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•	 Більше часу у полі за сезон. Найбільша площа контакту та тиск на ґрунт менше 500 г/см2 
забезпечують найвищу прохідність та дозволяють раніше виходити в поле.

•	 Максимальне тягове зусилля забезпечується блокуванням диференціалів та двигуном з 
найбільшим у своєму сегменті крутним моментом.

•	 Активний привод гусениць із внутрішнім зачепленням виключає внутрішню пробуксовку та 
забезпечує надійну передачу тягового зусилля на ґрунт.

•	 Мінімальна пробуксовка. Плаваюча підвіска гусеничних рушіїв забезпечує постійний 
контакт з ґрунтом, зменшуючи пробуксовку практично до нуля.

  Cкористайтеся акційною лізинговою програмою СNHi Capital.

УНІКАЛЬНА ЧОТИРИГУСЕНИЧНА СИСТЕМА
БІЛЬША ПРОДУКТИВНІСТЬ, БІЛЬШИЙ НАРОБІТОК, 
МЕНШЕ ПАЛИВА, МЕНШЕ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ.
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 ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ! 

Ви тримаєте в руках особливий випуск нашого корпоративного видан
ня, створений спільно з нашим давнім і надійним партнером — журналом 
«пропозиція». 

Нам дуже приємно, що з кожним роком усе більше й більше аграріїв 
віддають перевагу саме техніці бренда Case ih. тому основним нашим за
вданням є підтримання високого рівня якості та надійності пропонованої 
техніки. адже найголовнішим для нас у роботі є клієнт. 

 
У цьому випуску пропонуємо Вам ознайомитись з останніми досягнен

нями компанії Case ih в Україні.

З повагою,
команда представництва Case ih в Україні та Молдові

ЗОЛОТА ТОРГОВА  
МАРКА УКРАЇНИ

10/2015



CASe ih У сВІтІ

ГРАНДАйлЕНД, НЕБРАСКА — 
БАТьКІВЩИНА КОМБАйНІВ 
AXIALFLOW®

це — північноамериканський центр пе
редового досвіду в галузі комбайнів CNh. 
Декілька бізнеспідрозділів утво рюють 
виробничу частину заводу в Гранд
айленд, який включає виго тов лення, 
зварювання, фарбування і монтаж. Кож
на зона використовує сучасні технології 
для сприяння про цесам, у тому числі 
систему еле ктро  статичного фарбування, 
лазерні камери, зварювальні автомати, 
а також бездротові системи контролю.

САНКТ ВАлЕНТИН — БАТьКІВЩИНА ГОлОВНОГО ОФІСА 
РЕГІОНАльНОГО ПІДРОЗДІлУ ЄВРОПИ, 
БлИЗьКОГО СХОДУ І АФРИКИ
У серці головного офіса підрозділу Європи, Близького сходу і 
африки знаходиться новий центр досвіду. Дилерів і клієнтів 
запрошують ознайомитися з тим, як виготовляються трактори 
Case ih на найсучасніших виробничих потужностях, відкрити 
можливості дослідницьких і конструкторських ресурсів, а та
кож випробувати найновішу техніку Case ih.

САСКАТУН, КАНАДА
посівне обладнання,

компоненти

БЕНСОН, США
обприскувачі,  

машини для внесення добрив, 
машини для збирання/ 

пакування бавовни

ГРАНДАйлЕНД, США
Комбайни

КЕРЕТАРО, МЕКСІКА
трактори

ГУДФІлД, США
обладнання для  
обробітку грунту

НьюХОллАНД, США
Малі преспідбирачі,  

диски

КУРИТІБА, БРАЗИлІЯ
трактори

СОРОКАБА, БРАЗИлІЯ
Комбайни

БЕРлІНГТОН, США
Жатки

ФАРГО, США
Steiger, Quadtrac

ПІРАСІКАБА, БРАЗИлІЯ
Комбайни для збирання  
цукрової тростини,  
кавових бобів,  
сажалки і обприскувачі

РАСІН, США
Magnum
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ІННоВацІї ВІД CASe ih

У 1999 році Case ih запустила перший трактор 
із трансмісією CVT, який вирізняється провідною у 
галузі системою автоматичного управління продук
тивністю (арМ). ця система, що автоматично управ
ляє двигуном і трансмісією, пропонує абсолютно 
новий спосіб керування трактором і дала поштовх 
до розвитку технології CVT у Європі. трансмісія CVT 
розроблена, щоб максимізувати продуктивність та 
знизити споживання пального. 

РОТОРНА РЕВОлюЦІЯ  
AXIALFLOW®

системи точного земле
робства Case ih — Advanced 
Farming Systems (AFS®) — 
перебувають в авангарді 
точного сільського госпо
дарства уже понад десять 
років, надаючи фермерам 
можливість повністю конт
ролювати сільськогосподарський виробничий цикл. 
обладнання AFS® від Case ih включає у себе все, що 
потрібне для досягнення стабільної повторюваної точ
ності на рівні до 2,5 см, скорочуючи кількість пере
криттів, зменшуючи виробничі витрати і збільшуючи 
потенціал вашого врожаю.

сучасні роторні ко м    
байни компанії Case ih 
вкотре розвінчують твер
дження скептиків щодо 

того, що цей ротор — тільки для 
кукурудзи. І сьогодні комбайни оснащено мо

дифікованим ротором для збирання врожаїв. Для 
цього всю конструкцію ротора було переглянуто, щоб 
вибрати найкращі характеристики. 

Для того, щоб якісно збирати високі врожаї 
злакових культур, ротори в усіх комбайнах тепер 
мають особливу конфігурацію і оснащені новими 
бичами молотильного барабана, розміщеними в 
передній частині ротора, що прискорює початок 
процесу обмолоту та подальшої сепарації. перева
ги — висока продуктивність обмолочування і сепа
рації, результатом чого є зниження рівня втрат, а 
також зменшення чутливості ротора до різних умов 
збирання врожаю.

AFS® — СИСТЕМИ ТОЧНОГО 
ЗЕМлЕРОБСТВА ВІД CASE IH

ПРОВІДНА  
ТЕХНОлОГІЯ CVT

ФАРГО, ПІВНІЧНА ДАКОТА — БАТьКІВЩИНА 
МОДЕлЕй STEIGER® ТА QUADTRAC®

Засновані братами Штайгер у 1960х роках виробничі по
тужності в місті Фарго, штат північна Дакота, виготовляють 
повноприводні трактори серії Case ih Steiger, колісні наван
тажувачі, а також реверсивне обладнання.

КРУА, ФРАНЦІЯ
Компоненти

АНКАРА, ТУРЕЧЧИНА
трактори

САНКТВАлЕНТИН, АВСТРІЯ
трактори

ПлОЦьК, ПОльЩА
преспідбирачі, жатки

ЗЕДЕльГЕМ, БЕльГІЯ
Компоненти

БАЗІльДОН,  
ВЕлИКА БРИТАНІЯ
трактори

НьюДЕлІ, ІНДІЯ
трактори, компоненти

йЕЗІ, ІТАлІЯ
трактори
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РАСІН, ВІСКОНСІН — БАТьКІВЩИНА 
ТРАКТОРІВ MAGNUM®

Завод площею 595 000 квадратних ме
трів — це місце виробництва тракторів 
серії Magnum. тут також виготовляють 
трансмісії для комбайнів AxialFlow®, 
бавовнозбиральних ком бай нів Cotton 
express, а також осей і клапанів для трак
торів Case ih Steiger серії 4WD.



Упродовж двох сторіч компанія Case ih робила ключові внески в трансформацію сільського господарства. 
сайрус МакКормік і Джером Інкріз Кейс продемонстрували величезну винахідливість і наполегливість у 
пошуку і втіленні технологій промислової революції. Вони винаходили машини, які не тільки випереджали 
свій час, але також збільшили продуктивність сільськогосподарського виробництва у 100 разів. ця тра
диція зберігається й донині щодо сучасних, продуктивніших, машин, які забезпечують кращі результати, 
а наші інженериконструктори прогнозують тенденції і створюють інновації, що відповідають вимогам 
наших замовників.

ІСТОРІЯ І МАйБУТНЄ

1831
сайрус Холл МакКормік  
(Cyrus hall McCormick) винаходить 
механічну жниварку

1902
28 липня засновано компанію 
international harvester — вона 
представляла 90% ринку 
виробництва снопов’язалок

1936
1 листопада червоний колір 
(Red №50), у який фарбувалася 
техніка harvester, приймається 
для всіх колісних та гусеничних 
тракторів, а також силових агрегатів 
компанії international harvester

1842
Джером Інкріз Кейс (Jerome increase 
Case) засновує завод із виробництва 
молотарок у м. расін, штат Вісконсин

1923
Берт Бенджамін (Bert Benjamin) побудував 
перший успішний просапний трактор Farmall і 
того самого року подав документи на отримання 
патенту. трактор мав революційно легку 
конструкцію, але з високим рівнем потужності 
у співвідношенні з його вагою, а також вузьку 
передню частину з одним напрямним колесом і 
точним кермовим управлінням для культивації

1848
сайрус Холл МакКормік створює 
компанію McCormick harvesting 
Machine у м. чикаго, штат Іллінойс

ШЛяХоМ стВорЕННя МаШИН CASe ih
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1939
9 серпня компанія international 
harvester представляє друге 
покоління тракторів Farmall, серія 
яких мала буквене позначення. 
До серії увійшли трактори A та B 
(малої потужності), h (середньої 
потужності) та M (великої потужності)

1958
Узимку (1957/58 р.) Джон Штайгер 
(John Steiger) і його сини Дуглас 
(Douglas) і Моріс (Maurice) успішно 
створили перший трактор Steiger  — 
сім’ї був потрібен трактор більшої 
потужності, ніж могли забезпечити 
доступні на ринку моделі

1869
J.i. Case та Компанія виробляють 
перший трактор із паровим двигуном. 
трактор був колісним, але приводився у 
рух кіньми і використовувався тільки як 
привідний механізм (джерело енергії)

1943
Компанія international harvester 
виробила першу успішну шпиндельну 
бавовнозбиральну машину. Машина 
Old Red агрегатувалася із трактором 
Farmall h. Вони були безкоштовно 
передані на виставковий майданчик 
смітсонівського інституту

1871
перший завод МакКорміка 
зруйновано Великою чиказькою 
пожежею. J.i. Case пропонує 
виробляти машини для МакКорміка

1892
J.i. Case створює перший трактор із 
бензиновим двигуном під назвою «Paterson». 
серед компаній — виробників збиральних 
машин, які мають давню історію, Кейс був 
першим, хто створив бензиновий трактор

ШЛяХоМ стВорЕННя МаШИН CASe ih
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1963
родина Штайгер вирішує розпочати 
серійне виробництво тракторів 
(Дуглас Штайгер працює як 
головний конструктор, а Моріс — 
очолює виробництво). трактори 
марки Steiger пофарбовані у 
відмітний світлозелений колір

1995
Компанія сase ih запропонувала 
систему для ведення точного 
землеробства AFS (Advanced Farming 
System). ця інноваційна система дає 
аграріям змогу максимально підвищити 
продуктивність роботи шляхом контролю 
врожайності із використанням 
технологій супутникової навігації

2009
Case ih представляє безступінчасті 
трансмісії (CVT), які встановлюють на 
трактори. Вони автоматично регулюють 
оптимальне співвідношення потужності 
та споживання пального під час роботи 
у полі — тоді, коли це найпотрібніше

1977
Компанія international harvester 
представляє концепцію роторного 
обмолочування врожаю AxialFlow® 
у моделях комбайнів 1440 і 1460

1996
представлено дивовижний трактор 
Steiger Quadtrac. цей трактор потужністю 
360 к. с. обладнано чотирма незалежними 
гусеничними рушіями для забезпечення 
покращеного контакту із поверхнею поля

1980
Компанія international harvester 
розпочала виробництво інноваційного 
трактора із формулою шасі 2+2 на 
шарнірнозламній рамі та з кабіною, 
розміщеною в задній його половині

ШЛяХоМ стВорЕННя МаШИН CASe ih

6 www.caseih.com/ua  / Farm Forum



2012
Компанія Case ih відсвяткувала 
25ту річницю тракторів Magnum

2015
Case ih Magnum CVX Series було визнано 
«трактором року 2015» на виставці eiMA 
2014 у м. Болонья. подвійний успіх — 
Magnum відзначено нагородою «Машина 
року 2015» на виставці SiMA в парижі.
сьогодні до модельного ряду входять машини 
від високоманеврених спеціальних тракторів 
до моделі Steiger — Quadtrac, який зі своєю 
потужністю 600 к. с. є найпотужнішим у світі 

1984
Компанія Case представила нові 
трактори серії 94 із повним приводом, 
включаючи найпотужнішу машину 
в своїй історії — модель 4994, 
оснащену Vподібним 8циліндровим 
двигуном із турбонагнітачем, повна 
потужність якого становила 400 к. с.

2014
трактор Case ih Steiger було обрано 
«Машиною року XXL2014» на виставці 
Agritechnica в Ганновері, Німеччина

1985
Департамент юстиції сШа затверджує придбання 
Кейсом компанії international harvester та 
створення компанії Case ih. поєднання виробничих 
потужностей забезпечило збільшення ваги 
компанії на ринку, розширення спектра продукції, 
а також значно збільшило кількість дилерів

1986
Компанія Steiger приєднується до зростаючої 
пропозиції від Case ih. У 1988 р. було 
вироблено перші червоні трактори Case ih 
Steiger серії 9100, хоча зелені трактори 
Steiger продовжують виробляти до 1989 р.

ШЛяХоМ стВорЕННя МаШИН CASe ih
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Бренд Case ih є втіленням традицій лідерства. це ім’я об’єднує такі видатні компанії та торговельні марки 
на ринку сільськогосподарського обладнання, як Case, international harvester, David Brown. 
 
Кожен із згаданих брендів відіграв важливу роль в історії та еволюції Case ih. Багато що змінилось з 
плином часу, але легендарний червоний бренд завжди залишається втіленням ефективних рішень, що 
допомагають виробникам сільськогосподарської продукції досягти успіху.

ТРАДИЦІЇ лІДЕРСТВА
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ДЕНь ПОлЯ В НІМЕЦьКОМУ АГРАРНОМУ ЦЕНТРІ
10 ВЕРЕСНЯ 2015 РОКУ

Ком панія Case ih цьо го ро ку до лу чи
лась до «сім’ї» Німець ко го аг рар но го цен
т ру в Ук раїні, пред ста вив ши на щорічно
му Дні по ля цьо го цен т ру найбільшу та 
най ма совішу ек с по зицію із за лу чен ням 
близь ко трид ця ти оди ниць сільсько го с по
дарсь кої техніки. 

