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ів з моменту народження перших машин під торговими марками Case IH, такими як Case, International 
Harvester, David Brown та іншими пов’язаними з їх історією брендами. Дуже швидко вони стали легендою, багато 
десятиліть граючи ключову роль у формуванні концепції сільського господарства. Постійно поповнювана спадщина 
компанії Case IH включає винахід валу відбору потужності, системи роторного обмолоту Axial-Flow і гідравлічного 
перемикання передач, а також лідируючі розробки в області безступінчатих трансмісій. І сьогодні в душу кожної нової 
машини Case IH, яка розробляється на наших заводах в Європі і в усьому світі, ми з ентузіазмом продовжуємо вкладати 
ту ж філософію новаторства, як і в усі машини Case IH, понад сто тисяч яких вже працює на планеті.

Цей багатий досвід привів нас до повного розуміння того, що ж саме Вам потрібно, і дозволяє розробляти техніку і 
рішення, які в точності відповідають Вашим потребам. Дух новаторства дозволяє нам передбачати найактуальнійші 
сучасні рішення, за рахунок яких наші машини стали і продовжують залишатися найбільш ефективними і продуктивними, 
простими в експлуатації і рентабельними, а наше незмінне прагнення до високої якості дозволяє втілити досконалість 
в кожній деталі цих машин. Той же рівень якості є основою наших вимог до рівня обслуговування, що надається нашим 
клієнтам. Європейська дистриб’юторська мережа Case IH, представлена 391 дилером, 679 філіями їхніх компаній, а 
також 1377 сервісними центрами, є гарантією того, що кожному нашому клієнту буде надано високопрофесійне 
обслуговування з індивідуальним підходом. Тільки так ми можемо завоювати справедливу довіру наших клієнтів

И Х ПРАГНЕ І О
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ІЛЬШЕ ТРЬОХ ДЕСЯТИЛІТЬ РОБОТИ
НА РИНКУ РОТОРНИХ КОМБАЙНІВ

іть компанія Case IH оптимізувала однороторну технологію, 
щоб забезпечити наші машини максимальними пропускною здатністю, продуктивністю і 
ефективністю. Мірилом кінцевого успіху Вашого бізнесу є прибуток, отриманий з реалізації 
зібраного врожаю. Незалежно від обставин, супутніх Вам протягом сезону, Вам необхідно 
мати можливість зібрати врожай так, щоб поставити його покупцям в найкращому вигляді. 
І жоден інший комбайн не дозволить вирішити це завдання краще, ніж Axial-Flow®.
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И І
УКТИВНОСТІ

і комбайни Axial-Flow 7230, 8230 і 9230 створені для найбільших господарств
і підрядних компаній, що працюють з високоврожайними культурами і прагнуть 
до підвищення рентабельності свого бізнесу. В основу конструкції цих машин 
закладені принципи перевіреної часом однороторної технології Axial-Flow, яка 
гарантує найякісніший, притому щадний обмолот, мінімізуючи втрати зерна.
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іті все швидко змінюється - технології, екологічні вимоги, очікування до врожайності, 
ціни на паливо ... З урахуванням цього конструктори Case IH вдосконалили фактично кожну деталь машин Axial-
Flow нового покоління, вивівши 230 серію на новий рівень продуктивності, пропускної спроможності і комфорту. 
Ці удосконалення абсолютно не вплинули на звичну конструктивну простоту цих комбайнів, завдяки якій вони не 
підведуть Вас у розпал жнив і залишатимуться абсолютно дешевими в обслуговуванні

АЙВИЩА ПРОДУКТИВНІСТЬ
ір машини з найвищою пропускною здатністю серед представлених на ринку, новий комбайн серії Axial-

Flow 230 буде поза конкуренцією. Адже продуктивність абсолютно не питання, коли мова йде про машину з ефективною 
потужністю до 5 1 к.с. і зерновим бункером ємністю до 12 330 л. А система вивантаження цих комбайнів розрахована на 
заповнення багатотонних причепів настільки швидко, наскільки це взагалі можливо - при збиранні будь-яких культур в будь-яких 
умовах роботи. І все це не на шкоду якості зерна або соломи. Акуратно обмолочене зерно і солома з високими вбираючими 
властивостями - це фірмовий знак роторної системи Axial-Flow.

І ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ
іють, що ключове завдання сільгоспвиробника - це не тільки збір врожаю, але й одержання 

при цьому максимального прибутку, а одним з ключових чинників, здатних перешкодити успішному виконанню цього завдання, 
є витрати на паливо. Коротше кажучи, висока вартість палива і великі втрати зерна здатні звести ваш прибуток нанівець. На 
нових комбайнах серій Axial-Flow оновлені такі ключові вузли, як двигун, трансмісія і ротор, - ці вдосконалення дозволяють 
максимально ефективно використовувати потужність з кожної витраченої краплини палива, а також підвищують експлуатаційну 
надійність машини.
Як підтверджують незалежні експерти, витрати на догляд і технічне обслуговування комбайнів Axial-Flow на 35% нижче, ніж на 
подібні машини конкурентів, оскільки компанія Case IH постійно впроваджує нові рішення, спрямовані на збільшення 
рентабельності та екологічності своєї техніки

І Е ІЇ
ів Axial-Flow вже є загальновизнаним фактом. У той час як за тридцять минулих років наші 

машини і вживані нами технології зазнали безліч змін, спрямованих на підвищення продуктивності роботи їх власників, незмінною 
залишилася простота, яка є основоположним принципом успіху: простота в управлінні, обслуговуванні та утриманні машини

А А ПАДЩИНА
і системи Axial-Flow є першопрохідцями в області розробки однороторноїтехнології. За нашими плечима - тридцять чотири 

роки роботи з однороторною технологією, а в серцях - повна впевненість у властивій їй перевазі обмолоту та сепарації, завдяки 
якій і народилася ця технологія. Але все це - пусті слова без їх підтвердження тисячами власників комбайнів Axial-Flow, кількість 
яких незмінно зростає з моменту появи цих машин на ринку. У цій брошурі ми розповімо Вам, чому саме вважаємо, що Axial-Flow 
є комбайном, на якому варто зупинити вибір. Але ще більше Вам можуть розповісти понад 145 тисяч їхніх щасливих власників

івняльний аналіз, проведений Геттингенським університетом імені Георга Августа для Німецького сільськогосподарського товариства DLG, 06/2011
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ідключення електричної і гідравлічної систем 
жатки і комбайна проводиться за допомогою всього 
лише двох швидкорознімних муфт, що робить 
агрегатування максимально швидким і простим. 
Функція автоматичного розпізнавання жатки зводить 
до мінімуму процес налаштування при зміні жаток, а 
автоматична система копіювання рельєфу Terrain 
Tracker, що входить в базову комплектацію, постійно 
утримує жатку паралельно поверхні поля навіть на 
високих швидкостях збирання. Завдяки цим системам 
навіть новачок впорається з керуванням комбайном.

ільки половина історії, коли ми 
говоримо про подачу скошеної маси в комбайн. 
Комбайни Axial-Flow серії 230 оснащені 
високопродуктивними похилими камерами, які 
оптимізують потік матеріалу при надходженні 
в комбайн. І це тільки мала частина тих систем 
і устаткування, які покращують пропускну 
здатність наших машин.

ВИДКІСНЕ ЗБИРАННЯ Д И
і 8-рядні кукурудзяні жатки зі складною рамою, 

спеціально сконструйовані для використання з 
комбайнами серії Axial-Flow®, оснащені найнадійнішою
системою приводу. Дбайливо поводячись з качанами, 
жатки піддають стебла подрібненню в ріжучому апараті,
ефективність якого не має аналогів на сучасному ринку. 
Результат - рівномірний розподіл по полю однорідно 
дрібно подрібнених решток.

І
ЗІ Е О Н ЯТК

ів необхідні широкі жатки. Зернові жатки Case IH робочою шириною до 
10,7 м (35 футів), розроблені спеціально для європейських умов збирання врожаю, дозволять повністю 
реалізувати високу продуктивність комбайнів Axial-Flow. Вони представлені серією 2000, а також серією 
3050 VariCut з регульованим положенням ріжучого апарату в діапазоні 50 або 57 см на ходу, завдяки 
чому жатку VariCut в будь-який момент можна оптимально налаштувати як з урахуванням особливостей 
збираної культури, так і мінливих умов збирання. Вибір кукурудзяних жаток включає 6-, 8- і 12-рядні моделі, 
оснащені стеблеподрібнювачами.
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ВНИ И И З І У
ідеально точного відстеження рельєфу служить система 

Terrain Tracker, яка автоматично підтримує жатку в 
оптимальному положенні при роботі на горбистій місцевості

ічні ножі з електричним або гідравлічним 
приводом для збирання олійного ріпаку в 
будь-яких умовах.



