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Á²ËÜØÀ ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ, Á²ËÜØÈÉ ÍÀÐÎÁ²ÒÎÊ,
ÌÅÍØÅ ÏÀËÈÂÀ, ÌÅÍØÅ ÓÙ²ËÜÍÅÍÍß ¥ÐÓÍÒÓ.
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•

Á³ëüøå ÷àñó ó ïîë³ çà ñåçîí. Íàéá³ëüøà ïëîùà êîíòàêòó òà òèñê íà ´ðóíò ìåíøå 500 ã/ñì2
çàáåçïå÷óþòü íàéâèùó ïðîõ³äí³ñòü òà äîçâîëÿþòü ðàí³øå âèõîäèòè â ïîëå.
Ìàêñèìàëüíå òÿãîâå çóñèëëÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ áëîêóâàííÿì äèôåðåíö³àë³â òà äâèãóíîì ç
íàéá³ëüøèì ó ñâîºìó ñåãìåíò³ êðóòíèì ìîìåíòîì.
Àêòèâíèé ïðèâîä ãóñåíèöü ³ç âíóòð³øí³ì çà÷åïëåííÿì âèêëþ÷àº âíóòð³øíþ ïðîáóêñîâêó òà
çàáåçïå÷óº íàä³éíó ïåðåäà÷ó òÿãîâîãî çóñèëëÿ íà ´ðóíò.
Ì³í³ìàëüíà ïðîáóêñîâêà. Ïëàâàþ÷à ï³äâ³ñêà ãóñåíè÷íèõ ðóø³¿â çàáåçïå÷óº ïîñò³éíèé
êîíòàêò ç ´ðóíòîì, çìåíøóþ÷è ïðîáóêñîâêó ïðàêòè÷íî äî íóëÿ.
Cêîðèñòàéòåñÿ àêö³éíîþ ë³çèíãîâîþ ïðîãðàìîþ ÑNHi Capital.
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ØÀÍÎÂÍ² ×ÈÒÀ×²!
Зменшення природних ресурсів
в усьому світі зумовлює нові виклики
для аграрного сектору. Тому сьогодні,
як ніколи раніше, важливо виробляти
необхідну кількість сільськогосподарської
продукції найкращої якості. Case IH
докладає максимальних зусиль для
створення інноваційних технічних та
технологічних рішень для того, щоб
виробництво
сільськогосподарської
продукції було ще більш результативним,
швидким, простим та ефективним.
Я радий повідомити, що з травня
2015
року
бізнес
менеджером
Case IH в Україні та Молдові призначено
Єгорова Юрія Олександровича. Пан
Єгоров має успішний і тривалий досвід
управління ТОВ Івеко Україна, де працює
Генеральним директором протягом 7-ми
років. В даний час Юрій Олександрович
планує суміщати обидві позиції в Івеко
Україна та Case IH.
Зі свого боку бажаю команді
Case IH успіху в розвитку нашого бренду
в Україні!
З повагою,
Õàðàëüä Áîéòëåííåð,
бізнес директор Case IH в Східній Європі,
Балканах, Україні та Молдові

ØÀÍÎÂÍ² ×ÈÒÀ×²!
Я глибоко переконаний, що бренд
Case IH в Україні чекає успішне майбутнє.
Я вдячний за довіру головного офісу
Case IH та впевнений, що з командою
наших українських спеціалістів ми
витримаємо всі виклики та обов’язково
переможемо!
Будучи абсолютно впевненими в
наших продуктах, ми пропонуємо Вам,
наші аграрії, найповніший асортимент
сільськогосподарської техніки в Україні
від самохідних машин до розширеного
ряду причіпних агрегатів.
В даному випуску ми хочемо
поділитися з Вами останніми подіями
з життя Case IH в Україні та оглядом
нових тенденцій в аграрній галузі.
Скористайтеся
можливістю
найти
більше інформації про наші рішення
для Вашого бізнесу в даному виданні та
інших джерелах, таких як офіційний сайт
www.caseih.com/ua
та
дилерська
мережа Case IH в Україні.

З повагою,
Þð³é ªãîðîâ,
бізнес менеджер Case IH
Україна та Молдова

www.caseih.com/ua
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НАЙЯСКРАВІША ПОДІЯ 2014 РОКУ

CASE IH ÍÀ ÂÈÑÒÀÂÖ² «²ÍÒÅÐÀÃÐÎ 2014»
Компанія Case IH взяла участь у найголовнішій в аграрному бізнесі України події 2014 року – 10-й ювілейній міжнародній
виставці «ІнтерАГРО 2014», яка відбулась в Києві 28-31 жовтня.
Стенд Case IH був одним з найбільших та яскравіших серед учасників виставки.
Пропонуємо Вашій увазі невеликий фотозвіт цієї знакової для нас події.

Êîìàíäà ïðåäñòàâíèöòâà Case IH
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Êîìàíäà Àãðîàëüÿíñ

НАЙЯСКРАВІША ПОДІЯ 2014 РОКУ

ÊÎÍÊÓÐÑ «INTERAGRO INNOVATION AWARD»
Здобутками Case IH на міжнародному конкурсі кращих інноваційних рішень в сільськогосподарській техніці та
обладнанні стали дві нагороди: Çîëîòà â³äçíàêà за систему обприскування «AIM-Command» у номінації «Вузли та
агрегати для сільськогосподарської техніки», та Ñð³áíà â³äçíàêà за інструмент для заточування дисків Robo-Sharpener
у номінації «Обладнання та технології для ремонту та сервісного обслуговування в АПК».

Êîìàíäà Íîâîôàðì

Êîìàíäà Òàéòåí Ìàøèíåð³ Óêðà¿íà

www.caseih.com/ua
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НОВИНИ CASE IH

CASE IH ÍÀ AGRI & FOOD EXPORT FORUM
12-13 лютого 2015 року за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України і Європейського Банку Реконструкції
та Розвитку відбувся «Agri & Food Export Forum 2015».

