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МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ

КОМБАЙНИ AXIAL-FLOW® 5140, 6140 ТА 7140
розроблено для задоволення потреб найвибагливіших спеціалістів, що проводять орні роботи середнього масштабу на 

професійних фермах та прогресивних земельних володіннях: зі значним посиленням подавальних транспортерів і підвищеною 

потужністю моделей 6140 та 7140 усі ці комбайни забезпечують високу ефективність. Ці комбайни створено на основі доведеного 

принципу однороторної технології Axial-Flow® та пов’язаних із ним переваг; ретельний обмолот сприяє зменшенню збитків і 

водночас забезпечує найделікатнішу обробку зерна.
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МОДЕЛЬ ТИП ЖАТКИ МІН. МАКС.
2030 жорстка 5,2 м 7,3 м
3020 гнучка 6,1 м 7,6 м
3050 змінна 4,9 м 7,6 м
3016 полотенний підбирач 4,6 м —

НАЙВИЩА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ВІД 
НОВАТОРІВ У ГАЛУЗІ РОТАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ
Після появи на ринку більше трьох десятиліть тому Axial-Flow® завжди був відповідним нормам 

ротаційним комбайном, в якому один ротор забезпечує як обмолот, так і 

сепарацію. Цей перевірений часом, водночас простий та ефективний механізм постійно забезпечує 

найвищу якість зерна й високу продуктивність і є одним із найнадійніших та найпростіших у технічному 

обслуговуванні комбайнів на сучасному ринку.

ЖАТКИ КОМБАЙНІВ AXIAL-FLOW® ПРИЗНАЧЕНО ДЛЯ 
ЗБИРАННЯ КОЖНОЇ ЗЕРНИНИ
Жатки останнього покоління Case IH, ширина захвату в яких становить до 7,6 м, спеціально розроблено для умов 

української землі. Вони допоможуть вам досягти найбільшої продуктивності, 

на яку тільки здатні ці комбайни. Зробіть вибір із широкого асортименту жаток.



ЧИСТІ ЗРАЗКИ, МІНІМАЛЬНІ ЗБИТКИ
Комбайни Axial-Flow® є лідерами галузі за площею очищення. Завдяки 

5 встановленим шнекам зерно подається на систему очищення безперервно 

й рівномірно навіть під час роботи на хвилястих полях. Дуже велика площа 

очищення забезпечує отримання більш чистих зразків, зменшує збитки до 

мінімуму, допомагає досягти високої врожайності й подолати агресивні умови 

збору врожаю.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ СТАЄ ПРОСТИМ
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 бункера для зерна, а також бокових 

дверцят для огляду. Використано менше ременів і ланцюгів для регулювання, 

що подовжує термін безвідмовної експлуатації. А для випадків переходу на інші 

культури або поля ви можете скористатися функцією Clean Out (прочищення) на 

екрані Pro-700, що допоможе прочистити комбайн та заощадити час.

КОМФОРТНА КАБІНА
Не існує комбайна, яким би було простіше або зручніше оперувати,

 ніж останніми моделями Axial-Flow® серії 140. Завдяки багатофункціональному 

важелю контролю просування всі основні функції комбайна знаходяться у вас на 

долоні, що забезпечує повний контроль. Усі елементи управління згруповано й 

розташовано за найбільш ергономічною й логічною схемою від передньої до задньої 

частини на правій консолі, вбудованій у підлокітник сидіння. Це дозволяє легко 

керувати всіма функціями комбайна та операціями шнека з розвантаження.

БІЛЬШЕ ЗЕРНА В БУНКЕРІ, РОЗВАНТАЖЕННЯ НА ХОДУ
За допомогою комбайна Axial-Flow® серії 140 ви зможете швидко зібрати велику 

кількість чистого й непошкодженого зерна в бункер. До того ж, маючи бункер 

місткістю 10 570 літрів, вам не доведеться часто розвантажувати його! І коли 

прийде час розвантаження, ви зробите це дуже швидко, бо максимальна швидкість 

розвантаження становить 88 л/с для моделі 5140 та 113 л/с для моделей 6140 та 

7140. Поперечна ланцюгова передача шнека бункера для важкого зерна підвищує 

виробничі показники й подовжує термін експлуатації. Довжина шнека дозволяє 

підтримувати зручну відстань від причепа для зерна під час розвантаження на ходу.