ється обмолот за рахунок тертя в самому потоці 
зернової маси, завдяки чому зерно надходить у бункер без 
пошкоджень і тріщин, а мінімізація втрат і отримання 
продукту, який зберіг високу якість, збільшує Ваш прибуток. 

молотильний барабан, властивий комбайнам клавішного 
або гібридного типу, і подача зернової маси з обмолоту на 
сепарацію відбувається без будь-яких додаткових 
агресивних впливів. Високі відцентрові сили досягаються 
вже на низьких

з
ібно просто переключитися на більш високі обороти. 

Бичі розташовані на поверхні ротора спиралевидно в три 
ряди, що сприяє як поліпшенню якості обмолоту зерна і 
одержуваної соломи, так і зниженню витрати палива. 
Швидке переоснащення комбайна для прибирання 
наступної культури забезпечується за рахунок того, що 
доступ до кожуха ротора є з обох сторін комбайна, а 
швидкозамінні підбарабання і очисні решета ще й мало 
важать.

Й ИЩ
І

єте зерно найвищої якості при 
мінімально можливих втратах і, відповідно, 
максимальний прибуток.

8

И
і новітнього ротора зменшеного діаметру, що є основним вузлом комбайнів 

Case IH 230-ї серії, вдалося збільшити продуктивність і якість обмолоту при збиранні всіх 
можливих культур навіть при високій вологості, до того ж без будь-яких втрат якості зерна 
та соломи на виході з комбайна.
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У молотильно-сепаруючій системі не використовується 
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РОШЕЙ У О У АМАНЦІ
ідсоток втрат зерна при обмолоті комбайном 

Axial-Flow® обумовлюється значною площею решіт під 
обдувом, що складає 2,8 кв. м., а також інтенсивним 
впливом відцентрових сил на ворох. Мінімально 
можливі втрати врожаю в поєднанні з високою якістю 
зібраного зерна дозволяють повністю реалізувати 
економічний потенціал Вашого господарства.

П і зерна комбайном Axial-Flow частка 
пошкодженого о потрапляє
складає і і

у ей ик дорівнює

І ТКУ
АХУНОК И КІСНОЇ

И
ільшості господарств важливим 

аспектом збирання врожаю є тюкування 
соломи, і комбайни Axial-Flow підготують 
її до цього на відмінно.

9
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ільки в роторі. Клиновидне 
розташування лопатей вентилятора очищення Cross 
Flow дозволяє організувати потужний і рівномірний 
повітряний потік, спрямований точно уздовж осі 
вентилятора. На відміну від систем, що 
використовуються на комбайнах клавішного типу, 
система Cross Flow виключає утворення мертвих 
необдуваних зон, розподіляючи повітря рівномірно 
по всій нижній частині решіт. Швидкість обертання 
вентилятора регулюється в широкому діапазоні, 
дозволяючи точно налаштувати систему навіть для 
найбільш дрібнонасінних культур.

ї 230-ї серії 
відрізняються і величезним розміром зернових 
бункерів - до 12,330 літрів, завдяки чому вони 
максимально довго можуть працювати без 
розвантаження. Вони надзвичайно швидко 
впораються з роботою навіть на найбільшому
полі фактично без зупинок, оскільки швидкість 
вивантаження зерна досягає 159 літрів в 
секунду.

И УКТИВНІСТЬ ТРАТ
і для забезпечення продуктивного і якісного збирання врожаю - максимально 

швидкого і без пошкоджень зерна. Ми розуміємо, що коли зернові дозріли і готові до прибирання, першочерговим 
завданням стає встигнути вчасно зібрати весь урожай і перевезти з поля на подальше зберігання і продаж. Конструктори 
Case IH враховують і те, що прибирання кожної культури вимагає індивідуального підходу, а висока пропускна здатність 
комбайна не повинна виливатися в збільшення втрат. Саме тому ротор комбайнів Axial-Flow відрізняється великою 
довжиною, а система сепарації є найкращою серед існуючих на ринку
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і високоефективна система очищення, 
здатна впоратися з роботою в будь-яких умовах 
збирання, є гарантією належної якості обробки зерна 
і зменшення втрат без зниження продуктивності.