Форум зібрав у своєму колі ключових
гравців сектору АПК для обговорення
практичних рішень щодо виходу на
ринки ЄС.
Доповідачами
Форуму
виступили міністр аграрної політики
та продовольства України Олексій
Павленко, заступник міністра аграрної

політики та продовольства України
з питань європейської інтеграції
Владислава Рутицька, та багато інших.
Серед основних тем для обговорення –
фінансування українських експортерів,
практичний інструментарій для успішного
виходу на висококонкурентні ринки та ін.
Генеральним партнером заходу

виступила компанія Case IH. На форумі
з привітальним словом виступив бізнесменеджер Case IH в Україні та Молдові.
Катерина Безсудна, менеджер з
роздрібного фінансування CNHi CAPITAL,
представила умови фінансової програми
з придбання техніки Case IH в Україні.

CASE IH ÍÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖ²¯ SAATBAU
5-го лютого 2015 року в Києві відбулась конференція на тему «Сучасні тенденції в
технології вирощування сої. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід». Захід було
організовано компанією "ЗААТБАУ Україна". Олександр Горбань, продукт-менеджер
з групи обладнання комбайни та жатки, представив доповідь «Комбайни Case IH –
одна з найкращих зернозбиральних технік для сої».

CASE IH QUADTRAC 620
Ï²ÄÒÂÅÐÄÆÓª ÑÂÎÞ ÅÔÅÊÒÈÂÍ²ÑÒÜ ² Â ÐÎÁÎÒÀÕ ²Ç ÇÀÏÎÂÍÅÍÍß ÑÈËÎÑÍÈÕ ßÌ
До
вже
знайомого
переліку
ґрунтообробних операцій, де Quadtrac
здобув бездоганну репутацію завдяки
своєму неперевершеному тяговому
зусиллю в умовах, коли необхідно
одночасно забезпечити передачу повної
потужності до поверхні землі і в той же
час захистити ґрунт від ущільнення –
додались і інші можливості застосування.
Впродовж
сезону
2014
року
при збиранні врожаю та заготівлі
кукурудзяного силосу Quadtrac довів,
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що він здатен надзвичайно ефективно
виконувати
задачі
трамбування
силосних ям.
Оснащений передньою навіскою
та п’ятиметровим щитом Quadtrac
здатний розгорнути 53 кубометри
кукурудзяного силосу всього лише за
один підхід. Рівномірний розподіл ваги
та вага самого Quadtrac забезпечують
оптимальне
ущільнення
без
використання додаткового баласту.

НОВИНИ CASE IH

²ÍÍÎÂÀÖ²¯ CASE IH ÍÀ ÂÈÑÒÀÂÖ² SIMA Â ÏÀÐÈÆ²
Оголошений ООН «Міжнародний рік
ґрунтів», що є однією з головних тем
лютневої виставки SIMA-2015 в Парижі,
надає компанії Case IH чудову можливість
представити всю лінійку інноваційних
рішень в галузі сільськогосподарських
технологій перед ЗМІ, дилерам
та
кінцевим споживачам. «Крім нових
тракторів Puma, що відповідають нормам
викидів Stage IV та інших нових моделей
серії Magnum 380 CVX і Magnum 380
CVX Rowtrac, ми представляємо новий
рівень точності нашого обладнання,
якого вдалося досягти завдяки системі
корекції супутникового сигналу AFS
RTK+ та вдосконаленій телематичній
системі AFS Connect в поєднанні з
технологією File Transfer. Також ми хотіли
б продемонструвати нашу майстерність
у зборі урожаю цукрової тростини за
допомогою серії Austoft® 8000 від
Case IH», - підкреслив на цій торговопромисловій виставці Метью Фостер,
віце-президент Case IH в регіоні Європи,
Близького сходу та Африки.

ÏÎÒÐ²ÉÍÈÉ ÓÑÏ²Õ MAGNUM 380 CVX
ÄÐÓÃÀ ÏÐÅÑÒÈÆÍÀ ÍÀÃÎÐÎÄÀ
Невдовзі після отримання нагороди
«Трактор року» на виставці EIMA в
Болоньї минулої осені, Magnum 380
CVX Case IH був також визнаний
«Машиною року 2015» на виставці SIMA
в Парижі. «Звичайно, ми пишаємось цим
подвійним успіхом: рідко трапляється,
щоб одна й та сама машина отримала ці
дві нагороди», - сказав Андреас Клаузер,
Президент Сase IH, на церемонії
нагородження SIMA.
«Машина року» - це престижна
нагорода, започаткована в 1997

році, яка відзначає
видатні
технологічні
досягнення
в
сфері
сільськогосподарського
машинобудування. Лауреатом нагороди
в 2015 році став Magnum 380 CVX,
який був обраний 19 незалежними
журналістами
сільськогосподарських
видань з різних країн Європи. На
нагороду претендували 94 інноваційні
продукти в 17 різних категоріях. Трактор
Magnum 380 CVX від Case IH
був відзначений в сегменті машин
потужністю від 280 до 400 к.с.

ÒÐÅÒß Â²ÄÇÍÀÊÀ ÏÎÑÏ²ËÜ
Трактор Magnum від Case IH отримав
третю відзнаку невдовзі після отримання
номінації “Машина 2015 року” на
виставці SIMA в Парижі у лютому. Новий
Magnum 380 CVX у березні цього ж року
був відзначений золотою медаллю і на
виставці AGROTECH в Кельце, Польща.
Більше 700 відомих на ринку передових
компаній беруть участь у даній виставці
з метою продемонструвати найновіше
обладнання та пристрої для фермерських

та лісових господарств. «Magnum
380 CVX від Case IH здобув загальне
визнання протягом останніх шести
місяців. Отримання трьох престижних
нагород поспіль – це яскраве свідчення
високої оцінки інноваційності та
продуктивності
машин
Case IH
в галузі сільського господарства», сказав Метью Фостер, віце-президент
Case IH в регіоні Європи, Близького
сходу та Африки.
www.caseih.com/ua
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СПІВРОБІТНИЦТВО З КЕРНЕЛ

ÍÀÂ×ÀÍÍß Â ÃÎËÎÂÍÎÌÓ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÌÓ
ÎÔ²Ñ² CASE IH
З 9 по 13 лютого 2015 року сервісні спеціалісти компанії КЕРНЕЛ пройшли навчання в головному європейському офісі
Case IH в Австрії, в місті Санкт Валентин.

