискне зусилля незалежно від змін 
положення катка у вертикальній площині, зменшуючи надмірні 
навантаження на агрегат під час роботи на нерівних полях. Унікальне 
ексцентричне розташування планок максимально посилює загальну 
конструктивну міцність вирівнювальних катків для запобігання 
їх ушкодженню при роботі на кам’янистому грунті, а також 
забезпечує належну ефективність подрібнення великих грудок і 
вирівнювання поверхні.

Гідравлічна система вирівнювання. Одноточковий механізм регулювання
робочої глибини. Забезпечує швидке і 
точне налаштування агрегату для 
оптимальної підготовки грунту і 
закладення пожнивних залишків у 
найширшому діапазоні робочих умов.

Тандемні колеса з посиленими
осями. Дозволяють агрегату 
працювати на максимальній робочій 
швидкості навіть в полях з нерівним 
рельєфом. Оптимальне розташування 
і балансування коліс забезпечують 
рівномірне розпушування та 
вирівнювання поверхні грунту по всій 
робочій ширині агрегату.

Забезпечує абсолютно однорідний 
обробіток ґрунту без утворення гребе-
нів або борозен.



НЕ РИЗИКУЙТЕ СВОЄЮ
МАШИНОЮ. КУПУЙТЕ
ОРИГІНАЛЬНІ ДЕТАЛІ CNH!

 

  

ДЕТАЛІ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДИЛЕР

ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ

Ваші інвестиції будуть працювати. 
Спеціалізована мережа дилерів Case IH 
забезпечує відмінний рівень підтримки 
при придбанні нового обладнання, 
а також протягом усього часу експлуата-
ції машини. При роботі на фермі користу-
вач може звернутися до досвідчених 
професіоналів з обслуговування для 
забезпечення ефективності своїх 
інвестицій.

Підвищіть вартість своїх інвестицій.
Для кожного продукту Case IH існує 
величезна матеріально-технічна база, 
а також запасні деталі для нового і старо-
го обладнання. Вибір оригінальних 
деталей Case IH забезпечить безпеку, 
цінність і ефективність інвестицій. 

Професійні бізнес-консультанти регіо-
нальних дилерів нададуть Вам необ-
хідну підтримку.
Купуєте окремо нову машину? Оновлює-
те весь парк обладнання? Незалежно від 
складності завдання, зверніться до 
дилерів Case IH для отримання консуль-
тації фахівця з питання, що Вас цікавить. 
Компанія Case IH знає інтереси своїх 
клієнтів.
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вимоги до трактора
Необхідна тягова потужність на ВВП. ....................................... 18,8 - 33,5 к.с./м
Кількість виносних гідр. клапанів . ........................................................................3
Гідравлічна система . ................................................мінімальний тиск 2200 p.s.i.
Електрична система  ..................................12 вольт, 7-штировий електророз’єм

Робоча глибина
Робоча глибина .............................................................................від 25 до 64 мм

Рама
6,7 м . ..........................................................поздовжні балки перерізом 10x15 см
7,6 to 9,4 м . ................................................поздовжні балки перерізом 15x15 см
10,4 м . .........................спарені поздовжні балки перерізом 10x15 см і 15x15 см
12,8 м поздовжні балки перерізом  15x20 см на основній рамі і перерізом  
  15x15 см на бічних секціях

Вісь дискових батарей
Розмір ................................................................................38 мм, пружинна сталь
Крутний момент.........................................................................................1085 Нм

Дискові турбо-ножі
Діаметр: . ........................................................................................................51 см
Товщина: .......................................................................................................6,5 мм
Відстань між дисками: . .................................................................................19 см

Вирівнювальні катки
Діаметр катка ..............................................................................................356 мм
Кількість плоскопрофільних планок . .................................................................10
Висота відводу стійок з пружинним захисним механізмом ......................495 мм
Притискне зусилля .......................................діапазон регулювання 81 – 108 Нм

Робоча ширина
6,7 м
7,6 м
9,4 м
10,4 м
12,8 м

Дискові батареї
Від 6,7 до 10,4 м - балки дискових батарей прямокутного перерізу 13x8 см з посиленими 
підшипниками з високоміцного чавуну, встановленими за допомогою болтів.
12,8 м - балки дискових батарей прямокутного перерізу 10x15 см з посиленими підшипниками 
з високоміцного чавуну, встановленими за допомогою болтів. Кут атаки передньої і задньої 
батарей 18°.

Чистики дискових батарей 
Чистики дистанційних втулок на батареях і чистики між батареями, 
підшипники з захистом.

Обладнання для завершальної підготовки грунту
Катки діаметром 36 см з механізмом регулювання притискного зусилля.

Вісь дискових батарей
38 мм, квадратного перерізу.

        SAFETYFETYFET NEVER HURTS!™ (Безпека ніколи не зашкодить!) Перш ніж приступити до роботи з будь-яким обладнанням, завжди читайте Інструкцію з експлуатації. Перед використанням обладнання огляньте його 
та переконайтеся у його повній працездатності. Дотримуйтесь вказівок на попереджувальних знаках і використовуйте надані засоби забезпечення безпеки. Дані матеріали були опубліковані для розповсюдження 
на міжнародному ринку. Стандартна комплектація і пропоновані додаткові опції, а також пропоновані для тієї чи іншої країни моделі можуть відрізнятися залежно від ринку. Case IH зберігає за собою право в будь-який 
час вносити зміни в конструкцію і технічне оснащення своїх машин без попереднього повідомлення і не бере на себе будь-яких зобов’язань щодо внесення таких змін у вже продану техніку. Незважаючи на те, 
що нами докладені всі зусилля, щоб специфікації, описи та ілюстрації в даній брошурі були вірними на момент її надходження до друку, вони також можуть підлягати зміні без попереднього повідомлення. 
На малюнку може бути відображено як обладнання, що поставляється на замовлення, так і стандартне обладнання машини, але не в повному його обсязі.

Case IH рекомендує використовувати змащувальні матеріали  
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