*) Зниження втрат на кожен відсоток забезпечує 
додатковий дохід у 10900 євро (розрахунок на площу 
500 га при врожайності 10 т/га і ціною 218 євро за 
тонну зерна).

АСУ ВАНТАЖЕННЯ
ій система вивантаження зерна підвищеної продуктивності 

дозволить ще вище підняти загальну продуктивність роботи, оптимізуючи процес 
збирання високоврожайних культур за рахунок скорочення часу, що витрачається на 
розвантаження комбайна.

**) Коли строки збирання скорочуються через несприятливі погодні умови, можна 
збільшити продуктивність роботи комбайна на 20 тонн на день, що в грошовому 
еквіваленті становить 15 000 євро за 20-денну збиральну кампанію (для комбайна 
Axial-Flow 9230 з системою вивантаження зерна на 159 л/с).
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ИСТУ ІВ
іжучі ножі з незалежним кріпленням 

оснащені системою автовідводу, яка 
дозволяє уникнути їх пошкодження внаслідок 
можливого контакту зі сторонніми об’єктами. 
Менш енергоємний 40-ножовий подрібнювач 
для роботи в сухих умовах.

Існує широко поширене переконання про те, що хороший 
комбайн і якість залишеної після його проходу стерні є 
основою оптимальної підготовки поля до наступного сезону. 
Комбайни Axial-Flow відмінно справляються як з 
підтриманням заданої висоти зрізу, так і з обробкою 
незернової частини врожаю, закладаючи відмінні умови для 
проведення підготовчих робіт до вирощування наступного 
врожаю і позбавляючи Вас необхідності гаяти час на чистку 
грунтообробних агрегатів, що часто забиваються.

ЗКИДАТИ І Ю І Ю АБО ВКЛАСТИ ЇЇ
У І И

ібно. Соломоподрібнювач зі 120 ножами фактично розпорошує 
солому, задуваючи її глибоко в стерню по всій ширині прокосу, чому не завадить навіть вітер. Якщо ж комбайн планується використовувати 
в сухих кліматичних умовах, його можна оснастити 40-ножовим подрібнювачем, який споживає менше потужності. Переключившись в 
режим валкування, Ви отримаєте акуратні валки соломи, якість якої повністю відмітає твердження про те, що солому, яка пройшла через 
роторний комбайн, неможливо тюкувати прес-підбирачем. Передбачено варіант укладання у валок вже подрібненої соломи, що потім 
дозволяє отримати важкі тюки високої щільності за допомогою прес-підбирачів, не оснащених подрібнювачами. Це дозволяє заощадити
витрати на подальше перевезення тюків з поля.

О
И

АЛ
ИШ
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РАЩІ Е РАЩИХ
ї частини врожаю, 

пропонована комбайнами Axial-Flow®, не 
поступається передовим зразкам на сучасному 
ринку, часто перевершуючи їх.
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іна комбайнів Case IH відрізняється високим рівнем 
комфорту оператора та інтуїтивно-зрозумілими органами 
і системами управління. Тільки-но почавши підійматися 
в кабіну, Ви вже відзначите зручність складаних сходів, 
що ведуть на просторий майданчик біля її дверей, а 
потрапивши всередину, захопитеся комфортабельністю 
самої кабіни. Це відчуття посилюється за рахунок 
продуманості кожної оточуючої вас деталі, включаючи 
відділення для зберігання особистих речей, сидіння з 
пневмопідвіскою, звукоізоляцію і безперешкодну 
оглядовість. Ще одним дуже практичним рішенням від 
розробників Case IH є спеціальні сходинки з протиковзким 
покриттям та поручнем, встановленими для безпечної і 
зручної мийки лобового скла.

ій панелі з правого 
боку тепер встановлено новий 
монітор, який суттєво полегшує як 
задачу відстеження поточних 
параметрів систем комбайна, так і 
їх налаштування. Монітор з 
кольоровим сенсорним дисплеєм 
The AFS Pro 700 оснащений 
входами для підключення 
відеокамер.

ємодії оператора з машиною, що дозволило їм забезпечити 
максимальну простоту і зручність керування комбайнами 
Axial-Flow. Багатофункціональний важіль управління рухом 
об’єднує найбільш часто використовувані кнопки і перемикачі, 
забезпечуючи повний контроль над комбайном буквально за 
помахом пальців однієї руки. На важелі в межах зручної 
досяжності розміщені кнопки управління різними системами 
жатки і вивантажувальним шнеком, а також кнопка їх 
аварійної зупинки.