Тренінг був присвячений флагману
Case IH, трактору Magnum 340, який
відмінно зарекомендував себе як на
українському ринку так і в усьому світі.
Програма тренінгу була розрахована
на професійну аудиторію, яка вже має
серйозний досвід та високий рівень
компетентності в експлуатації техніки
Case IH.
За час навчання спеціалісти КЕРНЕЛ
поглиблено
розглянули
гідравліку,
автоматику, електрику та електроніку,
систему двигуна та трансмісію, а також
технічне обслуговування та експлуатацію
трактора Magnum 340. Безпосередньо в
майстерні змогли на практиці закріпити
отримані та вже набуті навички. Тренінг
закінчився перевіркою отриманих знань
та проходженням відповідних тестів.
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СПІВРОБІТНИЦТВО З КЕРНЕЛ

ÒÅÑÒÓÂÀÍÍß ÒÅÕÍ²ÊÈ CASE IH ÍÀ ÏÎËßÕ
9 - 15 квітня в Сумській області,
Недригайлівському районі с. Тимченки
було проведено тест-драйв трактора
Case IH Quadtrac 550 та дисколапового
глибокорозпушувача Ecolo-Tiger 870. Захід
було організовано з метою демонстрації
ефективності роботи техніки Case IH
запрошеним керівникам виробництва,
агрономам, економістам та спеціалістам з
інновацій.

30.04 - 06.05.2015 в Чернігівській області, Борзнянському районі с. Хороше Озеро було проведено демонстрацію
пневматичної сівалки Precision Disk 30 у комбінації з бункером Precision Air 2230.
Цього разу роботу сівалки було
перевірено на дотримання глибини,
норми та рівномірності посіву. Отримані
результати склали абсолютно позитивне
враження на команду експертів,
якими
виступали
представники
компанії Кернел: головні агрономи
господарства та кластера, директор з

агровиробництва, спеціалісти Науководослідного центру. Сівалка Precision Disk
продемонструвала ефективну роботу при
наявності рослинних залишків кукурудзи.
Дисковий сошник ефективно працював
як на ділянках поля без пожнивних
залишків так і на місцях з ними.

Дана демонстрація є першим етапом
масштабного проекту з тестування
пневматичної сівалки Precision Disk 30 та
бункера Precision Air 2230 в кооперації
з компанією Кернел. Найближчим
часом планується здійснення перевірки
ступеню пошкодження зерна при посіві
сої та перевірка урожайності культури.

ÒÐÅÍ²ÍÃÈ ÄËß ÌÅÕÀÍ²ÇÀÒÎÐ²Â ÒÀ ÎÏÅÐÀÒÎÐ²Â
В
березні
цього
року
для
механізаторів, інженерів з експлуатації
та технічного обслуговування тракторів
Magnum та Steiger спеціалістами
представництва Case IH в Україні було
організовано тренінги в таких містах:
• 5 березня, Кіровоградська обл.,
Голованівський р-н, с. Клинове
• 11 березня, Хмельницька обл.,
Ярмолинецький р-н, с. Глушківці
• 24 березня, Полтавська обл.,
Оржицький р-н, с. Куйбишеве

Також 17 березня для агрономів
та операторів в Полтавській області,
Оржівському районі, с. Куйбишево
був проведений тренінг, присвячений

експлуатації,
налаштуванню
та
обслуговуванню культиватора Case IH
Tiger-Mate 200.

Ïðîâåäåí³ çàõîäè íåîäíîðàçîâî äîâåëè, ùî ïîä³áí³ ïðîãðàìè º âêðàé ïîòð³áí³ òà ìàþòü âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ
äëÿ âñ³õ ñòîð³í, ÿê äëÿ ó÷àñíèê³â, òàê ³ äëÿ îðãàí³çàòîð³â. Îòðèìàíèé äîñâ³ä ñïðèÿâ åôåêòèâíîìó ä³àëîãó ì³æ
ïðîôåñ³éíèìè êîðèñòóâà÷àìè òåõí³êè òà ïðåäñòàâíèêàìè áðåíäó Case IH, ùî â ìàéáóòíüîìó îáîâ’ÿçêîâî
ïðèâåäå äî ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ òà íîâèõ ñï³ëüíèõ ïðîåêò³â.
www.caseih.com/ua
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НАВЧАННЯ CASE IH

ÒÐÅÍ²ÍÃ CASE IH, ÏÐÈÑÂß×ÅÍÈÉ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯
ÒÐÀÊÒÎÐ²Â ÂÈÑÎÊÎ¯ ÏÎÒÓÆÍÎÑÒ²
З 24 по 27 березня 2015 року компанія Case IH провела комплексний тренінг для дилерської мережі на тему «Трактори
високої потужності Magnum, Steiger, Quadtrac та ґрунтообробна техніка Case IH».

