


Сівалка PRECISION DISK
Пневматичний посівний комплекс Case IH Precision Disk, 
оснащений однодисковими  сошниками, забезпечує якісний
посів навіть при роботі на полях з великою кількістю 
післяжнивних рештків. 
Сівалки серії Precision Disk в найбільшій мірі відповідають
агротехнічним вимогам, які сьогодні пред'являються   до
сівалок – це висока якість посіву, продуктивність та 
надійність.

На сьогоднішній день пневматичні сівалки
серії Precision Disk є найбільш надійними,
ефективними та універсальними знаряддями
для посіву як по технології No-till, так і по 
технології Mini-till. Неперевершені 
характеристики посівного комплексу 
максимально розкриваються при посіві по
нульовій технології.

Передові технології
Конструкція масивної рами забезпечує 
можливість роботи на високій швидкості
для досягнення максимальної продуктивності
при сівбі по найскладніших післяжнивних 
залишках без забивання. 
Відкрита конструкція дає зручний доступу до
кожного ряду дискових сошників як спереду,
так і ззаду.
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Сошник з найбільшим у галузі  диском
Однодисковий сошник посівного комплексу
Precision Disk для нульової технології є
кращим у своєму класі для точного
контролю глибини, рівномірного висіву та
низького рівня бокового ущільнення 
борозни.
Диск діаметром 57,2 см - найбільший серед
аналогів - ефективно прорізає рослинні 
залишки, залишаючи чисту борозну для
оптимального контакту насіння з ґрунтом і
отримання рівномірних сходів.

Робочі органи сівалок серії Precision
Disk виготовлені із спеціального сплаву
EarthMetal®, до складу якого входить
бор, що робить їх максимально 
зносостійкими.
Товщина диска 6,4мм забезпечує його
міцність та надійність.

Вражаючі додаткові переваги
Знижені вимоги до потужності, низьке 
ущільнення ґрунту у борозні, а також 
покращений кліренс, - це три ключові переваги
конструкції Precision Disk.
Завдяки конструкції пневматичних комплексів
Case IH у випадках, коли довжина стебла 
перевищує ширину міжрядь, з’являються
проблеми забивання, але тільки не для сівалки
Precision Disk, через яку легко можуть
проходити будь-які пожнивні залишки.
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Бункер PRECISION AIR
ЯК ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ДОЗУВАННЯ PRECISION AIR

Система дозування пневматичних бункерів CASE IH базується на 
 запатентованій системі паралельного низхідного потоку, який забезпечує
рівномірний розподіл посівного матеріалу між первинними насіннєпроводами.
Механічний змішувач-ворушилка запобігає збиттю матеріалу в бункері, 
забезпечуючи його однорідну щільність для рівномірної подачі на висівну 
котушку. Ці конструктивні особливості системи дозування CASE IH ефективні
і універсальні для будь-яких культур від дрібно- до крупнонасіннєвих.

Яку культуру Ви зараз висіваєте? 
Як це зміниться в найближчі 3 роки? 
Щоб Ви не планували, пневматичні бункери CASE IH будуть справно
виконувати поставлені завдання.

Дозуючі системи пневматичних бункерів Precision Air
незмінно забезпечують точний висів.
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Роботу однодискової сівалки Precision
Disk можна з легкістю контролювати за 
допомогою сенсорного дисплею AFS Pro 700.
Зручне відображення всіх параметрів 
посіву та іншої необхідної інформації на
одній сторінці. Крім того, дисплей AFS Pro
700 можна використовувати як для
навігації так і для контролю роботи 
трактора. Компанія Case IH створила
даний продукт для задоволення потреб 
виробників, які прагнуть до точності,
ефективності та прибутковості.

ВИСОКА ЯКІСТЬ ПОСІВУ, СЕЗОН ЗА СЕЗОНОМ

Опції висівних котушок.
Асортимент моделей дозуючих котушок забезпечить Вам точне
дозування та ефективну роботу з посівним матеріалом різних розмірів
від найменших - фуражних культур, до найбільших - бобових культур,
як оброблених так і не оброблених, а також нададуть можливість
внесення будь-яких доз добрив.

Висівні котушки:
Extra-Fine
Висівні котушки з комірками
особливо малого розміру, 
призначені для посіву 
дрібнонасіннєвих культур, таких як
люцерна, насіння трав, ріпаку,
зернового сорго.

Corse
Висівні котушки з комірками 
великого розміру застосовуються
при посіві більшості культур, 
включаючи пшеницю, ячмінь,
льон, просо для норм висіву від 
мінімальних до максимальних та
внесення добрив в малих, 
середніх і високих
дозах.

Fine
Висівні котушки з комірками 
малого розміру використовуються
для дозування насіння найбільш 
поширених культур, включаючи
злаки, а також мінеральних
добрив, що вимагають малих і
середніх норм
внесення.

Extra-Corse
Висівні котушки з комірками
особливо великого розміру
використовуються для найбільшого
і, як правило, крихкого посівного
матеріалу, такого як горох і великі
бобові, а також для внесення 
мінеральних добрив у великих
дозах.
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ДОСКОНАЛА ТЕХНОЛОГІЯ ПОСІВУ ПРИ НУЛЬОВОМУ АБО МІНІМАЛЬНОМУ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ

Регулювання тиску сошника на ґрунт
Для забезпечення щільного загортання насіння пропонується
можливість регулювання тиску: 

a. 110-150 кг – мінімальна технологія
b. 150-180 кг – нульова технологія
c. 180-230 кг – нульова технологія (дуже ущільнений ґрунт, 

велика кількість пожнивних залишків)

Контроль глибини
Просте та зручне регулювання глибини висіву.
Не потрібно ніяких інструментів, просто посуньте 
рукоятку, котра змінює глибину від 0 до 89 мм 
з інтервалом регулювання в 6,4 мм. 

Прикочуюче колесо
Борозна загортається високоефективною
прикочувальною системою. Регулювання 
положення прикочуючого колеса по горизонталі
відносно центру рядка здійснюється в діапазоні 
0-52 мм з кроком 13 мм. 
Регулювання тиску від 13,6 кг до 27,2 кг дозволяє оптимально
налаштувати тиск колеса на ґрунт, залежно від польових умов.

Дисковий сошник і колесо 
встановлення глибини посіву.
Висока якість борозни досягається 
завдяки спеціальному куту нахилу
5°х5° в горизонтальній та 
вертикальній площині.
Конструкція сошника забезпечує 
мінімальне бічне ущільнення
борозни і створює оптимальне 
посівне ложе для насіння.

Скребок
Спеціальний скребок на диску формує насіннєве ложе, 
виключаючи можливість попадання рослинних залишків
до насінин. Незалежно від кількості рослинних залишків
насіння в борозні щільно контактує з ґрунтом, що
забезпечує максимально швидке проростання.
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