Відвіду вачі ма ли змо гу оціни ти не 
тільки зовнішній ви гляд техніки та по
слу ха ти про її пе ре ва ги від пред став

ників ди лерсь ких ком паній Case ih, а й 
по ди ви тись та скла с ти більш об’єктив ну 
оцінку техніки під час ви ко нан ня нею 
бу ден них сільсько го с по дарсь ких за
вдань. 

так, чо ти ри зер ноз би ральні ком бай ни 
AxialFlow (дві оди ниці мо делі 8230 та 
дві — мо делі 9230), які про во ди ли на де
мон ст раційних ділян ках Німац зби ран ня 
сої, ку ку руд зи та со няш ни ку, на прак тиці 

до ве ли свою універ сальність що до ком
бай ну ван ня ши ро ко го спе к т ра куль тур та 
за без пе чи ли ви со ку якість про це су зби
ран ня й от ри ма но го зер на. 

трак тор ний дивізіон від Case ih, до 
яко го вхо ди ли трак то ри по тужністю від 
110 до 500 к. с., вик ли ка ли не аби я кий 
інте рес у відвіду вачів, про де мон ст ру
вав ши ши рокі мож ли вості їхньо го ви
ко ри с тан ня на різно манітних ро бо тах 
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та з різним причіпним і навісним об
лад нан ням. 

Гу се ничні трак то ри Quadtrac 500, ко
лісні Steiger 500, Magnum 340, Puma 
155 про де мон ст ру ва ли всю свою по
тужність у ро боті із грун то об роб ним та 
висівним зна ряд дям: гли бо ко роз пу шу
ва чем Case ih — ecoloTiger 870, дис
ко вим куль ти ва то ром Case ih — True
Tandem 330 Turbo, об лад нан ням для 

об робітку грун ту та висіван ня ком паній 
Va

..
derstad, Amazone, horsch. 
Без до ган ну якість ро бо ти та свою функ

ціональність до ве ли трак то ри Puma 210 
(2 од.), Puma 155, Farmall 110 JX (2 од.) 
під час ро бо ти з об лад нан ням тоВ «За вод 
Коб за рен ка» (причіпний роз ки дач міне
раль них та ор ганічних до б рив, бун кер
пе ре ван та жу вач та причіп для зби ран ня 
тюків со ло ми). 

У ста тичній зоні бу ло про де мон ст ро ва
но ком байн AxialFlow 9230 на гу се нич
но му хо ду та сівал ку SDX. пред ста вив ши 
мак си маль ну лінійку техніки на цьо му 
за ході, ком панія Case ih про де мон ст
ру ва ла свої мож ли вості та наміри що до 
за без пе чен ня аг раріїв су час ною ви со
ко про дук тив ною технікою і об лад нан
ням для по вно го цик лу ви роб ництва 
сільсько го с по дарсь кої про дукції. 
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БЕЗ ДО ГАННІСТь ПРО ЦЕ СУ ВИ РОБ НИЦТВА CASE IH

ВИ С ТАВКА EXPO 2015 У МІлАНІ

За вод Case ih у санктВа лен тині, австрія, от ри мав cрібну відзна ку за до сяг нен ня стан дар ту промисло вих тех но логій 
світо во го кла су (World Class Manufacturing, WCM).

Case ih Agriculture equipment та Case Construction equipment відкри ли двері павільйо ну сШа на вис тавці eXPO у Мілані 
в рам ках про гра ми участі у цьо му за ході ком панії CNh industrial.

За ре зуль та та ми пе ревірки, що бу ла про
ве де на не за леж ни ми про фесійни ми ау ди
то ра ми 27–28 трав ня 2015 р., за вод Case 
ih у санктВа лен тині, який є од ним із 34 
про мис ло вих підприємств CNh industrial в 
регіоні eMeA і має близь ко 600 працівни
ків, які ви роб ля ють трак то ри у сег менті до 
270 к. с., здо був срібну відзна ку за успіш
не впро ва д жен ня стан дартів про мис ло вих 
тех но логій світо во го кла су — без до ган ну 
ор ганізацію ви       роб  ни чо го про це су та пре
крас не знан ня стан дартів WCM, про де
мон ст ро ва не пра   ців   ни ка ми по всьо му 
за во ду, а особ ли во — у ви роб ни чих це хах. 

про гра ма WCM по кли ка на роз ви ва ти 
ком плекс ний підхід до ство рен ня якіс
ної про дукції, яка бу ла б еко логічно чи
с тою та ре сур со ощад ною. «WCM — це 
си с те ма, яка грунтується на постійно му 
роз вит ку, спря мо ва но му на усу нен ня 
зай вих втрат та відходів із ви роб ни чо го 
про це су», — го во рить ан д ре ас Кам пен гу
бер, ди рек тор за во ду в санктВа лен тині.

Компанії зна до би лось усь о го сім років 
від по чат ку про гра ми WCM, щоб от ри ма
ти срібну відзна ку, і це є її гордістю, тому 
що за вод у санктВа лен тині став пер

шим про мис ло вим підприємством CNh 
industrial із ви роб ництва сільсько го с по
дарсь ко го та будівель но го об лад нан ня у 
регіоні eMeA (Євро па, Близь кий схід та 
аф ри ка), що от ри мав цю на го ро ду.

За вдя ки цій відзнаці завод є в числі 
вось ми най кра щих за водів CNh industrial 
у світі. а взагалі до про гра ми впро ва 
джен ня стан дартів про мис ло вих тех но
логій світо во го кла су долучено 59 за водів 
CNh industrial по всьо му світу, і на разі 
во ни здо бу ли дев’ять срібних відзнак та 
18 брон зо вих.

 «Дух фер мер ст ва» — го ло вна те ма 
ек с по зиції, по кли ка ної роз кри ти роль 
сільсько го с по дарсь ко го об лад нан ня у су
часній аг ро про мис ло вості, та стис ла пре
зен тація рішень для будьяких по треб рос
лин ництва.

На цьо горічній ви с тавці eXPO у Мілані 
по гляд відвіду вачів на ста ціонарній ек с
по зиції при ваб лю ва ли не ос танні трак то
ри та ком бай ни Case ih і навіть не ек с
ка ва то ри та буль до зе ри Case. цільо вим 
на пря мом eXPO є роз ви ток суспільства 

у ціло му, який по ля гає у ство ренні ефек
тив но го сільсько го гос по дар ст ва, йо го 
інфра с т рук ту ри, а та кож в усвідо мленні 
ролі сільсько го гос по дар ст ва та сільсько
го с по дарсь ких на уко водослідниць ких 
ро         біт для втілен ня кон цепції «На го ду ва ти 
пла не ту. Енергія для жит тя». 

«Жи телі міст ча с то ви пу с ка ють з ува
ги ту лан ку, яка пов’язує, з од но го бо ку, 
їжу, ко т ру во ни спо жи ва ють, а з дру го го — 
сільське гос по дар ст во як ос нов но го ви
роб ни ка цієї їжі, і не усвідо млю ють шлях, 
який во на про хо дить, аби по тра пи ти до 
їхньо го сто лу. то му для пред став лен ня на 
eXPO ми об ра ли ко роткі ди намічні відео 
зі що ден но го фер мерсь ко го жит тя, які на
да дуть спо жи ва чам більш чітке уяв лен ня 
про те, звідки во ни от ри му ють свої про
дук ти і який вне сок у це роб лять інфра
с т рук ту ра та на уко водослідницькі ро бо ти 
в аг рарній сфері», — говорить пре зи дент 
ком панії Case ih ан д ре ас Кла у зер.
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CASE IH НА КОН ФЕ РЕНЦІЇ «СИ С ТЕ МИ ЗЕМ лЕ РОБ СТ ВА»

28–29 трав ня 2015 р. у м. Жашків, що на чер ка щині, прой ш ла кон фе ренція «си с те ми зем ле роб ст ва».
Ком панія Case ih підтри ма ла захід як офіційний парт нер. Кон фе ренцію відвіда ли близь ко ста учас ників: ди рек то ри, 
керівни ки аг ро номічних та інже нер них служб гос по дарств, пред став ни ки ком панійпо ста чаль ників, на уковці.

пер ший день учас ни ки про ве ли у кон
фе ренцзалі, де вже після пер шої до повіді 
по ча ли ся жваві дис кусії, які не при пи ня
ли ся до пізньо го ве чо ра. про гра ма скла
да ла ся із до повідей на уко во го ха рак те ру, 
ко мерційних і су то прак тич них, що місти
ли кон кретні ре ко мен дації аг раріям. Від 
Case ih на за ході ви с ту пав із до повіддю 

зовнішній кон суль тант із грун то об роб но
го об лад нан ня йо ханн тацбер.

Дру гий день кон фе ренції мав су то 
прак тич ний ха рак тер і був при свя че
ний оз най ом лен ню із досвідом ро бо ти 
тоВ «ас кольд аг ро», що в чер каській об
ласті: на по лях цьо го гос по дар ст ва учас
ни ки ма ли змо гу по ба чи ти, які ре зуль та ти 

дає за сто су ван ня тра диційних тех но логій 
об робітку грун ту. 

Компанія Case ih взяла участь у конфе
ренції другого дня. Гостям було представле
но роботу трактора Magnum 340 на спаре
них колесах та агрегату для вертикального 
обробітку грунту TrueTandem 330 Turbo з 
робочою шириною захвату 9,4 м.



Уп ро довж ба га ть ох років зер ноз би
ральні ком бай ни AxialFlow від Case ih 
до во дять свої не пе ре вер шені мож ли
вості у збільшенні вро жай ності насін
нєвих куль тур. це ста ло ре аль ним не 
ос тан нь ою чер гою за вдя ки м’яко му 
(щад но му) об мо ло ту, в ре зуль таті яко го 
зни жується рівень трав му ван ня зер на. 
З ог ля ду на це мож ли вості зер ноз би раль
них ком байнів AxialFlow від Case ih бу ло 
про де мон ст ро ва но клієнтам на прак тиці. 

Умо ви збирання, наведені вище, да
ли змо гу зер ноз би раль ним ком бай нам 
AxialFlow про де мон ст ру ва ти все, на що 
во ни здатні, зо к ре ма роз кри ти про дук
тивність ро то ра AxialFlow. 

як по ка за ли прак тичні ви про бу ван ня, 
за вдя ки м’яко му (щад но му) про це су об
мо ло ту та ефек тив но му очи щен ню зер
но вої ма си тех но логія AxialFlow та кож 
до по ма гає уник ну ти втрат зер на у полі та 
знач ною мірою змен ши ти кількість рос
лин них домішок у зер но во му бун кері. 

Навіть за низь кої ча с то ти обер тан ня ро
то ра (400 об./хв), за вдя ки удо с ко на леній 
йо го кон ст рукції у пе редній ча с тині, бу ло 
до сяг ну то ви со кої швид кості зби ран ня 
ма си, що спри я ло при швид шен ню про це
су, підви щен ню йо го ефек тив ності та щад

но му об мо ло ту і се па рації. як наслідок — у 
до дат ко вих ком по нен тах, та ких як зовніш
ні при ско рю вальні ба ра ба ни, вза галі не 
бу ло по тре би.

Щоб про де мон ст ру ва ти рівень збе ре
жен ня ціло го, без ме ханічних уш ко д жень, 
зер на, зра зок, зібра ний вруч ну, порівня
ли зі зраз ком сої, зібра ної за до по мо гою 
зер ноз би раль но го ком бай на. руч ний 
зра зок по ка зав 98% нор маль но го, 2 — 
травмовано го та 0% не схо жо го насіння. 
Ко ли зер но бу ло до став ле но у складсь ке 
гос по дар ст во ком панії Saatbau Linz, цін

ність сої, зібра ної за до по мо гою зер ноз би
раль но го ком бай на AxialFlow від Case ih, 
ста но ви ла 96% нор маль них, 4 — травмова
них та 0% не схо жих зразків насіння, — тоб
то май же ніякої різниці що до по ру шен ня ці
лісності зер на та низь кої схо жості насіння. 
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КРА ЩЕ, НІж AXIALFLOW ВІД CASE IH, З ОБ МО лО ТОМ 
СОЇ НЕ ВПО РАЄТьСЯ НІХТО

ТРАКТОР CASE IH — НА ДЕНь НАРОДжЕННЯ

На прикінці ве рес ня 2014 р. про ве ли де мон ст раційне об мо ло чу ван ня сої ком панії Saatbau Linz, по ста чаль ни к най
більш при дат них для ви ро щу ван ня та най про дук тивніших сортів сої в австрії, но вим зер ноз би раль ним ком бай ном  
AxialFlow 7240 від Case ih, який бу ло ос на ще но жат кою Flex 3020. се ред ня вро жайність ста но ви ла 3,5 т/га, зби ран ня 
про во ди ли за во ло гості куль ту ри 16%.

оригінально! під час урочистостей з дня народження клієнта чекав приємний сюрприз: замовлений 
ним трактор Puma 155 було доставлено імениннику безпосередньо до місця святкування 
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8–9 вересня у с. поташ на базі Німецького аграрного центру компанія Cаse ih в Україні провела спеціальний тренінг для 
представників власної дилерської мережі.
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основна мета заходу — підвищення ква
ліфікації персоналу дилерів. У перебігу тре
нувального навчання продуктменеджери 
дилерів та продавці техніки і послуг допо
внили набуті та отримали нові знання сто
совно сучасної продукції компанії Case ih, 
яка весь час перебуває у процесі техніч
них вдосконалень відповідно до вимог 
часу і потреб сільгоспвиробників. 

Дата цього заходу була вибрана неви
падково. Наступного дня у с. поташ на Дні 
поля Німецького аграрного центру ком
панія Case ih представила повну лінійку 
сільськогосподарської техніки включно з 
останніми новинками. тож для того, щоб 
якісно та вичерпно поінформувати аграріїв 
про технічні можливості продукції Case ih, і 
було організовано цей тренінг. 

першого дня представники компаній 
«НовоФарм», Titan Machinery Ukraine, 

«Украгрозапчастина» в кількості 25 осіб 
теоретично ознайомились та практично 
випробували у польових умовах зерноз
биральні комбайни AxialFlow 9230 на 
збиранні соняшнику та AxialFlow 8230 — 
кукурудзи. 

Другий день тренінгу був присвяче
ний тракторам та грунтообробній тех
ніці. під прискіпливий погляд менедже
рів попали трактори Puma 155, 210 та 
Quadtrac 500. 

Із грунтообробної техніки свої техніч
ні можливості у практичних умовах по
казали агрегат для вертикального об
робітку грунту TrueTandem 330 Turbo, 
який працював на полі, де було зібра
но соняшник, та комбінований агрегат 
ecoloтiger 870, який у парі із тракто
ром Quadtrac 500 обробляв поле після 
пшениці. 