Тренінг проходив на території
вінницького
дилерського
центру
компанії Тайтен Машинері Україна.
Всього навчання пройшли тридцять
учасників від дилерів Case IH в Україні –
компаній Агроальянс, НовоФарм, Тайтен
Машинері Україна, Украгрозапчастина
та дилера Case IH в Молдові, компанії
Агропрофі.
Традиційно для даного навчання,
програма тренінгів Case IH включала
як теоретичну, так і практичну частини.
Окрім ознайомлення з конкурентними
перевагами техніки Case IH, всі
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учасники
мали
змогу
протягом
практичних занять спробувати водіння
флагманом Case IH – 550-сильним
гусеничним трактором Quadtrac з
дисковим глибокорозпушувачем EcoloTiger 730C. Варто констатувати, що весь
процес навчання проходив не лише у
формі монологу спеціалістів з продуктів
та тренерів, а скоріше носив характер
діалогу між викладачами та слухачами.
Case IH в Україні приділяє значну увагу
навчанню персоналу відділу продажів
компаній-дилерів, безпосередньо тим
людям, з якими користувачі техніки

спілкуються в першу чергу при виборі
того чи іншого сільськогосподарського
обладнання.
Ми сподіваємося, що Ви, наші
прихильники та користувачі техніки
Case IH, вже найближчим часом відчуєте
зростання якості обслуговування та рівня
компетентності персоналу з продажів
сільськогосподарської техніки офіційних
дилерів Case IH в Україні та Молдові.

НАВЧАННЯ CASE IH

ÒÐÅÍ²ÍÃ CASE IH, ÏÐÈÑÂß×ÅÍÈÉ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ²¯
ÊÎÌÁÀÉÍ²Â AXIAL-FLOW®
З 14 по 17 квітня 2015 року компанія Case IH провела комплексний тренінг для дилерської мережі на тему
«Комбайни Case IH Axial-Flow® та зернова сівалка Precision Disk: теорія та практика».

Тренінг був організований для
дилерської мережі Case IH в Україні
та проходив на території дилерського
центру НовоФарм в смт Нові Санжари.
Всього навчання пройшли 33 спеціалісти
з продажів від компаній Агроальянс,
НовоФарм, Тайтен Машинері Україна
та Украгрозапчастина. Тренінг носив
розширений характер, так як включав
огляд
не
лише
зернозбиральних
комбайнів Case IH Axial-Flow®, але й
преспідбирачів та зернової сівалки
Precision Disk.
Програма

навчання

включала

дводенний тренінг для представників
двох компаній-дилерів. Групи учасників
були невеликими, що давало можливість
зробити викладення матеріалу більш
комфортним. Тренінг також включав
доповідь регіонального менеджера з
роздрібного фінансування Катерини
Безсудної. У своїй презентації пані
Катерина розкрила аудиторії останні
тенденції ринку фінансування, основні
відмінності між схемами лізинг та кредит.
Компанія Case IH переконана, що
навчальні програми вкрай необхідні
для успішного розвитку бізнесу Case IH,

для якісних консультацій та підтримки
користувачів техніки Case IH в Україні.
Ми впевнені, що закладені знання,
нова чи просто оновлена інформація
щодо конкурентних переваг техніки
Case IH стане у нагоді консультантам
при зверненні до них Вас, потенційних
та постійних користувачів машин
Case IH, і в найближчому майбутньому
рівень
знань
та
компетентності
спеціалістів з продажів техніки Case IH у
мережі дилерів значно підвищиться.

www.caseih.com/ua
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CASE IH

ÓÙ²ËÜÍÅÍÍß ¥ÐÓÍÒÓ – ÏÐÈ×ÈÍÀ
ÇÍÈÆÅÍÍß ÂÐÎÆÀÉÍÎÑÒ²
вразливість до сезонів посухи. Частіше
виростають кореневі бур'яни, які свідчать
про серйозні ушкодження структури
ґрунту, а отже, не слід розраховувати на
добрий врожай.

Понад 50% українських оранок
по причині надмірного використання
важких агрегатів впродовж останніх
років уражені деградацією у вигляді
ущільнень, розташованих на глибині
25-35 см, що призводить до утворення
"плужної підошви". Ще одна причина
виникнення таких ущільнень в Україні –
надзвичайно вологі ґрунти.

Через ущільнення ґрунту руйнується
не тільки ґрунтова структура, але й
баланс вмісту вологи. Опади не взмозі
потрапити до глибших прошарків ґрунту,
а під час посушливих
періодів волога не
підіймається до кореневої системи рослин.
Виникає брак життєвого простору для
мікроорганізмів, і як результат не
здійснюється перетворення поживних
Îäíà
ç
íàéâàæëèâ³øèõ
çàäà÷ ïðè îáðîá³òêó ´ðóíòó –
ïîçáóòòÿ
óù³ëüíåíü
ç
ïîäàëüøèì
ïîêðàùåííÿì
æèòòºâèõ óìîâ äëÿ åäàôîíó.

речовин у форму, придатну для
засвоєння їх рослинами. З часом
суттєво
погіршується
розвиток
кореневої системи рослин, підвищується

12
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Îðàíêà íå âèð³øóº ïðîáëåìè
óù³ëüíåííÿ,
ðîáîòà
âèêîíóºòüñÿ íà íåäîñòàòí³é
ãëèáèí³. Íà äîäàòîê êîëåñà
òðàêòîðà
ùå
á³ëüøå
óù³ëüíþþòü ´ðóíò.

ÑÏÅÖ²ÀË²ÇÎÂÀÍÀ ÒÅÕÍ²ÊÀ ÄËß
ÓÑÓÍÅÍÍß ÓÙ²ËÜÍÅÍÜ ¥ÐÓÍÒÓ
Агрегат повинен бути здатний
розпушувати ґрунт під горизонтом
ущільнення та бути сконструйований
таким чином, щоб велика кількість
рослинних залишків не впливала на
якість обробітку та не виникала загроза
забивання.
Саме
дисколапові
агрегати
проводять обробіток верхніх (на глибині
10-15 см) та глибших шарів ґрунту. В
подібних машинах секції з дисками
виконують подрібнення та змішування
рослинних залишків, а лапи проводять
глибоке розпушування під горизонтом
ущільнення. Для досягнення рівної
поверхні ґрунту у результаті обробітку, до
агрегатів додають вирівнюючі диски та
прикочувальні котки.
З агрономічної точки зору вирізняємо
три основних типи обробітку ґрунту:
• Неглибокий (поверхневий)
обробіток;
• Змішуючий обробіток;
• Глибоке розпушування ґрунту.