3
Деякі функції може бути не включено до специфікації для вашого ринку.



Безпека ніколи не буває зайвою! Перед експлуатацією будь-якого обладнання прочитайте 
довідник оператора. 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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Ваш дилер Case IH

МОДЕЛІ Axial Flow® 5140 Axial Flow® 6140 Axial Flow® 7140
ЖАТКИ
Ширина захвату різального апарата зернової жатки (м) 4,9/5,2/6,1/6,7 4,9/5,2/6,1/6,7/7,6 4,9/5,2/6,1/6,7/7,6/9,3
Відстань від ножа до шнека — зернова жатка 2030/3050 (мм) 550 (жатка 2030)/570–1140 (жатка 3050) регулюється з кабіни
Жатка кукурудзяна, модель 4400, жорстка і складана Жатки кукурудзяні з 6-рядним подрібнювальним механізмом Жатки кукурудзяні з 6- й 8-рядним подрібнювальним механізмом
ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦІЯ
Діапазон швидкості ротора (об/хв) Коробка передач і вал — змінна швидкість Power Plus Drive
Діаметр і довжина ротора (мм) 250–1150 (3 діапазони) 250–1150 (3 діапазони) 250–1150 (3 діапазони) 
Діаметр і довжина ротора (мм) 762/2794 762/2794 762/2794
Загальна площа сепарації (м2) 2,8 2,8 2,8
Кут охоплення модулів обмолоту/сепарації (°) 156/133 156/133 156/133 
Кількість модулів обмолоту/сепарації 3/3 3/3 3/3
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
3-крокова система очищення • • •
Ширина зерноочистки (м) 1,47 1,47 1,47
Загальна поверхня решіт із захистом від вітру (м2)  5,52 5,52 5,52 
ОЧИСНИЙ ВЕНТИЛЯТОР
Діапазон швидкості вентилятора (об/хв) 450–1300 450–1300 450–1300 
СИСТЕМА ПОВЕРНЕННЯ
Тип повернення недомолоченого колосся На ротор На ротор На ротор
БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА/РОЗВАНТАЖЕННЯ
Контроль кришок бункера для зерна з кабіни • • •
Місткість бункера для зерна (л) 10 570 10 570 10 570
Швидкість розвантаження (л/с) 88 113 113
Робоча довжина розвантажувального шнека, виміряна від середини 
комбайна до кінця розвантажувального шнека (стандартного/
додаткового) (м) 

6,6/7,5 6,6/7,5 6,6/7,5 

СОЛОМОРІЗКА ТА РОЗКИДАЧ
Кількість ножів: соломорізка/протилежний різальний апарат 76/47 76/47 76/47 
Тип розкидача подвійні 2-швидкісні сіялки/знімні
ДВИГУН*)

Тип/об’єм (см3) З турбонаддувом та охолодженням/6700 З турбонаддувом та охолодженням/8700 З турбонаддувом та охолодженням/8700 
Макс. потужність ECE R1201) при 2000 об/хв (кВт/кс (кінських сил)) 220/299 306/417 330/448
Розмір бака для дизельного палива (l) 950 950 950
ТЯГА
Передача Гідростатичний привід, 3 діапазони швидкості Гідростатичний привід, 3 діапазони швидкості Гідростатичний привід, 3 діапазони швидкості
Регульована вісь управління поворотом для суворих умов 
експлуатації • • •

Механізована задня вісь
КАБІНА ОПЕРАТОРА
«Комфортна» кабіна: нові позиції сидіння, додаткове місце для ніг,
сидіння для інструктора, вузька регульована консоль управління, 
нове розташування правої консолі та перемикачів у кабіні, 
багатофункціональна ручка; велике вікно бункера для зерна, що 
відкривається; аварійний комплект, розташований праворуч

• • •

СИСТЕМИ ПЕРЕДОВОГО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ (AFS)
Моніторинг/створення карти врожайності й зволоженості 
Готовність до точного фермерського господарювання AFS та 
керування 
ЗАГАЛЬНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ МАШИНИ
Довжина — від подавального транспортера до задньої панелі 
підрізання (мм) 7689 7689 7689

База колес (мм) 3815 3815 3815
Мінімальна висота (транспортна) (мм) 3906 3906 3906 
Ширина зі встановленими шинами 650/75R32 — мін. (мм) 3300 3300 3300 