АСКАВО ПРОСИМО
ДО ОГО І ОГО ІСУ

ії Case IH знають всі проблеми, з якими доводиться стикатися фермерам під час збиральної кампанії. Нам чудово 
відомо про те, наскільки важко знайти висококваліфікованих працівників, і про те, що багато господарств наймають 
мінімальну кількість робітників або з міркувань усталеного менеджменту, або через необхідність економії. Саме тому дуже 
важлива простота управління комбайном, що дозволяє однаково ефективно працювати на ньому як постійному власнику 
або висококваліфікованому оператору, так і сезонному робітнику.

О
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АХІД СОНЦЯ ИВАМ АВАДА
в , , ільки сприяє цьому, можна спокійно 

продовжувати роботу навіть вночі завдяки всенаправленій освітлювальній системі комбайнів Axial-Flow®. Окрім 
ряду фар, розміщених на даху для забезпечення повного висвітлення основної робочої зони, передбачено 
додаткове освітлення всередині зернового бункера, на вивантажувальному шнеку і задній частині комбайна, 
яке не залишить в темряві жодного іншого куточка. В якості опції пропонується ще й пакет освітлення з 
газорозрядними лампами високої інтенсивності (HID).
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О О И Ї .
і надійності привід всіх систем комбайна здійснюється від центрального 

редуктора, розташованого безпосередньо на валу двигуна. На відмінну від інших комбайнів, ключові приводні 
системи Axial-Flow® обходяться без ременів, що позбавляє оператора проблем, пов’язаних з їх проковзуванням, 
швидким зношуванням і необхідністю частої заміни.

І

інчаста коробка передач Power Plus™ поєднує виключно високу 
ефективність передачі крутного моменту з невибагливістю в обслуговуванні:

і забивання;
• безвідмовна робота при будь-яких навантаженнях на ротор без проковзування.

АЙКРАЩА І
ість комбайнів Axial-Flow® 230 

забезпечується ще й тим, що в їх конструкції менше ремінних 
передач, ніж у інших комбайнів.
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Компанія Case IH користується заслуженою репутацією фахівця у сфері створення систем гусеничного приводу для високопродуктивних машин: 
гусеничні трактори серій Quadtrac вже протягом багатьох років вважаються лідерами за тягово-зчіпним характеристикам, низькому тиску на грунт і 
невеликій транспортній ширині серед тракторів високого класу потужності. Тепер такий самий гусеничний привід може встановлюватися на передній міст 
комбайнів Case IH Axial-Flow 72/82/9230, дозволяючи їх власникам скористатися всіма згаданими перевагами цієї системи. Для роботи на схилах і 
на вологому грунті для комбайнів серії Axial-Flow 230 передбачена опція заднього мосту з двошвидкісним приводом, а для скорочення часу на 
переїзди між полями - опція транспортної швидкості 30 км/год.

*) Якщо дозволено дорожнім законодавством у вашій країні
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ЗРУЧНІСТЬ ОВУВАННЯ
НА І И

ЛОДЖЕННЯ
ечний і ручний до на та
ів лодження

їх простій конструкції, в якій міститься 
набагато менше рухомих деталей, ніж на комбайнах 
клавішного типу або роторних машинах інших 
виробників, Ви можете продовжувати роботу, в той 
час як інші все ще приводять комбайни до ладу.
Точки щоденного технічного обслуговування повністю 
доступні за рахунок легко відкриваних бічних панелей, 
а також великому майданчику доступу до двигуна, 
характерному для комбайнів Case IH. Акумуляторний 
відсік для зручності обслуговування розташований 
якомога нижче до рівня землі і герметично закритий,
щоб уникнути попадання всередину бруду і пилу.

ід стисненого 
повітря позбавить від необхідності у 
окремому компресорі для чищення 
комбайна. Після закінчення робочого дня 
оператор може закрити весь цінний 
інструмент в інструментальному ящику 
збільшеного об’єму, а також скористатися 
бачком для миття рук.