ßê
âñòàíîâèòè
óù³ëüíåíü ´ðóíòó?

íàÿâí³ñòü

Наявні в ґрунті
ущільнення
вимірюються
за допомогою
спеціального
пристрою –
пенетрометра.
Дисколапові комбіновані агрегати
виконують задачі змішуючого обробітку
та глибокорозпушування.
У системі українського господарства
доцільно та вигідно використовувати
подібні агрегати. Розумним є такий
обробіток ґрунту, під час якого
відбувається усунення ущільнень ґрунту,
збереження вологи в ґрунті, якісне
рівномірне
змішування
рослинних
залишків, супутнє зменшення паливних
витрат, а також суттєве покращення і
підвищення врожайності.
Ми повинні пам’ятати про основні
правила та принципи обробітку ґрунту.
Дана тематика досить широка, та є
предметом окремих статей.
ÂÈÑÍÎÂÊÈ
• Поки не будуть усунені ущільнення,
повноцінно не буде працювати
жодна з систем обробітку ґрунту.
• До тих пір, поки структура ґрунту не
в порядку, зниження урожайності
неминуче.
• Якщо підприємство на додаток до
всіх інших заходів постійно звертає
увагу на те, щоб структура ґрунту
була здоровою, то варто чекати на
хороший урожай та, відповідно,
дохід.

CASE IH

Ô²ÍÀÍÑÎÂÀ ÑÂÎÁÎÄÀ ÍÀÄÈÕÀª
Міжнародна фінансова організація CNHi Capital
продовжує програму фінансування техніки Case IH,
яку було розпочато ще в минулому році. Незважаючи
на складні часи на українському фінансовому ринку,
Case IH разом зі своїми міжнародними партнерами
прикладає максимум зусиль для підтримки
користувачів техніки Case IH в Україні. До Вашої
уваги нижче наведено умови програми з роздрібного
фінансування компанії CNHi Capital в Україні.

Óìîâè ô³íàíñóâàííÿ ó âàëþò³ (ÑØÀ):

Ставка річна

1,99%

6,99%

Аванс
Строк

7,99%

8,99%

9,99%

1,00%

30%
12 міс.

24 міс.

36 міс.

5,01%

6,45%

50%
48 міс.

60 міс.

12 міс.

24 міс.

36 міс.

12,99%

15,49%

16,99%

Óìîâè ô³íàíñóâàííÿ ó ãðèâí³:

Ставка річна

14,49%

17,99%

Аванс
Строк

18,49%

19,99%

20,49%

30%
12 міс.

24 міс.

36 міс.

50%
48 міс.

60 міс.

12 міс.

24 міс.

36 міс.

Графіки погашення для роздрібних клієнтів: амортизація, ануїтет, сезонний.

ÇÀÏÀÑÍ² ×ÀÑÒÈÍÈ –
Ï²ÄÒÐÈÌÊÀ ÂÀØÎÃÎ Á²ÇÍÅÑÓ
Безпека - це одна з найважливіших
якісних
характеристик
сільськогосподарської
машини.
Щоб
підтримувати ці високі стандарти,
використовуйте оригінальні запасні
частини Case IH для ремонту та
технічного обслуговування продуктів
Case IH.

Спеціаліст із запасних частин в
дилерській мережі Case IH в Україні
володіє повним асортиментом запасних
частин у своїй галузі. Завдяки цьому
він здатен надати Вам кваліфіковану
консультацію стосовно різних варіантів
та економічної доцільності вибору тих чи
інших запасних частин.

ËÎÃ²ÑÒÈ×ÍÀ ÑËÓÆÁÀ
ÇÀÏÀÑÍÈÕ ×ÀÑÒÈÍ
• 211 000м² площі складів
• Більше 1 мільйона позицій
запчастин на зберіганні
• Більше 9 мільйонів партій,
відвантажуваних протягом року
• 1,2 мільйонів артикульних
номерів в файлі*
• 700 000 артикульних
номерів на складах
*для порівняння: зазвичай автомобільний бізнес має справу приблизно з 250000 запасних
частин, а вантажний бізнес - з 400000.

www.caseih.com/ua
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ДИЛЕРИ CASE IH

ÍÎÂÈÉ ÄÈËÅÐÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ CASE IH Â ÌÈÊÎËÀªÂ²
2-го квітня 2015 року офіційний дилер Case IH компанія «ТД «Агроальянс» відкрила новий дилерський центр Case IH в
Миколаєві.

14

З вітальним словом на урочистій
церемонії відкриття виступили:
Õàðàëüä Áîéòëåííåð - бізнесдиректор Case IH в Східній Європі,
Балканах, Україні та Молдові;
Â³êòîð Ïîïîâ - директор ГрегуарБессон Україна;
Â³êòîð Òâåðäèé
заступник
директора
департаменту
Агропромислового
розвитку
Миколаївської області;
Îëåêñ³é Òàðàñîâ - бізнес-директор
компанії «ТД «Агроальянс».

Компанія «Агроальянс» є дилером
техніки Case IH в Україні з 2001 року та
вже понад 14 років утримує лідируючі
позиції у сфері продажу, фінансування,
гарантійного
та
післягарантійного
обслуговування техніки Case IH. На
сьогоднішній день «ТД «Агроальянс»
має розгалужену систему сервісного
обслуговування, яка налічує близько 140
фахівців по всій Україні, 20 регіональних
представництв, більше 40 мобільних
сервісних пунктів, 6 виставкових
майданчиків.