ТРЕНІНГ ДлЯ ДИлЕРСьКОЇ МЕРЕжІ CASE IH В УКРАЇНІ

«Прогрес і Case IH — поняття нероз-
дільні. У компанії ведуть постійну роботу 
над технічним удосконаленням своїх ма-
шин. Крім того, проводять навчання для 
менеджерів, адже від рівня їхніх знань 
та вмінь залежить якість роботи техніки 
та правильність і власне ефективність 
донесення інформації до наших клієнтів. 
Користувачі техніки — українські агра-
рії — уже досить досвідчені та грамотні, 
вони намагаються відповідати вимогам 
часу. Тож потребують детальніших, більш 
розширених та глибоких, консультацій і 
технічно-експлуатаційної інформації про 
можливості сільськогосподарських ма-
шин компанії. 

Саме завдяки таким навчальним за-
ходам Case IH намагається тримати ви-
сокий рівень знань та дбає про забез-
печення якомога ширшою інформацією 
своїх дилерів і клієнтів. Це, безумовно, 
правильний шлях до отримання бажа-
них результатів і спільного успіху» — за-
значає Сергій лисенко, комерційний 
тренер Case IH.



14 www.caseih.com/ua  / Farm Forum

УЩІЛЬНЕННя ГрУНтУ

ЯК ПО ТЕР ПАЄ УК РАЇНСьКЕ СІльСьКЕ ГОС ПО ДАР СТ ВО 
В РЕ ЗУль ТАТІ ЗМІНИ КлІМА ТУ?

Європейські регіони із кон ти нен
таль ним кліма том (від східних ре
гіонів австрії че рез сло вач чи ну та 
Угор щи ну по всій Ук раїні) сьогодні за
зна ють знач них труд нощів, пов’яза них 
із наслідка ми ду же су хих і спе кот них  
періодів.

так, на при клад, по каз ник се ред ньої 
кіль   кості опадів у цен т ральній Ук раїні 
(чер кась ка, Вінниць ка, Хмель ниць ка обл.) 
за період 2000–2010 рр. ста но вив близь
ко 665 мм на рік і 475 мм — у період із 
квітня по жов тень. У 2014 році кількість 
опадів ста но ви ла 465 мм на рік, а в пе
ріод із квітня по жов тень — ли ше 275 мм.

Вра жає, що про тя гом ос танніх двох 
років (2014 і 2015), особ ли во в липні і 
серпні 2015 р., спо с теріга ли ду же ма
ло опадів і ду же ви сокі тем пе ра ту ри 
(рис. 1). про те ми не мо же мо впли ва
ти на ці зміни кліма ту — мо же мо ли ше 
за до по мо гою гра мот но го уп равління 
про це са ми ви роб ництва, зо к ре ма об
робітку  грун ту, ре гу лю ва ти їх і відповід
но ре а гу ва ти.

Що оз на чає ре гу лю ва ти і ре а гу ва
ти? Ми по винні дібра ти та ку тех но логію 
об робітку грун ту, яка б за без пе чу ва ла 
настільки дов ге збе ре жен ня опадів, 
наскільки це мож ли во, і да ва ла змо гу 
оп        ти маль но ви ко ри с то ву ва ти грун то
ву во ло гу. Для цьо го не обхідно до сяг
ти оп ти маль ної струк ту ри грун ту без 
ущільнень та збе рег ти здо ро ве мікро  
се ре до ви ще.

Грунт має «пра цю ва ти» як губ ка. саме 
добра його структура дає змо гу ефек
тив но вби ра ти опа ди та зберіга ти їх три
валий час. про те, на жаль, на більшості 
полів Ук раїни спо с терігаємо зовсім не
втішну кар ти ну:
·    пе ре ущільнен ня грун ту (плуж на підо

шва) не дає змо ги корінню рос лин 
про ро с ти в глибші ша ри грун ту;

·    че рез на явні ущільнен ня по ру
шується капілярність грун ту, що пе
ре шко д жає про хо д жен ню во ло ги до 
йо го глиб ших шарів та по даль шо му 
піднят тю во ло ги звідти до ко ренів 
рос лин.

от же, у такій си ту ації ос нов ний не га
тив ний фак тор пе ре ущільнен ня грунтів — 
це по ру шен ня про це су во ло го обміну між 
нижніми та верхніми ша ра ми грун ту, 
внаслідок чо го не мож ли во до сяг ти оп ти
маль них уро жаїв.

ЗАВДАННЯ, ЯКІ  
ПОТРІБНО ВИРІШИТИ
 

Для то го, щоб хоч якось міні мізу ва ти 
вплив при род них явищ на вро жайність 
сільсько го с по дарсь ких куль   тур, з до по

мо гою су час ної тех но логії об робітку 
грун ту ми по винні виріши ти чо ти ри 
важ ли вих за вдан ня, а са ме:
·    зни щи ти на явні ущільнен ня; 
·    шля хом вдо с ко на лен ня тех но логії ви

ро щу ван ня сільсько го с по дарсь ких 
куль тур мінімізу ва ти мож ливість по
яви но вих ущільнень;

·    мак си маль но збе рег ти грун то ву во
ло гу;

·    ство ри ти хо ро шу струк ту ру ґрун ту зі 
здо ро вим життєвим се ре до ви щем.

останній пункт є також одним з основ
них у процесі мінімізації негативного 
впли  ву природних явищ на врожайність 
сільськогосподарських культур. адже 
здо ро ва струк ту ра грун ту мо же бу ти 
ство ре на й збе ре же на ли ше тоді, ко ли 
сам грунт у змозі підтри му ва ти спри ят
ли ве мікро се ре до ви ще і потрібний жит
тєвий простір для грун то вих ор ганізмів 
та рос лин. За вдан ня грун то вих ор га
нізмів — пе ре роб ля ти до б ри ва і по живні 
ре чо ви ни, щоб во ни мог ли бу ти по гли
нені корінням рос лин. це дає змо гу рос
ли нам нор маль но роз ви ва ти ся, ад же 
во ни по тре бу ють повітря, во ло ги та їжі 
(ор ганічні ре чо ви ни).

то му ме тою аг рарія має бу ти ство
рен ня оп ти маль них умов для «здо ро во го 
спо со бу жит тя» ор ганізмів грун ту, за мож
ли вості — рівномірно по всій об ласті ко
ре ня. З ог ля ду на це важ ли во поз бу ти ся 
ущільнень грун ту і за без пе чи ти на явність 
до стат ньої кількості грун то вої во ло ги і 
по жнив них ре ш ток. ос танні ма ють бу ти 
ре тель но подрібнені і змішані з грун том 
(за гор нуті на не ве ликій гли бині), для то
го, щоб до стат ня кількість ор ганічних 
ре чо вин у ре зуль таті їхньо го роз кла дан
ня по трап ля ла в глибші ша ри грун ту як 
про дук ти хар чу ван ня для грун то вих ор
ганізмів. оп ти маль ним є за гор тан ня по
жнив них ре ш ток во се ни, ко ли на ступ ну 
куль ту ру бу де посіяно ли ше на весні.

НА ЯВНІ УЩІльНЕН НЯ

сьогодні, як не прикро нам це кон
статувати, від 60 до 80% ор них зе мель 

Рис. 1. Зміна кліма ту в Цен т ральній Ук раїні

Зміна кліма ту оз на чає, що ек с т ре мальні по годні умо ви ста ють усе по ши ренішим яви
щем. У де я ких регіонах збільшен ня кількості опадів при зво дить до по ве ней, а в інших — 
на впа ки, спо с терігаємо три валі періоди по су хи із над зви чай но ви со ки ми тем пе ра ту
ра ми. І як пра ви ло, ці два яви ща аж ніяк не спри я ють ак тив но му роз вит ку сільсько го 
гос по дар ст ва, а при зво дять ли ше до збитків від низь ких уро жаїв усіх сільсько го с по
дарсь ких куль тур. 

йо ханн Тацбер,  
зовнішній кон суль тант Case ih  
із пи тань грун то об роб ної техніки
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в Ук раїні ма ють ущільнен ня. І всі вони 
є наслідком діяльності людей впродовж 
ос танніх 40–60 років і, як правило, ут
во       рю ють ся на гли бині від 25 до 35 см 
(рис. 2). та до останього часу, через 
сприятливі погодні умови, ми не помі
чали їхнього негативного впливу, проте 
реалії сьогодення показують, що він є і 
при зво дить до сер й оз них втрат уро жаю.

За ек с т ре маль них кліма тич них ко
ли вань, які спо с теріга ють ся впро довж 
ос танніх років, слід очіку ва ти, що в 
май бут нь о му мак си маль ний по су ш ли
вий період при па да ти ме на літні міся
ці. І без за без пе чен ня до б ро го во ло го
обміну грунтів сільське гос по дар ст во 
за знає ка та ст рофічних втрат уро жаю, 
особ ли во пізньої гру пи зер но вих (ку
ку руд зи, со няш ни ку, сої, цу к ро вих бу
ряків, а та кож кор мо вих куль тур). 

то му, використовуючи спеціаль
ну грунтообробну техніку, вже на явні 
ущільнен ня грун ту обов’яз ко во слід зни
щи ти. основне правило при цьому — ро
бочі ор га ни повинні пра цю ва ти на 5 см 
ниж че го ри зон ту ущільнен ня (рис. 3).

ЕКО НОМІЧНИй ЗБИ ТОК 
ЗА НА ЯВ НИХ УЩІльНЕНь

За леж но від інтен сив ності ущільнень 
і по су ш ли вих періодів змен шен ня вро
жай ності ко ли вається у ме жах від 15 
до 35%. так, еко номічні збитки за ви ро

щу ван ня різних куль тур на орній площі 
1000 га за втра ти вро жай ності 15% мо
жуть бути доволі суттєвими (таблиця).

 
МІНІМІЗАЦІЯ УТ ВО РЕН НЯ 

НО ВИХ УЩІльНЕНь

оскільки впро довж ро ку потрібно 
про во ди ти низ ку по льо вих опе рацій 
(об робіток грун ту, висів, за хист рос лин, 
вне сен ня до б рив, зби ран ня вро жаю), 
на по верхні грун ту з’яв ля ють ся нові 
ущільнен ня. І для то го, щоб зни зи ти ці 
не га тивні яви ща, на сільсько го с по
дарській техніці потрібно ви ко ри с то ву
ва ти рушії із за сто су ван ням подвійних 
коліс («спар ки») або гу се ниць, які да ють 
змо гу збільши ти площу кон так ту із грун
том, рівномірніше роз поділи ти ва гу ма
ши ни та зни зи ти пи то мий тиск на грунт. 
а це, своєю чер гою, сприяє зменшенню 
по яви но вих ущільнень. 

На ступ ним еле мен том на шля ху зни   
жен ня ущільнень є ви ко ри с тан ня ком
біно ва них аг ре гатів, які мо жуть ви ко
ну ва ти декілька опе рацій з об робітку 
грун ту за один прохід. 

ЗБЕ РЕ жЕН НЯ 
ГРУН ТО ВОЇ ВО лО ГИ

Вар то приділя ти на леж ну ува гу, 
особ ли во в по су ш ли вих регіонах, пра

виль но му об робітку грун ту. Втім, слід 
пам’ята ти декілька важ ли вих ню ансів: 
·    гли би на об робітку грун ту — відпо

відно до аг ро номічної по тре би, але 
за мож ли вості яко мо га мілкіше (з 
кож ною грун то об роб ною опе рацією 
втра чається во ло га!);

·    кожні 5 см ро бо чої гли би ни «спо жи
ва ють» від 10 до 15 мм во ло ги, що 
містить ся в грунті;

·    порівня но зі зміша ним об робітком 
грун ту, оран ка спо жи ває вдвічі біль
ше во ло ги!

·    роз пу ше на грун то ва по верх ня пов
ністю ви си хає!

Тож, виходячи з вищевказаного, 
можна рекомендувати: 
·    під час кож но го об робітку грун ту слід 

ви ко ри с то ву ва ти комбіно вані аг ре га
ти, які мо жуть од но час но ви ко ну ва ти 
кілька ро бо чих опе рацій; 

·    лу щен ня стерні потрібно про во ди
ти не гай но після зби ран ня вро жаю 
і яко мо га мілкіше (5–8 см) для то
го, щоб пе ре рва ти капілярність на 
по верхні грун ту і не втра ча ти до ро
гоцінну во ло гу;

·    ко жен аг ре гат із об робітку грун ту має 
бу ти ос на ще ний при ко чу валь ни ми 
кот ка ми, для то го щоб по верх ня грун
ту не бу ла за над то роз пу ше ною;

·    пе ред посівний об робіток грун ту про
во ди ти мак си мум на гли би ну за гор
тан ня насіння.

Ще раз хо чу на го ло си ти! 
Ми не в змозі за побігти не спри ят ли

вим для ве ден ня сільсько го гос по дар
ст ва змінам кліма ту. про те як що ми 
хо че мо виріши ти цю про бле му, по винні 
за зда легідь под ба ти про це і вчас но вжи
ти не обхідні за хо ди. ад же ко жен із нас 
має цілком зро зумілу ме ту: по при ці змі
ни — до сяг ти ви со ких і якісних уро жаїв 
та при бут ку для се бе. а це по тре бує від
повідних зу силь.

сільське гос по дар ст во (і особ ли во аг
ро номія) щод ня спо ну ка ють аг рарія до 
прий нят тя пра виль них рішень у мінли
вих си ту аціях. про те слід пам’ята ти, що 
вда ло дібра на тех но логія об робітку грун
ту є ли ше од ним із ба га ть ох кроків, які 
ми по винні послідо вно зро би ти до до сяг
нен ня ба жа но го ре зуль та ту. 

УЩІЛЬНЕННя ГрУНтУ

 Farm Forum / www.caseih.com/ua

Рис. 2. Горизонт ущільнення

Рис. 3. Знищення ущільнень

Культура Врожайність, 
т/га Ціна, €/т Прибутковість, 

€/га  –15%, €

пшениця 5,000 150 750 113.000
Кукурудза 7,000 140 980 147.000
соя 2,200 330 726 109.000

У сЕрЕДНЬоМУ  123.000 (3 млн грн)

Економічні збитки через ущільнення грунту

Трактор Quadtrac з чотиригусенич
ним рушієм, що сприяє оп ти маль
ному роз поділен ню ва ги на пе ред
ню і зад ню осі трак то ра. Завдяки 
великій площі контакту з грунтом, 
яка становить 5,6 м², окрім мі
німізації ти с ку на грунт, та кож 
змен шу ється ко ефіцієнт про бук
со ву ван ня, що сприяє еко номії 
паль но го. 
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спІВроБІтНИцтВо

CASE IH ТА «КЕР НЕл»: ТРИ ВА лА СПІВПРА ЦЯ —  
ОС НО ВА СПІльНО ГО УСПІХУ

співпраця великих компаній — це складний багатовекторний процес, який включає не стільки безпосередньо продажі 
сільськогосподарської техніки, скільки подальший її супровід (консультації, навчання, обмін досвідом, підтримку та консультації 
робочих процесів безпосередньо в полі, тестування та наочну демонстрацію нових технічних рішень).