АСУ О Ї
ІЙСНО І І І И И І

ОВУВАННЯ
єш вчасно зібрати врожай, дуже не хотілося б, щоб зайвий час витрачався ще й на технічне 

обслуговування комбайна. Коли мова йде про проведення щоденних перевірок та регламентного технічного 
обслуговування комбайнів Axial-Flow, то тут все абсолютно просто.РУ
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ДО
І ТА А
щення або аміна і ь і ів

тіше

Ї
ість якомога довше працювати 

в полі без дорогих простоїв під час технічного 
обслуговування - це одне з основних завдань, яке ми 
поклали в основу технології оптимізації споживання 
палива і використання потужності Efficient Power EP, 
застосовуваної тепер на комбайнах Axial-Flow. У їх 
конструкції набагато менше рухомих деталей, ніж у 
інших комбайнів, що в поєднанні з високою якістю їх 
виготовлення знижує ваші витрати на запчастини в 
порівнянні з машинами наших основних конкурентів.

озрахунок  площі за и
ослідження і ь ільськогосподарського
овариства
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І
існа з будь-якими 

жатками, використовує лазерні датчики для 
забезпечення паралельності руху щодо 
попереднього прокосу.

АДЗВИЧАЙНА І ДАТНА ЗКРИТИ
І В І

і винаходи як колесо, плуг і трактор призвели до революції в сільському господарстві. Наш пакет рішень для точного 
землеробства AFS є наступним кроком до розвитку, що відкриває нові горизонти продуктивності, - нашим внеском у Ваше успішне 
майбутнє. Новий монітор з сенсорним дисплеєм AFS Pro 700, пропонований для комбайнів Case IH в якості опції, дозволяє бачити всі 
поточні робочі параметри Вашого комбайна і повну оперативну інформацію по збираній культурі просто за дотиком пальця. За 
допомогою монітора можна також управляти системами лазерного паралельного ведення Cruise Cut 
і супутникового автоматичного водіння Accuguide, переглядати карти полів, 
аналізувати отримані в процесі збирання дані та багато іншого.

І
ОБ

СТ
ВА
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К В І
І І

ітора AFS Pro 700 
виводяться поточні дані стосовно налаштувань
систем комбайна і продуктивності, а також 
врожайності, вологості і температури зерна, завдяки 
чому оператор може негайно здійснити додаткові 
регулювання, якщо такі потрібні для оптимізації 
роботи.
Крім цього, наш монітор дозволяє використовувати 
систему картографування поля для проведення 
детального аналізу стану грунту при плануванні 
агротехнічних заходів до наступного сезону. 
Скопіювати і перенести зібрані дані для подальшої 
обробки на офісний ПК абсолютно просто і зручно - 
для цього AFS 700 Pro оснащений кардрідером.

І ЮВАНО
Ці слова виражають суть очікувань, покладених Вами на 
системи автоматичного водіння. І системи від Case IH 
повністю виправдовують подібні очікування, позбавляючи 
оператора необхідності витримувати паралельність 
проходів навмання і забезпечуючи ідентичність кожного 
пройденого ряду, а значить - скорочуючи кількість 
перекриттів і зайвих розворотів в кінці поля. Вона 
дозволяє вести комбайн ідеально прямо і паралельно 
відносно попереднього прокосу, а точність її 
роботи передбачає використання сигналів корекції 
різного рівня точності, аж до базової станції RTK. За 
рахунок оптимізації руху в полі скорочується число 
зайвих проходів і знижується ущільнення грунту, що, 
в кінцевому підсумку, сприяє підвищенню врожайності. 
Автоматичне водіння також зменшує навантаження на 
оператора, знижуючи стомлюваність протягом усього 
трудового дня, а це означає, що завтра він знову 
приступить до роботи свіжим і повним сил.

АБЕЗПЕЧЕННЯ
І У ТА І ІЇ

ИРОБНИЦТВА
 ід ринку 

збуту можуть пропонуватися інші) дозволяє провести зведений 
всеосяжний аналіз інформації про діяльність господарства і 
використовувати його для підвищення ефективності Вашого 
бізнесу. Його можливості включають обробку карт врожайності і 
вологості в комплексі з даними аерофотозйомки і безліччю іншої 
інформації, отриманої за допомогою спеціалізованих компаній, 
що працюють у сфері прикладної підтримки систем точного 
землеробства, створення профільних графіків, схем і зведених 
карт для аналізу та коригування спектру вирощуваних культур, 
щільності посівів і внесення добрив.
І звичайно ж, можна порівнювати отриману врожайність та інші 
параметри в історичній ретроспективі. Адже сучасні системи 
автоматичного водіння продовжують працювати на Вас, навіть 
коли комбайн вже закінчив свою роботу.