«Дилерський центр працюватиме
для аграріїв південного регіону країни
за стандартами класичного дилершипу
— створено комфортний адмінбудинок,
склад запчастин, постійний виставковий
майданчик, де керівники та спеціалісти
господарств зможуть побачити новинки
техніки, ремонтну базу із сервісними
спеціалістами найвищої кваліфікації
та відповідним інструментом. Ці
спеціалісти виконуватимуть будь-які
завдання з налаштування й ремонту
техніки в стислий термін, що особливо
важливо в гарячі періоди польових
робіт. Хочу відзначити, що цього року
ТД «Агроальянс» отримав державну
ліцензію на навчання механізаторів і
видачу відповідних прав на керування
комбайнами
й
тракторами
всіх
категорій. Це дозволить ще краще
готувати спеціалістів і працівників
господарств,
підвищувати
рівень
їхньої кваліфікації».

«З 2007 року співпрацюємо з
компанією «ТД «Агроальянс», придбали
в них значну кількість сільгосптехніки.
Протягом усього часу знаємо компанію
як професійних спеціалістів не лише з
постачання машин й агрегатів, а й як
класних сервісних фахівців. Ми придбали
і активно експлуатуємо трактори Case IH
Magnum 310, зернозбиральні комбайни
Case IH 2388, культиватори Case IH
Tiger-mate II. Сервісне обслуговування
цієї техніки на високому рівні —
виконується
професійний
ремонт
трансмісії і двигунів, спеціалісти
компанії
проводять налаштування
техніки в самому господарстві.
Плануємо придбати ще 340- та
400- сильні трактори Case IH, а також
культиватори під них».

www.caseih.com/ua

Case IH щиро вітає компанію «ТД
«Агроальянс» з новим щаблем розвитку
бізнесу та з розширенням географії
діяльності в Україні! Відтепер аграрії
Миколаєва та миколаївської області
мають можливість придбати техніку від
найкращого світового виробника та
отримати повний комплекс сервісного
обслуговування на найвищому рівні.

ДИЛЕРИ CASE IH

ÍÎÂÈÉ ÄÈËÅÐÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ CASE IH
Â ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÎÌÓ
Компанія «НовоФарм», яка вже 13 років підтверджує статус дилера сільськогосподарської техніки Case IH, 27 квітня
2015 року разом з представниками Case IH та запрошеними аграріями відзначила важливу подію – відкриття нового
дилерського центру на Хмельниччині.
Місце розташування дилерського
центру на трасі Хмельницький – Тернопіль
дуже вигідне з точки зору логістики та
колориту навколишніх ланів. При під’їзді,
здалека видно високі флагштоки з
прапорами Case IH та НовоФарм, нову
будівлю та велику прилеглу територію,
де розмістилась виставка лінійки
техніки Case IH та автопарк сервісних
автомобілів. Будівля дилерського центру

об’єднує під своїм дахом три напрямки
обслуговування
клієнтів:
сервісна
майстерня здатна вміщувати одночасно
до 6-ти одиниць техніки на капітальному
ремонті, склад запасних частин, на
якому вже сьогодні знаходиться більше
10 000 найменувань запасних частин, та
офіс для прийому клієнтів, зацікавлених у
придбанні техніки Case IH.
Âàñèëü Àíàòîë³éîâè÷ Ôåäîðóê,
заступник директора ФГ «Маїс»,
Хмельницький район:
«Співпрацюємо
з
компанією
«НовоФарм» з моменту відкриття
нашого
підприємства.
Наразі
у
господарстві маємо два обприскувачі
Case IH, два великих і два маленьких
трактори,
дискову
борону
та
глибокорозпушувач. Ми дуже задоволені
цією високопродуктивною технікою:

На офіційному відкритті технічної
бази виступили: директор «НовоФарм»
Олександр Євгенович Коренга, бізнесдиректор Case IH у Східній Європі Харальд
Бойтленнер, менеджер з розвитку
дилерської мережі Case IH Україна та
Молдова Габрієлян Володимир, фахівець
з прямих продажів IVECO – Україна
Ростислав Егоров.
нема ніяких проблем ні з сервісом,
ні з запчастинами. Зараз, у такий
відповідальний час весняно-польової
кампанії, вона нас не підводить. І тепер,
з відкриттям нового сервісного центру
«НовоФарм», технічні питання будуть
вирішуватись ще швидше та зручніше.
У майбутніх планах у нас придбання ще
однієї потужної моделі трактора Case IH».
За матеріалами http://agroprod.biz/

«Я давно відповідаю за сервісний
напрямок у Захiдному регiонi України, і з
технікою Case IH знайомий вже 20 років.
Роль керівника дилерського центру для
мене поки що нова, але я впевнений,
що справлюсь з нею.
Відкриття нової технічної бази – це,
по-перше, подолання незручності для
нас і клієнтів, тому що раніше сервісні
послуги були в одному місці, а склад
із запчастинами – в другому. Тепер,
коли весь процес буде відбуватися тут,
у нас є можливість створити потужний
центр з максимально ефективним
обслуговуванням
технічного
парку
господарств Західної України. В нашому
пiдроздiлi 13 кваліфікованих спеціалістів,
які роблять стаціонарні ремонти та при
необхідності оперативно виїжджають на
аграрні підприємства для термінового
усунення технічних несправностей.
Крім того, тут ми плануємо проводити
багато
навчальних
семінарів
та
конференцій з техніки Case IH, щоб
допомагати працівникам господарств
вирішувати усі труднощі в роботі з
сільськогосподарськими
машинами,
презентувати новинки та створювати
простір для обміну досвідом».
www.caseih.com/ua
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ÑÏÐÀÂÆÍª ÎÁËÈ××ß ÒÈÒÀÍÓ
Â 2012 ðîö³ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ðîçïî÷àâ ñâîþ ðîáîòó íîâèé äëÿ íàøî¿ êðà¿íè äèëåð Case IH. Íîâó êîìïàí³þ
â àãðàðíîìó ñåêòîð³ Óêðà¿íè çíàþòü ï³ä ³ì’ÿì ÒÀÉÒÅÍ ÌÀØÈÍÅÐ² ÓÊÐÀ¯ÍÀ. ×è æ ä³éñíî öÿ êîìïàí³ÿ íîâà?