Ви со ко тех но логічні ма ши ни, до яких по 
пра ву відно сить ся вся про дукція Case ih, 
в аг ре гаті із відповідним причіпним об
лад нан ням здатні швид ко і вод но час якіс
но та ефек тив но об роб ля ти ве ликі площі, 
що ду же важ ли во для ком паній, зе мель
ний банк яких на ра хо вує кілька со тень ти
сяч гек тарів. 

цей ма теріал — про історію та скла дові 
успішно го співробітництва з одним з най
більших аг ро хол дин гів в Ук раїні — ком
панією «Кер нел».

Case ih із ро зумінням ста вить ся до ви
бору техніки українськими аграріями за 
принципом «краще один раз побачити, 
ніж сто разів почути». Компанія робить 
відчутні кроки для того, щоб «Кернел» 
завжди отримувала вичерпні відповіді 
на свої запитання та всю необхідну ін
формацію для впевненого придбання 
техніки від бренда Case ih. Для того, аби 
пересвідчитись у роботі і надійності того 
чи іншого агрегату від Case ih для прий
няття рішення щодо його придбання, 
компанія Case ih проводить тестування 
техніки на полях клієнта, де останній на 
власному полі може проводити довгий та 
глибокий її аналіз, оцінити роботу, пере
ваги та недоліки, отримати з перших вуст 
численні консультації. 

ТЕ С ТУ ВАН НЯ ТЕХНІКИ CASE IH  
НА ПО лЯХ «КЕР НЕл»

Quadtrac 550 та ди ско ла по вий гли бо
ко роз пу шу вач EcoloTiger 870

На сум щині, у с. тим чен ки Не дри
гайлівсько го рну, 9–15 квітня ц. р. бу ло 
про ве де но тестдрайв трак то ра Case ih 
Quadtrac 550 та дис кола по во го гли бо
ко роз пу шу ва ча ecoloTiger 870. Ме та 

за хо ду — де мон ст рація ефек тив ності ро
бо ти техніки Case ih керівни кам ви роб
ництва, аг ро но мам, еко номістам та спе
ціалістам з інно вацій.

Пнев ма тич на сівал ка Precision Disk 30 
та бун кер Precision Air 2230

а з 30 квітня по 6 трав ня бу ло про ве де
но де мон ст рацію пнев ма тич ної сівал ки 
Precision Disk 30 у комбінації з бун ке ром 
Precision Air 2230 на чер нігівщині, в с. Хо
ро ше озе ро Борз нянсь ко го рну. посівний 
ком плекс бу ло пе ревіре но на до три ман ня 
гли би ни, нор ми та рівномірності висіван
ня. от ри мані ре зуль та ти скла ли аб со лют но 
по зи тив не вра жен ня на ко ман ду ек с пертів, 
яки ми ви с ту па ли пред став ни ки ком панії 
«Кер нел»: го ловні аг ро но ми гос по дар ст ва 
та кла с те ра, ди рек тор з аг ро ви роб ництва, 

спеціалісти на уко водослідно го цен т ру. 
сівал ка Precision Disk з од но ди с ко вим сош
ни ком про де мон ст ру ва ла ефек тив ну ро бо
ту як за на яв ності ве ли кої кількості рос лин
них ре ш ток ку ку руд зи, так і на чи с тих від них 
ділян ках по ля. та ка де мон ст рація є пер шим 
ета пом мас штаб но го про ек ту із те с ту ван
ня пнев ма тич ної сівал ки Precision Disk 30 

— найбільший ви роб ник і по ста чаль ник сільсько го с по дарсь кої 
про дукції з регіону чор но морсь ко го ба сей ну на світові рин ки. 
Вер ти каль ноінте г ро ва на струк ту ра ком панії бу дується на тісно 

пов’яза них між со бою бізнессег мен тах: ви роб ництво, ек с порт і внутрішні про дажі со
няш ни ко вої олії; ви со ко тех но логічне рос лин ництво; ек с порт зер но вих куль тур; на дан ня 
по слуг із зберіган ня та пе ре вал ки зер на на еле ва то рах і пор то вих терміна лах. «Кер нел» 
щорічно підтвер д жує не за пе реч не лідер ст во за всіма на прям ка ми діяль ності в регіонах 
при сут ності і світо вих рей тин гах. З 2007 р. акції ком панії тор гу ють ся на Вар шавській 
фон довій біржі. У 2011 р. iPO «Кер нел» бу ло виз на но кра щим в країнах цен т раль ної та 
східної Євро пи за всю історію біржі. 
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та бун ке ра Precision Air 2230 у ко о пе рації 
з ком панією «Кер нел». Най б лиж чим ча сом 
пла нується про ве ден ня пе ревірки сту пе ня 
по шко д жен ня зер на під час висіван ня сої 
та рівня вро жай ності куль ту ри.

Аг ре гат для вер ти каль но го об робітку 
грун ту TrueTandem 330 Turbo

У липні ц. р. у чернігівській обл., с. 
чер во ний плу га тар, на базі гос по дар
ст ва «Друж ба Но ва» бу ло про ве де но де
мон ст рацію аг ре га ту для вер ти каль но го 
об робітку грун ту TrueTandem 330 Turbo. 
ау ди торія ек с пертів від ком панії «Кер
нел» те с ту ва ла аг ре гат Case ih на пред
мет про дук тив ності, ви т ра ти паль но го, 
якості підрізан ня та под рібнен ня рос лин
них ре ш ток. 

НА ВЧАН НЯ В ГО лО ВНО МУ  
ЄВРО ПЕйСь КОМУ 
ОФІСІ CASE IH

Із 9 по 13 лю то го 2015 ро ку сервісні 
спеціалісти ком панії «Кер нел» про хо ди ли 
на вчан ня в го ло вно му євро пейсь ко му офі
сі Case ih в австрії, в м. санктВа лен тин.

тренінг бу ло при свя че но флаг ма ну 
Case ih — трак то ру Magnum 340, який 
відмінно за ре ко мен ду вав се бе як на 
ук раїнсько му рин ку, так і в усь о му світі. 
про гра ма за хо ду бу ла роз ра хо ва на на 
про фесійну ау ди торію, яка вже має сер
й оз ний досвід та ви со кий рівень ком пе
тент ності в ек сплу а тації техніки Case ih. 

За час на вчан ня спеціалісти «Кер нел» 
по глиб ле но роз г ля ну ли гід рав лічну, еле
к т рич ну та еле к трон ну си с те ми, си с те му 
дви гу на та трансмісію, а та кож всі ню ан
си технічно го об слу го ву ван ня та ек сплу
а тації трак то ра Magnum 340. от ри мані 
на вич ки закріплю ва ли на прак тиці — 
без по се ред ньо в май стерні. 

ТРЕНІНГИ ДлЯ МЕ ХАНІЗА ТОРІВ  
ТА ОПЕ РА ТОРІВ

З бе резня по червень 2015 р. 
спеціаліста ми пред став ництва Case ih 
в Ук раїні на базі підприємств «Кернел» 
бу ло ор ганізо ва но тренінги для агроно
мів, ме ханіза торів, інже нерів з ек с плу
а тації та технічно го об слу го ву ван ня тех
ніки. Зокрема, співробітники компанії 
мали змогу детально ознайомитись із 
правильними умовами експлуатації та 
обслуговування трак торів Ma  gnum та 
Steiger, куль ти ва тора для пе ред посівно
го об робітку грун ту TigerMate 200, зер
нозбиральних комбайнів AxialFlow. 

 також упродовж 2015 р. спеціа
лісти Case ih для пра цівників ком

панії «Кер нел» про во ди ли цілу низ
ку ко рис них на вчаль нопізна валь них 
за ходів із використання AFS — си с тем  
то     ч       но го зем ле роб ст ва:

— на вчан ня для аг ро ди с пет черсь кої 
служ би що до функціональ них та гли бо ко
с пеціалізо ва них мож ли во с тей ро бо ти із 
си с те ма ми AFS;

— для спеціаліста із си с тем ав то ма
ти зації ви роб ництва «Кер нел» бу ло ор
ганізо ва но на вчан ня на базі за во ду в 
м. Зе дель гем, Бельгія, із впро ва д жен ня 
ди фе ренційно го вне сен ня, підго тов ки 
та пе ре об лад нан ня аг ре гатів для ди фе
ренційно го вне сен ня; 

— те с ту ван ня функціональ них мож ли
во с тей та сумісності iSOBUS з аг ре гатами 
horsch і Va

..
derstad у пол тавській об л., на 

базі підприємства «юнігрейн аг ро». 

Об’єм про дажів у 2015 році
обидві ком панії про хо дять дов гий 

шлях по шу ку оп ти маль них рішень, 
але ре зуль тат то го вар тий. так, ком
панія «Кер нел» про тя гом ос тан нь о го 
ро ку по пов ни ла свій парк техніки чо
тир ма оди ни ця ми трак торів Steiger 
600 та сімо ма гли бо ко роз пу шу ва ча ми 
ecoloTiger 870, п’ять ма куль ти ва то ра
ми TigerMate ii. по над 50 са мохідних 
об при с ку вачів ком панії бу ло об лад на
но си с те ма ми ав то ма тич но го водіння 
Case ih; більш ніж на 150 трак то рах 
вста нов ле но си с те ми ав то ма тич но
го водіння Case ih. спо діваємось, це 
ли ше по ча ток спільних дій і ця історія 
діло во го співробітництва обов’яз ко во 
ма ти ме успішне про дов жен ня.



НЕ ЗА лЕжНІ КОН СУль ТАЦІЇ  
ТА ПЕ РЕ МО ВИ НИ

До про ве ден ня ба га ть ох зга да них ви
ще за ходів до лу чив ся зовнішній кон
суль тант із грун то об роб ної техніки — пан 
йо ханн тац бер (на цій по саді в ком панії 
Case ih — із 2014 р.).

 пан тац бер приїхав до Ук раїни з 
австрії, він має знач ний досвід ве ден
ня при ват но го фер мерсь ко го бізне су. 
У 2004 р. впер ше відвідав Ук раїну і 

звідтоді зай мається кон суль таціями різ
них ком паній в аг робізнесі. В 2014 р. 
пан тацбер взяв участь у мас штаб но му 
про екті «Кер нел Шанс», де впродовж 
чо ти рь ох днів чи тав лекції для сту дентів 
на семінарі з пи тань об робітку грун ту. 
Мож на вва жа ти, що са ме із цьо го за
хо ду роз по ча ла ся йо го ак тив на кон
суль таційна діяльність із ком панією 
«Кер нел». про тя гом 2015 р. пан тацбер 
про во див семіна ри для різних підпри
ємств аг ро хол дин гу.

Го ло вною те мою ви с тупів па на тацбе
ра є висвітлен ня про бле ми ущільнен ня 
грун ту ук раїнських зе мель. Для керівни
ків гос по дарств, аг ро номів, опе ра торів 
важ ли во ро зуміти не ли ше стан грунтів 
у своєму гос по дарстві, а й ті наслідки, до 
яких не ми ну че при зво дить ця про бле ма. 

Case ih і на далі пла нує про дов жу ва ти 
кон суль таційну дія ль ність, по за як досвід 
та знан ня не за леж но го кон суль тан та 
знач но спри я ють по зи тив ним ре зуль та
там у ро боті.
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йоханн Тацбер: не лише теоретичні лекції, а й практичні заняття з визначення глибини залягання плужної підошви (поля одно
го з підприємств агрохолдингу «Кернел» — ТОВ «Енселко Агро»)
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роЗДрІБНЕ ФІНаНсУВаННя тЕХНІКИ CASe ih

ФІНАН СО ВА СВО БО ДА НА ДИ ХАЄ
ПРО ГРА МА РОЗДРІБНО ГО ФІНАН СУ ВАН НЯ ДлЯ CASE IH В УК РАЇНІ ВІД CNH INDUSTRIAL CAPITAL

схе ма прид бан ня сільсько го с по дарсь кої техніки є сьо годні 
ос нов ною та найбільш зна чу щою те мою під час пла ну ван
ня, онов лен ня та прид бан ня тех ніки. особ ли во це ста ло 
помітно ниніш ньо го, та ко го не про сто го в еко номічно му 
плані, 2015 ро ку. 

Вартість су час них аг ре гатів, на при клад 
зер ноз би раль но го ком бай на, пе ре ви щує 
5–7 млн грн, тож сільгоспви роб ни кам, 
яс на річ, ку пу ва ти їх стає все складніше. 
то му ви роб ни ки техніки, співпра цю ю чи 
сьо годні із різни ми фінан со ви ми ус та но
ва ми та підпри ємства ми, на ма га ють ся 
всіля ко до по мог ти аг раріям у прид банні 
своєї про дукції. особ ли во йдуть на зустріч 
се реднім та дрібним підприємствам, 
яким сьо годні ка та ст рофічно не ви с та
чає коштів для своєчас но го онов лен ня 
технічно го пар ку. 

Для фінан су ван ня та ких про грам ком
панія сNhі, до якої вхо дить бренд Case ih, 
має надійно го фінан со во го парт не
ра — кеп тив ну ком панію CNh industrial 
Capital, ос нов ною ме тою якої є за без пе
чен ня аг раріїв фінан со ви ми інстру мен
та ми та по слу га ми. як світо вий гра вець 
у цій сфері CNh industrial Capital про по
нує індивіду альні рішен ня для клієнтів та 
ди лерів Case ih, зо к ре ма за без пе чує по
вний спектр про дуктів у сфері роздрібно
го фінан су ван ня.

про діяльність у 2015 році та про пла ни 
на 2016й роз повіла Ка те ри на Без суд на, 
регіональ ний ме не д жер із роздрібно го 
фінан су ван ня CNh industrial Capital. 

Пані Ка те ри но, як сьо годні пра цює про
гра ма роздрібно го фінан су ван ня?

— За пу ще на у бе резні 2014 ро ку, про
гра ма роздрібно го фінан су ван ня ра зом 
із ге не раль ним фінан со вим парт не ром — 
«OTп Лізинг» за рік ста ла од ним із най по
пу лярніших спо собів прид бан ня техніки 
ук раїнськи ми аг раріями. На жаль, че рез 
не стабільну си ту ацію у країні, стрімку де

валь вацію гривні у пер шо му півріччі цьо
го ро ку про гра му бу ло при зу пи не но. про
те, ро зуміючи по тре би на ших клієнтів, ми 
всета ки знай ш ли мож ливість відно ви ти 
діяльність про гра ми — з кінця ве рес ня во
на зно ву за пра цю ва ла.