21
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ОСВІД І І І
І

іє, що основним завданням 
сільськогосподарського підприємства є отримання максимального 
прибутку з вкладених інвестицій. Тому наші дилери допоможуть 
Вам обрати саме той комбайн Axial-Flow, який ідеально підійде 
для роботи в комплексі з уже наявною технікою та з урахуванням 
особливостей Вашого господарства, а також виробити найбільш 
рентабельні схеми їх використання. Але якщо потрібно, вони 
нададуть допомогу не тільки в підборі комбайна і оптимального 
комплекту додаткового обладнання та жаток до нього, але також 
проаналізують разом з Вами результати роботи на кожному 
вашому полі.

АГАТО І ІЖ И І О І
ія Case IH має у своєму розпорядженні величезний штат професіоналів, що займаються практичною роботою і дослідженнями 

безпосередньо біля техніки в полі, оскільки ми надаємо цьому більшого значення, ніж будь-хто інший. Наші досвідчені дилери завжди 
допоможуть використовувати Вашу техніку максимально ефективно і продуктивно, дозволяючи досягти найвищої врожайності і 
рентабельності. Справжні експерти, які працюють у відділах запчастин та сервісної підтримки, нададуть Вам кваліфіковану допомогу, 
починаючи з вибору і придбання необхідної запчастини і закінчуючи її установкою. А фахівці підрозділу CNH Capital допоможуть розробити 
оптимальну схему роздрібного фінансування, яка найкращим чином підійде саме Вашому підприємству. Як Ви бачите, наш комплексний 
підхід об’єднує пропозицію якісної техніки, фінансову підтримку для її придбання і найбільш повне післяпродажне обслуговування. Адже 
все, що ми робимо, ми робимо для Вас.

И
І

І
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 SAFETY NEVER HURTS!™ Ïåðø í³æ ïðèñòóïèòè äî ðîáîòè ç áóäü-ÿêèì îáëàäíàííÿì, çàâæäè ÷èòàéòå ²íñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿. Ïåðåä âèêîðèñòàííÿì îáëàäíàííÿ îãëÿíüòå éîãî òà ïåðåêîíàéòåñÿ ó
éîãî ïîâí³é ïðàöåçäàòíîñò³. Äîòðèìóéòåñü âêàç³âîê íà ïîïåðåäæóâàëüíèõ çíàêàõ ³ âèêîðèñòîâóéòå íàäàí³ çàñîáè çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè. Äàí³ ìàòåð³àëè áóëè îïóáë³êîâàí³ äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó. Ñòàíäàðòíà 
êîìïëåêòàö³ÿ ³ ïðîïîíîâàí³ äîäàòêîâ³ îïö³¿, à òàêîæ ïðîïîíîâàí³ äëÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè ìîäåë³ ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ çàëåæíî â³ä ðèíêó. Case IH çáåð³ãàº çà ñîáîþ ïðàâî â áóäü-ÿêèé ÷àñ âíîñèòè çì³íè â êîíñòðóêö³þ ³ òåõí³÷íå 
îñíàùåííÿ ñâî¿õ ìàøèí áåç ïîïåðåäíüîãî ïîâ³äîìëåííÿ ³ íå áåðå íà ñåáå áóäü-ÿêèõ çîáîâ’ÿçàíü ùîäî âíåñåííÿ òàêèõ çì³í ó âæå ïðîäàíó òåõí³êó. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî íàìè äîêëàäåí³ âñ³ çóñèëëÿ, ùîá ñïåöèô³êàö³¿, îïèñè òà 
³ëþñòðàö³¿ â äàí³é áðîøóð³ áóëè â³ðíèìè íà ìîìåíò ¿¿ íàäõîäæåííÿ äî äðóêó, âîíè òàêîæ ìîæóòü ï³äëÿãàòè çì³í³ áåç ïîïåðåäíüîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Íà ìàëþíêó ìîæå áóòè â³äîáðàæåíî ÿê îáëàäíàííÿ, ùî ïîñòàâëÿºòüñÿ íà çàìîâëåííÿ, 
òàê ³ ñòàíäàðòíå îáëàäíàííÿ ìàøèíè, àëå íå â ïîâíîìó éîãî îáñÿç³.
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