ТАЙТЕН
МАШИНЕРІ
УКРАЇНА
представляє
на
території
нашої
країни найбільшого у США та одного з
найпотужніших у світі операторів ринку
сільськогосподарської та будівельної
техніки TITAN MACHINERY. Інтерес
міжнародної корпорації до українського
ринку виник ще на початку 2000х, проте сприятливі умови для входу
сформувались лише кілька років тому.
Причини зацікавленості американського
гіганта в українському агросекторі досить
прозорі – колосальний потенціал ринку
та вражаюча схожість умов для ведення
сільгоспвиробництва
з
Північною
Америкою: значні площі сільгоспугідь,
в більшості помірний та сприятливий
клімат.

В будь-якій країні компанія суворо
дотримується принципів уніфікованих
стандартів якості, тому із впевненістю
можна сказати, що дилерські центри
компанії в Україні чи, наприклад, Румунії,
ідентичні їх аналогам у США та працюють
за тією ж бізнес-моделлю. Вимоги до
рівня сервісу постійно контролюються та
оцінюються експертами компанії.

Ñüîãîäí³ ÒÀÉÒÅÍ ÌÀØÈÍÅÐ²
ÓÊÐÀ¯ÍÀ – öå:

TITAN MACHINERY була заснована
в 1980 році молодими, але досить
досвідченими
в
агробізнесі
підприємцями-новаторами – Пітером
Крістіансоном та Девідом Мейєром.
Об’єднавши власні успішні бізнеспроекти, винахідливі підприємці за 30
років діяльності перетворили невеличку
компанію
–
локального
дилера
сільгосптехніки на транснаціональну
корпорацію. Засновники та незмінні
лідери компанії суворо дотримуються
принципів постійного вдосконалення
клієнтського сервісу і пошуку нових
інноваційних шляхів та інструментів
для підвищення ефективності бізнесу
клієнтів TITAN MACHINERY.
Штаб-квартира компанії знаходиться
у м.Фарго (штат Північна Дакота, США).
TITAN MACHINERY має найширшу в США
власну мережу комплексних дилерських
центрів – біля 100 од., що робить
компанію найбільшим оператором
сільськогосподарської та будівельної
техніки на американському ринку, а
також 16 дилерських центрів у Європі
(Україна, Румунія, Сербія, Болгарія).
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• Авторизований дилер CASE IH,
територія відповідальності –
Київська, Чернігівська, Житомирська, Вінницька області;
• Постійний склад наявної
сільськогосподарської техніки,
центральний виставковий
майданчик у м. Києві;
• Постійний склад запасних
частин з понад 20 000
найменувань, Центральний склад
в смт. Чабани Київської обл., 10
регіональних складів, власний
парк вантажних автомобілів;
• Біля 1000 одиниць техніки під
сервісним обслуговуванням
компанії на рік;
• 29 висококваліфікованих,
авторизованих Case IH
сервісних інженерів у штаті
компанії, забезпечених
найсучаснішими сервісними
автомобілями та мобільними
ремонтними станціями;
• 33 одиниці сучасної
зернозбиральної техніки для
надання послуг клієнтам;
• Авторизовані пункти сервісного
обслуговування повного циклу,
в т.ч крупновузлового ремонту,
ремонту двигунів та КПП.

«На жаль, наші колеги за кордоном
умудряються отримувати врожаї вищі
за наші на піску і суглинку. Яким
чином? Ось тут і буде потрібна наша
допомога. Ми знаємо як. Ми прийшли,
щоб поділитися з Вами світовими
технологіями. Іншими словами ми не
продаємо техніку, хоч ми і є найбільшим
у світі дилером техніки Case IH. Тоді Ви
спитаєте, що ж ви продаєте? Засновник
нашої компанії Пітер Крістіансон, дилер
в четвертому поколінні, якось сказав
мені: «Юрію, ми продаємо час. Техніка
сьогодні нікого не цікавить. На ринку її
вдосталь, і конкуренція дуже жорстка.
З нашою технікою фермер може вийти
майже на 2 тижні раніше в поле і
забезпечити гарантований урожай»
Щодня компанія ТАЙТЕН МАШИНЕРІ
УКРАЇНА докладає всіх зусиль для
здійснення свого найкращого внеску
у розвиток аграрного сектору України,
постійно та неухильно створює нові
стандарти якості сервісу для аграріїв
нашої країни з поглядом у наше спільне
технологічне,
високоефективне
та
процвітаюче майбутнє!

ДИЛЕРИ CASE IH

ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÎ CASE IH ÒÀ ÑÓÌÑÜÊÎÃÎ
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÀÃÐÀÐÍÎÃÎ ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÓ
27 лютого 2015 року офіційний дилер Case IH, компанія «Украгрозапчастина» розпочала співробітництво з Національним
Сумським Аграрним Університетом (СНАУ).

Переговори та активна діяльність
щодо спільної співпраці розпочалась ще
в 2014 році. Та саме в лютому цього року
зусилля всіх сторін - Case IH, компанії
«Украгрозапчастина» та СНАУ - призвели
до перших яскравих результатів.

Офіційне підписання протоколу про
співробітництво відбулось в аудиторії
Case IH, в спеціально підготовленому
та облаштованому для даної події
приміщенні університету.