Чи зміни лись її умо ви? 

— так, за для пе ре ст ра ху ван ня влас
них ри зиків ми бу ли зму шені ча ст ко во 
пе ре гля ну ти наші умо ви. про те навіть 
після цьо го во ни за ли ша ються най кра
щи ми се ред про по но ва них на рин ку. як 
і раніше, на ша про гра ма пе ред ба чає 
дві ва лю ти фінан су ван ня — до лар сШа 
та вітчиз ня ну грив ню. Звісно, до ла ро ве 
фінан су ван ня знач но де шев ше (і CNh 
industrial Capital, і «отп Лізинг» — ком
панії західні, ва лю та над хо дить на пря му). 
Де що зміни лись терміни та став ки фінан
су ван ня. Відсот ко ва став ка у до ла рах ста
но вить від 2,99 до 8,99%, у гривні — від 
12,99 до 18,79%. В обох ви пад ках про
по нується фінан су ван ня впро довж трьох 
років. За ініціати ви лізин го от ри му ва ча 
мож на до ст ро ко во закінчи ти про гра му 
фінан су ван ня (але не раніше ніж че рез 
12 місяців від її стар ту). та кож збільшив
ся аван со вий платіж — сьо годні він ста
но вить 40% вар тості техніки, що дає змо
гу не ку пу ва ти її за 100% пе ре до пла ти, а 
за вдя ки на шим лізин го вим умо вам вда
ло оп тимізу ва ти роз поділен ня влас них 
фінан со вих ре сурсів. 

А умо ви на дан ня та оформ лен ня  
за зна ли яки хось змін? 

— Що до цьо го — жод них змін. Щоб от
ри ма ти ко мерційну про по зицію, потріб

но звер ну ти ся до най б лиж чо го ди ле ра 
Case ih, зро би ти за пит на лізин го ву про
по зицію від CNhi Capital. після цьо го уз го
ди ти із ди ле ром Case ih всі умо ви та зібра
ти потрібний (ти по вий для бан ку) па кет  
до ку ментів. 

Усі по дальші пи тан ня, пов'язані з 
оформ лен ням, реєстрацією, адміністру
ван ням, стра хо ви ми ви пад ка ми то що, 
ком панія бе ре на се бе. Клієнтові по
трібно ли ше  спла ти ти пер ший вне сок та 
комісію за оформ лен ня лізин гу. пла тежі 
за реєстрацію і стра ху ван ня спла чу ють 
щоміся ця про тя гом усь о го періоду лізин
гу — все про зо ро, без жод них до дат ко вих 
ви плат (у ви гляді, на при клад, при хо ва них 
чи до дат ко вих комісій) уп ро довж усь о го 
лізин го во го періоду. 

Я так ро зумію, що зміна умов фінан су
ван ня — це яви ще тим ча со ве. Які пла
ни на май бутнє?

— такі умо ви де що відрізня ють ся від 
тих, що бу ли на по чат ку впро ва д жен ня 
про гра ми. І, на жаль, від цьо го страж да
ють на сам пе ред наші клієнти. то му ос
нов не на ше за вдан ня — за змо ги по вер
ну ти ся до по пе редніх умов фінан су ван ня. 
так, із груд ня 2015 ро ку ми шу ка ти ме мо 
шля хи, які б да ли нам змо гу на по ря док 
змен ши ти аван со вий платіж та збільши ти 
термін фінан су ван ня. У пла нах — по вер
ну ти на прям роздрібно го фінан су ван ня 
із CNhi Capital до по каз ників 2014 ро ку, 
тоб то фінан су ва ти 30–35% усіх роздріб
них про дажів Case ih.

Лізинг — це дов го ст ро ко ва орен да 
ма шин і об лад нан ня, на дан ня об лад
нан ня на про кат. Лізинг дає змо гу про
мис ло вим, тор го вим, транс порт ним та 
іншим підприємствам (орен да то рам) 
от ри му ва ти у ко мерційних бан ках і 
лізин го вих ком паніях (в орен до давців) 
за пев ну оренд ну пла ту у дов го ст ро ко
ве ко ри с ту ван ня ши ро кий пе релік ос
нов них за собів. 

Умови роздрібного фінансування CNHi Capital у 2015 році

Ставка фінансування, дол. США 2,99% 7,99% 8,99%

Авансовий платіж 40%

Строк фінансування, років 1 2 3

 

Ставка фінансування, гривня 12,99% 17,79% 18,79%

Авансовий платіж 40%

Строк фінансування, років 1 2 3

регіональний менеджер  
із роздрібного фінансування 
Катерина Безсудна
+38095 275 26 45
ekaterina.bezsudna@cnhind.com
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НА ВЧАН НЯ AFS ДлЯ ДИ лЕРСь КОЇ МЕ РЕжІ CASE IH

З 15 по 17 лип ня 2015 ро ку на те ри торії ди лерсь ко го цен т ру «Но во фарм» у смт Нові сан жа ри пол тавсь кої об ласті спеціаліста
ми Case ih бу ло про ве де но на вчан ня з си с тем точ но го зем ле роб ст ва AFS для ди лерсь кої ме режі Case ih в Ук раїні та Мол дові.

спеціалісти ди лерів про тя гом трьох 
днів роз гля да ли те о ре тичні та прак тичні 
ас пек ти си с тем точ но го зем ле роб ст ва 
AFS. В ау ди торії вони про слу ха ли до
повіді та роз г ля ну ли прин ци пи ро бо ти 
гло баль них навігаційних си с тем та сиг
налів ко рекції.

У ході прак тич них за нять учас ни ки ма ли 
змо гу про ве с ти ус та нов ку, калібру ван ня, 
ви ко ри с тан ня та діаг но с ти ку си с тем ав
то ма тич но го водіння Autopilot, eZ Pilot на 
трак то рах Case ih Puma 155 та Magnum 
340. та кож на об при с ку вачі Patriot 3330 

учас ни ки тренінгу на вчи лись на ла ш то ву
ва ти си с те му кон тро лю уп равління вне сен
ням та ав то ма тич но го відклю чен ня сек
цій. ок ре мо в рам ках те о ре тич но го кур су 
слу хачі де таль но розібра ли прин ци пи ро
бо ти AiM Command в об при с ку вачі та її пе
ре ва ги над зви чай ною си с те мою уп рав 
ління ви ли вом. 

під час тренінгу 18 пред став ників 
ди     лерів Case ih в Ук раїні та Мол дові 
прой ш ли по глиб ленні кур си та от ри ма
ли не обхідні знан ня для на дан ня якісних 
по слуг. Ко жен учас ник от ри мав відповід

ний сер тифікат, який засвідчує успішне 
про хо д жен ня на вчаль ної про гра ми.

си с те ми точ но го зем ле роб ст ва пред
став ля ють най про г ре сивнішу лан ку сіль
сько го гос по дар ст ва вже більше де ся ти 
років. цей на вчаль ний захід був вкрай 
не обхідний для кож но го ди ле ра Case ih, 
адже був спря мо ва ний на по глиб лен ня 
на ви чок та підви щен ня кваліфікації з си с
тем AFS. Ми впев нені, що най б лиж чим ча
сом ко ри с ту вачі об лад нан ня Case ih відчу
ють підви ще ний рівень об слу го ву ван ня та 
якість по слуг від на ших спеціалістів.
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по слу ха ти до повіді спеціалістів і взя ти 
участь в об го во ренні пи тань, що сто су
ють ся найбільш пе ре до вої лан ки знань в 
аг рар но му ви роб ництві, приїха ли близь
ко 120 аг ро номів, інже нерів, ди рек торів 
гос по дарств, на уковців, пред став ників 
ком паній.

особ ливістю пер шо го дня кон фе
ренції бу ли ви с ту пи спеціалістів аг
ропідприємств, які роз повіли про прак
тич ний досвід уп ро ва д жен ня си с тем 
точ но го зем ле роб ст ва. На дру гий день 
учас ни ки кон фе ренції про тя гом кіль
кох го дин ма ли змо гу спо с теріга ти за 
прак ти кою за сто су ван ня різно манітних 

технічних за собів точ но го зем ле роб
ст ва — си с те ми ав то ма тич но го водін
ня, безпілот но го літаль но го апа ра ту, 
мобільно го про бовідбірни ка, сівал ки 
точ но го ви со кош видкісно го висіву. Ке
рівник на пря му си с тем точ но го зем ле
роб ст ва AFS Ми ко ла чор но нос у пер
ший день пред ста вив публіці до повідь 
на те му: «онов лен ня та нові інстру мен ти 
те ле ма тич ної си с те ми AFS Connect». З 
черв ня цьо го ро ку до ступ на но ва функ
ція пе ре дачі файлів за до по мо гою те ле
ма тич ної си с те ми AFS Connect. Відте
пер є мож ливість пе ре да ва ти за вдан ня 
та за ван та жу ва ти ре зуль тат ви ко на них 

робіт із са мохідних ма шин Case ih, а та
кож за ван та жу ва ти кар ти фак тич но  вне
се них ма теріалів із сумісних iSOBUS 
агре гатів. 

під час де мон ст раційно го дня сумісно 
з ком панією Va

..
derstad бу ло про де мон

ст ро ва но про сто ту підклю чен ня, налаш         
ту ван ня та спільну ро бо ту трак торів 
Magnum 290 та Magnum 340 з сівал ка
ми Va

..
derstad Tempo 8F та Rapid 600C. 

ре зуль та том де мон ст рації є еко номія до
б рив та посівно го ма теріалу з ав то ма тич
ним відклю чен ням секцій та до сяг нен ня 
мак си маль но го уро жаю на кожній ділян
ці по ля за вдя ки ди фе ренційно му висіву.

AFS НА КОН ФЕ РЕНЦІЇ «ТОЧ НЕ ЗЕМ лЕ РОБ СТ ВО»

На по чат ку ве рес ня ком панія Case ih ви с ту пи ла офіційним парт не ром кон фе ренції «точ не зем ле роб ст во». Уже вдру ге во на 
про хо ди ла про тя гом двох днів: пер шо го дня учас ни ки ма ли змо гу оз най о ми ти ся з інно ваційни ми тех но логіями в те орії, а дру
го го — по ба чи ти їх на прак тиці, на од но му з полів ком панії «аг рорегіон» (Київська об л.). 
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У 2015 році компанія Case ih приділила окрему увагу розвитку та просуванню напряму 
систем точного землеробства AFS. протягом року всі дилерські центри Case ih в Україні 
поповнились пакетом маркетингових матеріалів AFS. На цих сторінках пропонуємо 
вашій увазі фотозвіт із дилерських центрів Case ih в Україні.

КІРОВОГРАД  
СЕРПЕНь 2015

МИКОлАЇВ 
ВЕРЕСЕНь 2015

УМАНь 
лИПЕНь 2015

ДНІПРОПЕТРОВСьК
жОВТЕНь 2015
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ХМЕльНИЦьКИй
 лИПЕНь 2015

НОВІ САНжАРИ
 лИПЕНь 2015

ВІННИЦЯ
 ЧЕРВЕНь 2015

ВИШНЕВЕ, КИЇВСьКА ОБл.
 ЧЕРВЕНь 2015
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також цього року в Україні з’явився перший демонстраційний стенд AFS, де практично 
можна продемонструвати роботу окремих опцій ти систем точного землеробства від 
Case ih.

ХАРКІВ
 лИПЕНь 2015

СУМИ
 ЧЕРВЕНь 2015



AUTOPILOT MOTOR DRIVE —
ПЕРША НА РИНКУ 
ПОРТАТИВНА СИСТЕМА
АВТОМАТИЧНОГО ВОДІННЯ
AUTOPILOT MOTOR DRIVE ОСОБЛИВО КОРИСНИЙ ДЛЯ МАШИН НЕ ПІДГОТОВЛЕНИХ
ІЗ ЗАВОДУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ВОДІННЯ.
- Autopilot Motor Drive об’єднує в собі всі функції інтегрованої системи автоматичного водіння Autopilot та простоту     
  перевстановлення з машини на машину.
- Інтегрований датчик кута повороту коліс дає можливість працювати з мінімальною швидкістю  500 метрів на 
   годину та покращує швидкість заходу на лінію.
- Він є необхідною передумовою досягнення максимальної точності роботи агрегату +/- 2,5 см з сигналом RTK.
- Система дає можливість працювати заднім ходом без погіршення точності.

АГРОАЛЬЯНС
Кирило Попов 067 521 81 38
Олександр Самойленко 067 564 34 41

НОВОФАРМ
Антон Закіров 050 361 41 00

ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА 
Сергій КрасьСергій Красько 050 461 54 68

УКРАГРОЗАПЧАСТИНА
Сергій Шевченко 066 035 14 15
Денис Давидовський 066 522 86 78

АГРОАЛЬЯНС
Кирило Попов 067 521 81 38
Олександр Самойленко 067 564 34 41

НОВОФАРМ
Антон Закіров 050 361 41 00

ТАЙТЕН МАШИНЕРІ УКРАЇНА 
Сергій КрасьСергій Красько 050 461 54 68

УКРАГРОЗАПЧАСТИНА
Сергій Шевченко 066 035 14 15
Денис Давидовський 066 522 86 78

ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ДИЛЕРІВ
CASE IH В УКРАЇНІ
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ДИЛЕРІВ
CASE IH В УКРАЇНІ

www.caseih.com.uawww.caseih.com.ua
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Захід про хо див на по лях дав нь о го та 
надійно го парт не ра — сФГ «павлівське». 
слід ска за ти, що у своєму ар се налі гос
по дар ст во має три зер ноз би ральні ком
бай ни Case ih, чо ти ри трак то ри, із яких 
два — серії Puma  210 і два Magnum 
340. та кож у гос по дарстві пра цює прак
тич но вся лінійка грун то об роб ної техніки: 
дис ко ва бо ро на TrueTandem 370, два 
куль ти ва то ри TigerMate 200 та комбіно
ва ний аг ре гат ecoloTіger 530с. таке 
зо се ре д жен ня техніки в од но му гос
по дарстві, в «ру ках» од но го влас ни ка, 
спри я ло ак тив но му об го во рен ню що до 
ню ансів її ек сплу а тації та пов’яза них із 
цим ви т рат. Зпоміж техніки, пред став
ле ної на Дні по ля у сФГ «павлівське», 
ви ня ток ста но ви ли по туж ний трак тор 
Quadtrac 500, по сівний ком плекс SDX, 
об при с ку вач Pat riot 3330 та зер ноз би
раль ний ком байн 8230.

Не обійшлось на цьо му за ході і без тео   
ре тич ної ча с ти ни — во на грун ту ва ла ся 
на до повіді зовнішньо го кон суль тан та із 

грун то об роб ної та посівної техніки Case ih 
йо ханнa тацберa, який роз повів про не
га тив ний вплив пе ре ущільнен ня грун ту 
на вро жайність сільсько го с по дарсь ких 
куль тур.

справжній фу рор у відвіду вачів вик
ли кав но вий су час ний посівний ком
плекс SDX, яким бу ло про ве де но якісне 
висіван ня «по ну лю» ози мої пше ниці 
на полі після зби ран ня ку ку руд зи. слід 
ска за ти, що в регіоні, де по над три мі
сяці не ви па да ло до щу і во ло ги в грунті 
прак тич но не бу ло, на полі, де про во ди
ли висіван ня, окрім то го, за ли ши лась 
ва го ма «по душ ка» із по жнив них ре ш ток. 
про те це не за ва ди ло ро бо чим ор га нам 
сівал ки, ви ко на ним у ви гляді од но ди с
ко во го сош ни ка, чітко ви т ри ма ти гли би
ну для висіву ози мої пше ниці.

Комбіно ва ний аг ре гат для ос нов но го 
об робітку грун ту ecoloTiger 530с, який є 
власністю гос по дар ст ва, теж трішки «шо 
ку вав» відвіду вачів за хо ду. пе ред по чат
ком йо го ро бо ти більшість аг раріїв бу ла 

впев не на, що аг ре гат «не полізе в зем
лю», і замість то го, щоб йо го «му чи ти», 
йо го вар то «по ста ви ти і че ка ти хо ро шої 
по го ди». про те після про хо д жен ня аг ре
га ту стер нею, за ли ше ною після зби ран
ня ку ку ру дзи, у відвіду вачів з’яви лось но
ве пи тан ня: «а що те пер ро би ти із ци ми 
груд ка ми?!» 

та кож відвіду вачі Дня по ля ма ли змо
гу оз най о ми тись у ста тиці із дво ма куль
ти ва то ра ми для пе ред посівно го об
робітку грун ту TigerMate 200, трак то ром 
Puma 210, зер ноз би раль ни ми ком бай на
ми 2388, 5088 та 8230, які, окрім мо делі 
8230, є та кож власністю гос по дар ст ва. 
Зер ноз би раль ний ком байн 5140, який 
є ос таннім, цьо горічним, прид бан ням 
сФГ «павлівське», про во див зби ран
ня ку ку руд зи і вко т ре довів оче вид цям 
своєї ро бо ти, що ро торні ком бай ни від  
Case ih — це на сам пе ред якісне зби ран
ня із мінімаль ною кіль кістю по шко д же но
го зер на та мінімаль ни ми втра та ми після 
мо ло тар ки. 

ДЕНь ПОлЯ ДИлЕРА CASE IH —  
КОМПАНІЇ «АГРОАльЯНС»

9 ве рес ня, у роз пал осінніх жнив та посівної кам панії, аг рарії Дніпро пе т ров щи ни та сусідніх об ла с тей зібра ли ся на щорічний 
День по ля офіційно го ди ле ра Case ih — ком панії «аг ро аль янс». 

www.caseih.com/ua  / Farm Forum
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ДЕНь ПОлЯ ДИлЕРА CASE IH —  
КОМПАНІЇ «НОВОФАРМ»

Ком панія «Но во фарм», яка є офіційним ди ле ром техніки Case ih в Ук раїні 18 вересня про ве ла День по ля, на яко му бу ло  
пе ре кон ли во про де мон ст ро ва но, що техніка Case ih — це са ме те рішен ня, на яке мож на ро би ти став ку в аг робізнесі. 

аг раріям Західної Ук раїни пре зен ту
ва ли техніку для по вно го тех но логічно го 
цик лу робіт, і на прак тиці бу ло до ве де но, 
що техніка цьо го брен да здат на пра цю ва
ти якісно навіть у най с кладніших умо вах, 
ви т ри му ю чи ве ли ке на ван та жен ня. слід 
за зна чи ти, що Дні по ля Case ih про хо ди ли 
по всій те ри торії Ук раїни, втім, на Хмель
нич чині цей захід був од ним із най по ка
зовіших. Де мон ст раційне по ле, на яко му 
про во ди ли пре зен тацію техніки у ро боті, 
ха рак те ри зу ва ло ся не ли ше кру ти ми схи
ла ми, а й пе ре ущільне ним та пе ре су ше
ним грун том. по годь те ся, що в та ких умо
вах да ле ко не всій сільгосптехніці під си лу 
якісно ви ко на ти пе ред посівну підго тов ку 
грун ту, про ве с ти висів, об при с ку ван ня чи 
зібра ти вро жай. 

особ ли ву ува гу бу ло приділе но пи тан
ням пе ре ущільнен ня грунтів та на ко

пи чен ня во ло ги у міжсе зон ня, а са ме 
бо ротьбі із плуж ною підо швою, яка є 
серй оз ною пе ре по ною для от ри ман ня 
рос ли на ми во ло ги із нижніх шарів грун ту 
під час ве ге тації та до стат нь о му во ло го на
ко пи чен ню в осінньози мо вий період. 

трак тор Case ih Quadtrac 500 в аг ре
гаті із гли бо ко роз пу шу ва чем ecoloTiger 
730C — це най кра ще рішен ня для ос нов
но го об робітку грун ту та руй ну ван ня плуж
ної підо шви, що дає змо гу поліпши ти вод
нофізичні грун тові вла с ти вості та якісно 
за   гор ну ти по жнивні решт ки. Май стер не ви  
ко нан ня цією зла го д же ною технічною па
рою по став ле но го за вдан ня ста ло пер шим 
пе ре кон ли вим при кла дом для відвіду ва чів 
Дня по ля що до мож ли во с тей техніки від 
Case ih під час її прак тич но го те с ту ван ня.

Усі свої по зи тивні сто ро ни ро бо ти по
ка зав куль ти ва тор для пе ред посівно го 

об робітку грун ту TigerMate ii, провівши 
якісний пе ред посівний грун то об робіток 
не об роб ле но го і пе ре су ше но го по ля (по
над півто ра міся ця у регіоні не ви па да ло 
опадів) із ве ли кою кількістю по жнив них 
ре ш ток на йо го по верхні. 

посівну техніку бу ло пред став ле но по
сівним ком плек сом SDX 30 із причіпним 
насіннєвим бун ке ром ADX 2230. За вдя ки 
особ ли вим висівним ор га нам сівал ки, які 
пред став ле но ок ре ми ми од но ди с ко ви
ми сош ни ка ми із найбільшим діаме т ром 
сош ни ка (57,2 см) се ред сіва лок цьо го 
кла су, бу ло про ве де но якісне за кла дан ня 
насіння в умо вах пе ре су ше но го грун ту, 
який за твердістю нічим не по сту пав ся 
ас фаль ту.

та кож бу ло пред став ле но у ро боті об
при с ку вач Patriot 3330 і ком байн Case ih 
8230 із ро тор ною си с те мою об мо ло ту. 

 Farm Forum / www.caseih.com/ua
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Захід зібрав по над 100 пред став ників 
аг ропідприємств із чернігівщи ни, пол
тав щи ни, сум щи ни, Київщи ни та інших 
об ла с тей. 

Гос тей привітав ге не раль ний ди рек тор 
Titan Machinery Ukraine юрій алаторцев:

— В Ук раїні ми пра цюємо не так дав
но, але за цей час нам вда ло ся до сяг ти 
знач них ре зуль татів — Titan Machinery 
Ukraine вже встиг за ре ко мен ду вати се бе 
як на дій ний парт нер у га лузі по ста чан ня 
та об слу го ву ван ня сільсько го с по дарсь кої 
тех ніки.

Ве ли ку ува гу на Дні по ля бу ло приділе
но про блемі ущільнення грун ту. як же 
цьо му за побігти? Case ih знає відповідь 
на це питання.

ecoloTiger — цей аг ре гат здат ен роз пу

шу ва ти грунт під го ри зон том ущільнен ня.
Він скон ст руй о ва ний та ким чи ном, що ве
ли ка кількість рос лин них ре ш ток ре тель но 
подрібнюється без ризику за би ван ня та 
без погіршення якості об робітку.

Не ви пад ко во на Дні по ля бу ло по ка
за но трак то р на гу се нич но му хо ду, а са
ме Quadtrac 500, який попри свою вагу 
та потужність ру ха єть ся грун том на че на 
«повітря них по душ ках», не спри чи ню ю чи 
ущільнен ня. 

Кукурудзу на по лях гос по дар ст ва 
«Друж   ба Но ва» збирали зер ноз би раль
ним ро тор ним ком бай ном Case ih 
AxialFlow 9230. Клю чо вим еле мен том 
цієї машини є унікаль на од но ро тор на 
тех но логія об мо ло чування і се па рації  
AxialFlow. Ба га торічний досвід кон ст рук

торів кор по рації CNh допоміг їм відшлі
фувати цю тех но логію, довівши її до до с
ко на лості. 

На за хо ді бу ло про де мон ст ро ва но са
мохідний об при с ку вач Patriot 4430  (дви
гун FPT Cursor із номіна ль ною по тужністю 
186 кВт/250 к. с.) із заднім розміщен ням 
штан ги. 

«Ми пе ресвідчи ли ся на влас но му досві
ді, що техніка Case ih — надійна та ефек
тив на, — про ко мен ту ва ла подію світла
на Ко но ва лен ко, керівник агрономічної 
служби «Кернел». —  Мо жу ска за ти, що з 
ком панією Case ih нас зв’язу ють міцні 
відно си ни. це вірний то ва риш, який за
вжди прий де на до по мо гу з кон крет ни ми 
ефек тив ними рішен нями». 

ДЕНь ПО лЯ ДИ лЕ РА CASE IH —  
КОМ ПАНІЇ TITAN MАCHINERy UkRAINE

сільгоспви роб ни ки не зля ка ли ся про хо лод ної осінньої по го ди і завіта ли 22 жовтня на День по ля ком панії Case ih, який про
ходив у чернігівській об ласті на по лях гос по дар ст ва «Друж ба Но ва» за спри ян ня ди ле ра ком панії — Titan Machinery Ukraine.



29

ДЕНь ПО лЯ ДИ лЕ РА CASE IH —  
КОМ ПАНІЇ «УК РА Г РО ЗАП ЧА С ТИ НА»

4 ве рес ня ком панія Case ih на те ри торії підприємства «Вікторія», що на сум щині, спільно зі своїм ди ле ром — ком панією  
«Украгрозапчастина» про ве ла День по ля і про де мон ст ру ва ла свої ос танні роз роб ки учас ни кам за хо ду. 

На Дні по ля бу ло пред став ле но в ста
тиці, а потім і в ро боті техніку для об
робітку грун ту, висіву та зби ран ня ви
роб ництва ви ключ но ком панії Case ih, 
що вко т ре підкрес лює ши рокі мож ли
вості ком панії що до за без пе чен ня ук
раїнських аг раріїв сільгосптехнікою на 
всі ви пад ки жит тя. так би мо ви ти, ши
ро кий асор ти мент по слуг з «од них рук». 
Захід відвіда ли близь ко 50 провідних 
аг раріїв регіону, які ма ли змо гу в друж
ній і «посімей но му» теплій об ста новці, 
ство реній ко лек ти вом Case ih, по ба
чи ти техніку без по се ред ньо в ро боті, 
дізна ти ся про особ ли вості кон ст рукції та 
ро бо ти кож но го аг ре га ту та їхній вплив 
на аг ро номічні по каз ни ки грун ту і най
го ловніше — на по даль ший роз ви ток 

рос лин. ад же, яс на річ, ви ко ри с тан ня 
якісної та тех но логічної техніки без по се
ред ньо впли ває на кінце вий ре зуль тат — 
от ри ман ня мак си маль но го і якісно го 
вро жаю. 

До сить ши ро ко бу ло висвітле но пи
тан ня ущільнен ня грун ту, особ ли ву ува
гу бу ло ак цен то ва но на йо го наслідки та 
спо со би по до лан ня та ко го не ба жа но го 
яви ща. ад же по ру шен ня во ло го обміну 
між нижніми та верхніми ша ра ми грун
ту і не мож ливість про ник нен ня ко ренів 
рос лин до нижніх, во ло го нос них, шарів 
— це пер шо чер го вий фак тор, який не
га тив но впли ває на роз ви ток рос лин і 
пе ре шко д жає от ри ман ню стабільних ви
со ких уро жаїв. Відвіду вачі на прак тиці 
ма ли змо гу оціни ти ро бо ту дис кола по во

го гли бо ко роз пу шу ва ча ecoloTiger 870 
та аг ро номічний ефект після об робітку 
грун ту на гли би ну 38–40 см. Усі оче видці 
ви ко нан ня цієї опе рації на оч но пе ре ко
на лись, що цей грун то об роб ний аг ре гат 
зда тен чу до во впо ра тись із цією про бле
мою, ад же ос нов на гли би на за ля ган ня 
плуж ної підош  ви для ук раїнських полів — 
20–35 см. 

та кож відвіду ва чам бу ло про де мон
ст ро ва но гу се нич ний трак тор Quadtrac 
500, куль ти ва тор для пе ред посівно го 
об робітку грун ту — TigerMate 200 із ши
ри ною за хва ту 12,5 м, трак тор Magnum 
340, посівний ком плекс Precision Disk 
30, са мохідний об при с ку вач Patriot 3330 
та зер ноз би раль ний ком байн Case Axial
Flow 6140. 

ДНІ поЛя ДИЛЕрІВ CASe ih
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Щорічний День по ля є вкрай важ ли
вим за хо дом для мол довсь ких аг раріїв, 
оскільки це чу до ва на го да для ак тив ної 
де мон ст рації су час ної техніки і тех но
логій об робітку грун ту в по льо вих умо
вах. Ком панія Agroрrofi на своєму за ході 
про де мон ст ру ва ла мак си маль но ши ро

ку лінійку сільсько го с по дарсь кої техніки 
Case ih, що по став ляється в Мол до ву. 
як ек с клю зив ний ди лер техніки Case ih 
ком панія Agroрrofi пред ста ви ла на Дні 
по ля най за тре бу ваніші про дук ти для 
мол давсь ко го рин ку: ком байн AxialFlow 
5140, об при с ку вач Patriot 3330, трак тор 

Magnum 340 із сівал кою Precision disk 
30, по льо вий куль ти ва тор TigerMate та 
низ ку трактoрів ма лої і се ред ньої по
туж ності: Farmall 110 JX, Maxxum 125, 
Puma 155, Puma 210 та Magnum 290.