Співробітництво між компанією
«Украгрозапчастина» та СНАУ обіцяє бути
плідним та насиченим подіями. Бажаємо
успіху та нових цікавих проектів вже
найближчим часом!

www.caseih.com/ua
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CASE IH В МОЛДОВІ
Ðåñïóáë³êà Ìîëäîâà – íàäçâè÷àéíî ö³êàâèé òà ïåðñïåêòèâíèé ðèíîê äëÿ Case IH. Â ö³é êðà¿í³ íàø áðåíä ïðåäñòàâëåíî
ºäèíèì åêñêëþçèâíèì äèëåðîì, êîìïàí³ºþ Agroprofi. Çà îñòàíí³é ð³ê êîìïàí³ÿ ïðîéøëà äîñèòü ñêëàäíèé ïåð³îä çì³í,
ÿê ñòðóêòóðíèõ òàê ³ îðãàí³çàö³éíèõ. Ìè áàæàºìî Agroprofi íîâèõ çâåðøåíü òà óñï³õ³â ó ñï³âðîá³òíèöòâ³ ç Case IH!

CASE IH - ÃÅÍÅÐÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÍÑÎÐ ÂÈÑÒÀÂÊÈ
MOLDAGROTECH-2015
З 4 по 7 березня компанія «Agroprofi» - офіційний дилер Case IH в Республіці Молдова
- взяла участь у 28-й Міжнародній спеціалізованій виставці «Moldagrotech» в якості
генерального спонсора.
В рамках даної виставки відбувся конкурс «Корисне для Молдови 2015», в якому
трактор Case IH Farmall 110 JX зайняв призове перше місце, а трактор Case IH Puma
155 третє місце і бронзову статуетку.

CASE IH ÍÀ ÑÅÌ²ÍÀÐ² ÄËß ÎÏÅÐÀÒÎÐ²Â Â ÌÎËÄÎÂ²
26-27 лютого 2015 року спеціалісти представницького офісу Case IH провели тренінг для операторів в Молдові. Тренінг відбувся
на базі молдавського дилера Case IH, компанії Agroprofi, в місті Кишинів. Дводенну програму навчання відвідало більше 80
слухачів. Традиційно подібним заходам тренінг був розділений на дві частини. Протягом першої половини дня оператори мали
нагоду прослухати теоретичну інформацію про трактори Farmall 110 JX, Maxxum 125, Puma, Magnum. Друга частина навчання
передбачала засвоєння практичних навичок у операторів та інженерів господарств на базі складу техніки Agroprofi.
Вже не вперше представництво Case IH та офіційний дилер Case IH компанія Agroprofi проводять подібні навчальні заходи в
Молдові. Це вкотре доводить практичну цінність даних зусиль та підвищення компетентності спеціалістів, які безпосередньо
користуються обладнанням Case IH. Сподіваємось, що даний тренінг є не останнім в Молдові!
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ВЕБ-САЙТ CASE IH

www.caseih.com/ua

ÑË²ÄÊÓÉÒÅ
ÇÀ ÍÀÌÈ
ÍÀ FACEBOOK

ÒÎÐÒ Ó ÂÈÃËßÄ²
ÁÐÅÍÄÎÂÀÍÎ¯
ÔÓÒÁÎËÊÈ CASE IH ОСЬ ТАКИМ СОЛОДКИМ
ПОДАРУНКОМ ВІТАЮТЬ
НАШИХ КОЛЕГ З
ПРЕДСТАВНИЦТВА
CASE IH!

2015 Ð²Ê Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ
Ð²Ê ¥ÐÓÍÒ²Â
Відповідно до резолюції A/RES/68/232, прийнятої на 68-й
сесії Генеральної Асамблеї, Організація Об'єднаних Націй
(Food and Agriculture Organization) проголосила 2015 рік
Міжнародним роком ґрунтів (МРҐ).
Метою
проведення
МРҐ
є
підвищення обізнаності громадськості
про значимість ґрунтів для продовольчої
безпеки і найважливіших екосистемних
функцій.
Детальніше: http://www.fao.org
www.caseih.com/ua
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AXIAL-FLOW® ÐÎÇÁÈÂÀª ÇÀÑÒÀÐ²Ë²
ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ßÊÎÑÒ², À ÍÅ ÂÀØÅ ÇÅÐÍÎ.
Íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ï³äòâåðäèëè äåë³êàòí³ñòü íàøèõ ñèñòåì Axial-Flow® ïðè ðîáîò³ ç
ö³ííèìè êóëüòóðàìè. Ìåòîä îáìîëîòó çåðåí ì³æ ñîáîþ çàì³íèâ òðàäèö³éíèé ³ á³ëüø øê³äëèâèé
ìåòîä áàðàáàííî¿ îáðîáêè. Ïðîñò³øå êàæó÷è, íàøà ðîòîðíà òåõíîëîã³ÿ çàëèøàº íåçëàìàíèì
³ íåóøêîäæåíèì á³ëüøå çåðíà, áîá³â àáî íàñ³ííÿ. Öå çàáåçïå÷óº íàéâèùó â ñâîºìó êëàñ³
åôåêòèâí³ñòü îáðîáêè çåðíà òà â³äïîâ³äíå ï³äâèùåííÿ Âàøèõ äîõîä³â.

®

AXIAL-FLOW 140 & 240. ÏÐÎÑÒÎÒÀ Â ÄÎÑÊÎÍÀËÎÑÒ²

www.caseih.com/ua

ÎÔ²Ö²ÉÍ² ÄÈËÅÐÈ CASE IH Â ÓÊÐÀ¯Í²:
ÒÄ “Àãðîàëüÿíñ”
тел. +38 (056) 372-40-82
www.agroaliance.com.ua
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«Íîâîôàðì»
тел. +38 (056) 775-89-24
www.novo-farm.com.ua

«Òàéòåí Ìàøèíåð³ Óêðà¿íà»
тел. +38 (044) 496-20-87
www.titanmachinery.ua

«Óêðàãðîçàï÷àñòèíà»
тел. +38 (057) 766-27-38
www.ukragrozapchast.ua