ос нов на ме та за хо ду — підви щен ня 
знань, на ви чок, рівня ком пе тент ності 
в ек сплу а тації ком байнів Case ih Axial
Flow 5140. про гра ма тренінгу для учас
ників, а це 20 спеціалістів, охоп лю ва ла 
два дні, впро довж яких во ни прой ш ли 
тео  ре тич ний курс та прак тичні за нят тя 
для закріплен ня знань з ек сплу а тації зер
ноз би раль ної техніки Case ih.

ПЕР ШИй МАС ШТАБ НИй ДЕНь ПО лЯ ГЕ НЕ РАль НО ГО 
ПАРТ НЕ РА CASE IH У МОл ДОВІ — КОМ ПАНІЇ AGROPROFI

ТРЕНІНГ З ЕК СПлУ А ТАЦІЇ КОМ БАйНІВ ДлЯ ОПЕ РА ТОРІВ 
ТЕХНІКИ CASE IH У МОл ДОВІ

20 серп ня у с. пирліца Ун генсь ко го рай о ну, Мол до ва, ком панія AgroProfi про ве ла щорічний День по ля, на яко му бу ли при сутні 
пред став ни ки по над ста аг ропідприємств з усієї ре с публіки.

У червні 2015 р. на базі мол довсь ко го ди ле ра, ком панії Agroрrofi, олек сандр Гор бань, про дуктме не д жер пред став ництва  
Case ih, провів тренінг для опе ра торів ком байнів. 
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ОРИГІНАльНІ  ФІльТРИ CASE IH — ЗАПОРУКА НАДІйНОЇ 
ТА ДОВГОВІЧНОЇ РОБОТИ ВАШОЇ ТЕХНІКИ

сучасний ринок товарів та послуг пропонує, мабуть, найширший вибір продуктів, розібратися в якому часом  буває дуже і дуже 
важко. Навіть такі, здавалося б, спеціалізовані продукти, як фільтри для сільськогосподарської техніки, також пропонуються у 
різних цінових діапазонах.

та чи є різниця між оригінальними філь
трами Case ih та іншими, що пропонують 
миттєву економію? та й чи економія це 
взагалі?

повітряний фільтр створений для 
очище ння повітря, що збагачує паливну 
суміш. оригінальний повітряний фільтр 
Case ih має здатність вловлювати най
дрібніші часточки пилу (до мікрона)  
(рис. 1). Водночас його сучасна конструк
ція не перешкоджає швидкому прохо
дженню повітря через нього, що добре 
позначається на рівні витрати пального.

так само ретельно, як ми створюємо техніку 
Case ih, ми відбираємо постачаль ників фільтру
вального елемента для наших фільтрів. Ми впевне
ні, що наші фільтри пропонують фільтрацію найви
щого рів        ня!

Із прогресом виробництва двигунів для техніки 
Case ih, збільшенням робочого об’єму та крут
ного моменту постійно підвищуються вимоги 
і до фільтрів оливи. оригінальні фільтри Case ih 
мають багатошаровий фільтрувальний елемент, 
що забезпечує надійний захист вашого двигуна 

від серйозних поломок (рис. 2). Не менш важливим фак
тором їхньої ефективності є швидкість проходження оливи 
контуром змащування. Конструкція оригінальних фільтрів 
забезпечує оптимальне надходження оливи до відповідних 
частин двигуна (рис. 3).

одночасно із поширеним застосуванням паливної сис
теми високого тиску, а також через відносно низький рі
вень якості українського дизельного пального підвищуєть
ся і важливість якості його фільтрації (рис. 4). На перший 
погляд, однакові зовні, ці фільтри відрізняються тим, що у 

них всередині! Ми провели випробування динамічного тиску в 
лабораторних умовах, які дають нам упевненість у якості наших 
продуктів (рис. 5).

підсумовуючи викладене вище, можемо сказати одне: розумна 
економія — відмінний технічний стан техніки Case ih! Запобіга
ючи непередбаченим ремонтам і вимушеним простоям техніки, 
ви заробляєте значно більше, ніж могли б примарно зекономити.

Не ризикуйте великим заради малого — обирайте оригінальні 
зап частини Case ih!
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точ НЕ ЗЕМ ЛЕ роБ ст Во З CASe ih. ІспаНсЬ КИй ДосВІД

про по нуємо Вам ко рот ке інтерв’ю 
фер ме ра з Іспанії, який ви ко ри с то вує 
AFS від Case ih, і сподіваємось, що цей 
ма теріал ста не у при годі фер ме рамко
ле гам з Ук раїни, які ще досі ва га ють ся 
прид ба ти для сво го гос по дар ст ва подіб
не об лад нан ня.

Кар лос Ан ду е са, На вар ра (Іспанія), 
клієнт ком панії Talleres Agricolas Unidos 
S.L. (TAGUSA)

 
Чо му Ви зу пи ни ли свій вибір на cис
те мах точ но го зем ле роб ст ва AFS від 
Сase IH? На що звер та ли ува гу пе ред 
купівлею?

— Ви мо ги у сфері сільсько го гос по
дар ст ва постійно зро с та ють і, на мою 
дум ку, точ не зем ле роб ст во ста не май
бутнім за со бом до сяг нен ня ви со ких ці
лей, які став лять пе ред со бою фер ме ри 
не тільки Іспанії, а й усь о го світу.

Го ло вним під час ви бо ру для ме не бу
ла на явність потрібно го мені об лад нан
ня, ко мунікаційних си с тем, прий нят не 
співвідно шен ня ціниякості і мож ливість 
усе це от ри ма ти з од них рук. та кож од
нією з умов бу ла на явність якісно го 
сервісу від ком панії, що про по нує та ке 

об лад нан ня. AFS від Case ih повністю 
за до воль ня ють усім цим ви мо гам.

 
Звідки Ви дізна лись про AFS? 

— річ у тім, що ці рішен ня ма ло рек
ла му ють ся і не так жва во про су ва ють
ся на ри нок (скажімо, як трак то ри, 
ком бай ни, інша техніка), хо ча сьо годні 
во ни кон че потрібні. ад же їхнє ви ко
ри с тан ня дає змо гу знач но підви щи ти 
ефек тивність ве ден ня влас ної діяль
ності. про те хоч і не ве ли ки ми, але 
впев не ни ми кро ка ми ди лер по чав до
но си ти до ме не інфор мацію про різні 
ви ди си с тем навігації та про те, як во ни 
мо жуть спро с ти ти мою ро бо ту і підви
щи ти про дук тивність праці. 

Вза галі я вже по над п’ять років по
спіль пра цюю із до по мо гою си с тем точ
но го зем ле роб ст ва. За цей час ко ри с
ту вав ся й інши ми брен да ми, про те, на 
мою дум ку, AFS — це са ме та си с те ма, 
що прой ш ла дов гий шлях роз вит ку та 
вдо с ко на лен ня і за га лом — од на із та
ких, що до сяг ли най кра щих ре зуль татів.

 
Роз кажіть де тальніше про об лад нан
ня, яке маєте у своєму  гос по дарстві. 
Зо к ре ма, про мо дель си с те ми, який 
са ме сиг нал ви ко ри с то вуєте, скільки 
у Ва шо му роз по ря д женні  ком плектів 
об лад нан ня... 

— я маю по вний ком плект об лад
нан ня: монітор, ав то ма тич ну навігацію 
та си с те му Field iQ для ав то ма тич но го 
відклю чен ня висівних секцій для кож ної 
ма ши ни, яка є у ме не в гос по дарстві. 
І за ро ки ви ко ри с тан ня цієї си с те ми я 
дійшов вис нов ку, що кож на ма ши на 
у гос по дарстві по вин на ма ти все не
обхідне про гре сив не об лад нан ня, а не 
один йо го ком плект для всіх, ад же в ос
тан нь о му разі ми знач но ско вуємо се бе 
в діях і не мо же мо од но час но ви ко ри с
то ву ва ти всю на яв ну техніку. 

я ко ри с ту юсь та кож си с те мою ав
то ма тич но го ке ру ван ня із моніто ром 
2050 та RTKсиг на лом, а ще маю техні
ку, ос на ще ну си с те мою ав то ма тич но го 
водіння, Field iQ із моніто ром FM 750. 
обидві си с те ми пра цю ють відмінно, я 
ни ми цілком за до во ле ний і пе ре ко на
ний, що це той на прям, яким потрібно 
ру ха тись до підви щен ня про дук тив ності 
і, відповідно, при бутків.

 
Для ви ко нан ня яких за вдань чи робіт 
Ви ви ко ри с то вуєте AFS? 

— На сам пе ред — це ав то ма тич не 
водіння під час висіван ня та об робітку 
грун ту, що дає змо гу ско ро ти ти час на 
про ве ден ня робіт, зни зи ти ви т ра ти 
паль но го, насіння та до б рив за вдя ки 
уник нен ню пе ре криттів між сусідніми 
про хо да ми техніки. та кож до сить ши
ро ко ви ко ри с то вую ав то ма тич ний кон
троль відклю чен ня секцій під час об
прис    ку ван ня.

 
Які у Вас вра жен ня від ро бо ти AFS?

— Відра зу після прид бан ня де що 
склад но при сто су ва тись до ро бо ти із 
різно манітни ми моніто ра ми та інтер
фей са ми, про те з ча сом їх опа но вуєш, 
на бу ваєш на ви чок і зви каєш. І, звіс
но, радієш ре зуль та там. Вра жен ня ду
же хо роші, і я впев не ний, що в кожній 
ма шині, з якою я пра цю ва ти му у май
бут нь о му, бу де си с те ма ав то ма тич но го 
водіння. 

 
Наскільки ба га то Ви вкла ли у си с те му 
AFS? Чи мо же те най б лиж чим ча сом 
по ба чи ти її пе ре ва ги? Які відчутні за
оща д жен ня вже от ри ма ли?

— спо чат ку де що бен те жить ве ли ка 
інве с тиція, яку потрібно зро би ти, особ
ли во, ко ли ти не звик пра цю ва ти із ци ми 
тех но логіями і які, на пер ший по гляд, є 

AFS ВІД CASE IH — РІШЕН НЯ, ПРО ЯКІ НІКО лИ  
НЕ ПО жАл КУЄШ

AFS від Case ih є провідним та пер спек тив ним на пря мом роз вит ку сільсько го гос по дар
ст ва, який сьо годні для більшості ви роб ників аг ро про дукції є стан дар том. це рішен ня для  
за без пе чен ня повнішо го кон тро лю ви роб ни чих про цесів, підви щен ня їхньої про дук тив ності, 
ефек тив ності і точ ності шля хом уп ро ва д жен ня ав то ма ти зації. 

 
ЦЕНТР ПІДТРИМКИ AFS

0 800 502 384 
(для України)
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точ НЕ ЗЕМ ЛЕ роБ ст Во З CASe ih. ІспаНсЬ КИй ДосВІД

мар ною тра тою коштів. про те після то го, 
як трішки з ни ми по пра цю вав, сумніви 
відра зу відпа да ють. Най го ловніше — це 
прий ня ти рішен ня що до їхньо го прид бан
ня, а потім во ни самі про се бе ска жуть — 
і не сло ва ми, а за оща д же ни ми ко ш та ми, 
збе ре же ни ми нер ва ми та здо ров’ям. 

 
Скільки ча су зна до би лось, щоб ос
воїти ці си с те ми?

— На по чат ку тро хи важ ко, як що ви до 
цьо го не звик ли, хо ча в моєму ви пад ку 
я мав по пе редній досвід і за кілька днів 
уже з легкістю пра цю вав із цим об лад
нан ням. Ме ню з усіма на ла ш ту ван ня ми 
інтуїтив но зро зуміле, а інтер фейс зруч
ний у ро боті.

 
Вам ко лине будь до во ди лось ко ри с ту
ва тись по слу га ми Цен т ру підтрим ки 
клієнтів (CSC)? Який був ре зуль тат?

— так, іноді мені бу ли потрібні ці по
слу ги, особ ли во ко ли з’яв ля лись про бле
ми під час ро бо ти. сервіс справді швид

кий та якісний, що ду же за спо коює у 
разі ви ник нен ня про бле ми.

 
Чи мав про дукт свої пе ре ва ги в інших 
си ту аціях? Чи відповіда ють си с те ми 
AFS Ва шим очіку ван ням?

— їхні мож ли вості без межні. Крім ви
ко ри с тан ня цих си с тем без по се ред ньо 
у сільсько му гос по дарстві, я та кож з їх
ньою до по мо гою зміг про ве с ти розмітку 
те ри торії гос по дар ст ва для впро ва д жен
ня си с те ми зро шен ня, точ но роз ра ху
ва ти пло щу полів то що. Без сумнівно, 
си с те ми AFS відповіда ють усім моїм 
очіку ван ням і в де я ких ви пад ках навіть 
пе ре ви щу ють їх.

  
Чи про хо ди ли Ви якийне будь тренінг 
для от ри ман ня більшо го від си с те ми 
AFS?

— про тя гом п’яти років я пра цюю із 
си с те ма ми точ но го зем ле роб ст ва, і я 
ніко ли не про хо див ніяких на вчань. 
я шу кав в інтер неті посібни ки, що на

вчи ли б ме не вирішу ва ти ту чи іншу 
про бле му, про те не знай шов ба га то 
інфор мації, яка б за до воль ни ла ме не. 
Зви чай но, мож на завжди за те ле фо ну
ва ти до цен т ру підтримки, і во ни відра
зу прий дуть на до по мо гу, але вва жаю, 
що бу ло б цікавіше от ри ма ти до ступ до 
пев них відеома теріалів.

 
Ви пра цю ва ли б зно ву без си с те ми 
AFS?

— я повністю упев не ний, що ні. З цьо
го мо мен ту кож на ма ши на, яку я ку пу
ва ти му, бу де повністю об лад на на си с те
мою ав то ма тич но го водіння та інши ми 
си с те ма ми точ но го зем ле роб ст ва.

 
Ви б по ре ко мен ду ва ли си с те ми AFS 
іншим? 

— Без жод но го сумніву, по ре ко мен ду
вав би. пра цю ва ти з AFS — це те, про 
що ніко ли не по жал куєш, і од но го ра зу 
спро бу вав ши, ви вже не бу де те ані роз
ду му ва ти, ані хотіти пра цю ва ти із будь
чим іншим.



34

CASe ih QUADTRAс 

www.caseih.com/ua  / Farm Forum

ТРАК ТО РИ CASE IH — ОСь НА КО ГО  
МОж НА РОЗ РА ХО ВУ ВА ТИ

трак тор є ос но вою ос нов сільсько го гос по дар ст ва — з йо го до по мо гою ви ко нується прак тич но 100% сільсько го с по дарсь
ких робіт. то му, оби ра ю чи собі помічни ка, потрібно бу ти впев не ним у йо го надійності, про дук тив ності, еко номічності та 
функціональ ності.

пе ред тим як об ра ти собі якусь річ або 
по слу гу (і трак тор  — не ви ня ток), ми за
вжди на ма гаємось про кон суль ту ва ти ся 
з лю ди ною, яка до б ре обізна на з усіма 
тон ко ща ми цьо го пи тан ня. 

Ком панія Case ih є однією з перших 
у світі, яка  налагодила серійне вироб
ництво трак  торів з паровим дви гу ном, 
і до сьогодні по пра ву зай має ліди ру ючі 
по зиції у виробництві тракторів, не пе ре
ста ю чи ди ву ва ти аг раріїв світу су ча сни
ми тех но логічни ми аг ре га та ми.  тому хто 
як не вона найкраще знається на усіх 
тонкощах тракторобудування. Ви мо же
те бу ти впев не ни ми, що знай де те в ар
се налі ком панії техніку, що вирізняється 
не пе ре вер ше ною по тужністю і про дук
тивністю, ство ре ну із ро зумінням важ ли
вості мак си маль но го періоду ефек тив ної 
ро бо ти в будьяких умо вах і за без пе чен
ня ком фор ту для ро бо ти опе ра то ра.

сьо годні ком панія про по нує ук раїнсь 
ким аг раріям трак то ри по тужністю від 
110 до 608 к. с. У цьому матеріалі пропо
нуємо вам детальніше ознайомитись із 
найпотужнішими та найпродуктивніши
ми машинами від Case ih — трак тор ами 
серії  Quadtraс.

Quadtraс

Дана серія тракторів — це най по
тужніші ма ши ни, які нині про по нує ком
панія Case ih на рин ку Ук раїни, — трак
то ри Quadtraс із по тужністю дви гу на від 
457 до 608 к. с. це ма ши ни за галь но го 
при зна чен ня, які ви ко ри с то ву ють для 
ви ко нан ня енер гоємних тех но логічних 
робіт у рос лин ництві в поєднанні із ши
ро ко за хват ни ми посівни ми та грун то об
роб ни ми аг ре га та ми. З до по мо гою цих 
трак торів гос по дар ни ки мо жуть знач но 
збільши ти про дук тивність праці і вод
но час зе ко но ми ти паль не та ре сур си. 
Нові ма ши ни вирізня ють ся не тільки ви
со кою по тужністю, а й до дат ко ви ми ха
рак те ри с ти ка ми. ад же у та ких трак то рах 
втіле но всі ос танні роз роб ки ком панії: 
ком фор та бель на про сто ра кабіна та су
часні інте г ро вані функції си с тем точ но го 
зем ле роб ст ва і ке ру ван ня технікою.

Дви гу ни трак торів мо дель но го ря ду 
Quadtrac роз роб лені для от ри ман ня мак
си маль но мож ли вої по туж ності. Во ни ос
на щені си с те мою уп равління по тужністю 
дви гу на, яка за без пе чує за по тре би ще 

й до 62 до дат ко вих кінських сил. це не
обхідно для ро бо ти на гор би с тих по лях та 
на кру тих схи лах, а та кож для за до во лен ня 
зро с та ю чих по треб по туж ності ВВп і си с
тем гідравліки су час но го, ма сивнішо го і 
про дук тивнішо го, причіпно го об лад нан ня.

Вза галі на трак то рах вста нов ле но пе
ревірені ча сом 6циліндрові дви гу ни FPT 
із ро бо чим об'ємом 12,9 л, які впер ше 
бу ли ви ко ри с тані на трак то рах Steiger у 
2006 році. І сьо годні, за вдя ки пе ревіреній 
на прак тиці надійності, їх та кож вста нов
лю ють на ком бай ни Case ih AxialFlow®. 

трак то ри Quadtrac по тужністю від 
457 к. с. до  508 к. с., ос на щені од но сту  
пін ча с тим тур бо нагніта чем повітря, що 
дає змо гу відмінно поєдну ва ти ха рак те
ри с ти ки дви гу на із потрібною по тужністю. 
Мо делі Quadtrac по тужністю 558 к. с., 
608 к. с. ха рак те ри зу ють ся на явністю дво
с ту пе не вої си с те ми тур бо нагнітачів: ма
лий — для ро бо ти на не знач них обер тах 
дви гу на і дру гий, ве ли кий, — для от ри ман
ня мак си маль ної віддачі на ви со ких обер
тах дви гу на.

Гідравлічна си с тема та ВВП трак то ра. 
На трак то ри мо же бу ти вста нов ле но до 
вось ми ви нос них гідравлічних кла панів, 
на які по дається потік оли ви об'ємом до 
428 л/хв, чо го цілком до стат ньо, щоб за
без пе чу ва ти по тре би навіть най по тужнішо
го посівно го об лад нан ня, пред став ле но го 
на рин ку. Нові швид ко рознімні кла па ни із 
ком пен сацією по то ку поліпшу ють ре зуль
та тивність ро бо ти, підтри му ю чи точні па
ра ме т ри ве ли чи ни по то ку і ти с ку навіть у 
най с кладніших умо вах. си с те му потрібно 
на ла ш ту ва ти один раз — далі во на ав то
ма тич но підла ш то ву ва ти меть ся під мінливі 
умо ви ро бо ти впро довж усьо го дня.

Трансмісія. трак то ри Quadtrac ос
на щено 16швидкісною трансмісією 
Powershift 16х2 із пе ре ми кан ням пе ре дач 
без роз ри ву по то ку по туж ності. Powershift 
за без пе чує плав не пе ре ми кан ня пе ре дач 
і зни жує вто му опе ра то ра впро довж ро бо
чо го дня, про ве де но го в полі.

 
Ком форт опе ра то ра — це клю чо вий 

фак тор для ство рен ня умов, що за без пе
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чу ють йо го мак си маль ну пра цез датність. 
особ ли во це сто сується та ких енер го на си
че них  ма шин, як Quadtraс. Ліди ру ю ча на 
рин ку мо дель кабіни Surveyor від Case ih 
підви щує ком форт ро бо ти опе ра то ра в 
будьяких умо вах, во на про по нується у різ
них варіан тах ком плек тації підвіски кабі
ни і сидіння. Вод но час ба га то функціональ
ний підлокітник Multi con troller аrmrest 
від Case ih знач но спро щує ро бо ту і дає 
змо гу от ри ма ти мак си маль ну точність 
ке ру ван ня трак то ром і навісним об лад
нан ням. За со би уп равління інте г ро вані 
з та ки ми інно ва ційни ми тех     но  логіями, 
як «си с те ма ав то   ма тич но го кон тро лю 
про дук тив ності» (Automatic Produ ctivity 
Management, APM), що ви ко ри с то вується 
для оп ти мі  зації ро бо чих па ра метрів трак
то ра, та «си с те ма точ но го зем ле роб ст ва» 

(Advanced Farming Systems, AFS). ці тех
но логії є ос но вою для пе ре хо ду на повніс
тю ав то ма ти зо ва не точ не зем ле роб ст во.

На за мов лен ня мож на вста но ви ти 
кабіну з унікаль ною підвіскою, яка має 
чо ти ри амор ти зу ючі вуз ли, розміщені по 
ку тах кабіни. За вдя ки та ко му рішен ню 
ми от ри муємо іде аль ну стабілізацію кабі
ни від по вз довжніх, по пе реч них і вер ти
каль них ко ли вань не за леж но від рельє
фу місце вості, якою ру хається трак тор. 
поєднан ня пру жин, по ду шок і кріплень 
повністю ізо лює кабіну від вібрацій, ство
рю ва них шасі, що поз бав ляє опе ра то ра 
постійно го трясіння і підстри бу ван ня.

 
Наразі в Україні працює вже понад 20 

таких тракторів. Тому їх власникам та 
операторам вже є що про них сказати... 

Ана толій Ма цюк, про дукт-ме не-
д жер із трак торів ком панії Case IH  
в Ук раїні та Мол дові:

— Гу се ничні трак то ри ком панії 
Case ih сьо годні за своїми технічни ми 
ха рак те ри с ти ка ми та тя го возчіпни ми 
вла с ти во с тя ми прак тич но не ма ють 
ана логів у світі. їхньою особ ливістю є 
ви ко ри с тан ня чо ти ри гу се нич но го ру
шія, який дає змо гу рівномірно роз
поділи ти ва гу трак то ра та ство ри ти та
ким чи ном іде аль ний ро бо чий ба ланс. 
під час ро бо ти трак то ра в полі ви не по
ба чи те та ко го яви ща, як за ди ран ня пе
ред ньої ча с ти ни машини та нагрібан
ня гре бенів на роз во ротній смузі.

Крім надійності та тех но логічності 
гу се ниці, трак то ри Quadtraс вирізня
ють ся на явністю внутрішніх за чепів, 
що на 100% за побігає про бук со ву
ван ню ведучого ко ле са по гу се ниці. 
то му ви мо же те бу ти впев не ни ми у 
постійно му при воді за будьяких ро бо
чих умов. Ба га ть ом аг раріям здається, 
що гу се ни ця менш надійна, ніж ко ле
со, про те в Ук раїні пра цю ють трак то
ри Quadtraс 435, на робіток яких на 
«рідних» гу се ни цях ста но вить 7 тис. 
мо тогод. а це  пе ре кон ли ве свідчен
ня надійності та тех но логічності гу се
нич но го рушія від Case ih. 

На ук раїнський ри нок по став ля ють 
два ви ди гу се ниць — за вшир ш ки 76 
(30 дюймів) та 91 (36 дюймів) см. До 
ос нов них пе ре ваг ви ко ри с тан ня гу се
нич но го рушія слід відне с ти:

 збільшен ня тя го возчіпних вла с ти
во с тей трак то ра;

 змен шен ня га ба рит них розмірів;
 підви ще ну ма не в реність трак то ра;
 ви со ку прохідність. 
Гу се нич ний трак тор Quadtraс має 

функцію бло ку ван ня ди фе ренціала, що 
дає мак си маль ну прохідність, чо го не 
мож на ска за ти про дво гу се ничні трак то
ри. Крім то го, прохідність трак то ра збіль
шується за вдя ки зламній рамі — трак тор 
ніби ви пов зає з будьяко го бо ло та. 
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Віталій Тиш ке вич, ди рек тор ТОВ «Сит-
ко вець ке» (в об робітку — 10 тис. га у Він-
ницькій та Жи то мирській об ла с тях):

— До сить ши ро ко ви ко ри с то вуємо тех
ніку ком панії Case ih. У своєму ар се налі 
маємо чо ти ри ком бай ни 5130, трак тор 
Quadtrac 500. 

трак тор бу ло прид ба но в 2013 році. За 
два ро ки ек сплу а тації він уже встиг об ро
би ти з різни ми зна ряд дя ми по над 20 тис. 
га. На робіток ста но вить близь ко 2 тис. мо
тогод. Ду же вда ле рішен ня — чо ти ри гу се
нич ний хід. Відстань між по ля ми на шо го 
гос по дар ст ва пе ре ви щує 100 км, про те 
ми не маємо та ких про блем із пе реміщен
ням, як у трак то рів «на спарці», ад же гу се
нич ний трак тор має менші га ба ри ти. Звіс
но, ми не га няємо машину без ро бо ти між 
всіма дев’ять ма се ла ми, в яких орен дуємо 
зем лю. як що трак тор заїхав в од не се ло, 
то на ма гаємось зро би ти ним там усю ро
бо ту, а потім пе реїжджаємо до на ступ но го, 
ад же не для то го ми прид ба ли 500силь
ний трак тор, щоб га ня ти ним до ро га ми — 
йо го місце у полі. так, мож на пе ре во зи ти 
йо го тра лом, про те стан доріг між се ла ми 
та кий, що… їх кра ще до ла ти гу се нич ним 
хо дом. І при цьо му нарікань на трак тор ну 
гу се ни цю, з якою сьо годні всі так бо ять ся 
ма ти спра ву, в нас по ки не має. Хо ча ми 
ро зуміємо «пе ре ст ра хо виків»: чес но ка жу
чи, візу аль но во на ви гля дає ду же слаб кою 
і не все ляє впев не ності, що й нас зму шу
ва ло спо чат ку та кож трішки нер ву ва ти… 

У 2015 році в нас бу ла про бле ма із зад
нім мос том, який по тре бу вав капіталь но
го ре мон ту. Звісно, в на ших умо вах ми не 
мог ли про ве с ти та кий ре монт, і трак тор 
бу ло за бра но на ди лерсь ку сервісну ба зу. 
про те приємно бу ло пе ре ко на ти ся у ло
яль ності фірмиви роб ни ка:  на час, ко ли 
трак тор пе ре бу вав у ре монті, ком панія 
CNh на да ла нам ана логічний і не за ли
ши ла на одинці з на ши ми про бле ма ми — 
віднес лись до нас поєвро пейсь ки чес но 
і відповідаль но. 

та кож ро би мо став ку на ро торні ма
ши ни, оскільки більшість площ гос по дар

ст ва засіваємо, як що мож на так ска за
ти, «ро тор ни ми» куль ту ра ми (соя — 50%, 
ку ку руд за — 30%). Хо ча пред став ни ки 
цієї техніки та кож іде аль но пра цю ють 
на та ких куль ту рах, як пше ни ця, ячмінь. 
На шим най пер шим прид бан ням у гос по
дарстві бу ли ком бай ни 2388, як повніс
тю відповіда ють на шим по тре бам. цьо го 
ро ку ку пи ли ще два ком бай ни 5130, які 
є на ступ ни ка ми мо делі 2388. по куп кою 
за до во лені — ком бай ни ду же прості як в 
ек сплу а тації, об слу го ву ванні, так і в на ла
ш ту ванні. 

Віталій Ткачук, головний агроном 
ТОВ «Захід Аг ро пром» ( в об робітку —  9,5 
тис. га землі): 

— прак тич но всі землі на шо го гос по
дар ст ва меліоро вані, то му нам був кон че 
потрібен трак тор, який би зміг пра цю ва
ти на пе ре зво ло же них грун тах. особ ли во 
актуальна ця проблема на весні. 

 Із прид бан ням трак то ра Quadtrac 500 
(на гу се нич но му хо ду) ми за бу ли та ку 
про бле му, як не мож ливість заїха ти в по
ле.  сьо годні ми не че каємо, ко ли грунт 
підтрях не до то го ста ну, ко ли мож на бу де 
про во ди ти по льові опе рації. ос нов ним 
стри му ю чим фак то ром для нас на по чат
ку ви роб ни чо го се зо ну є умо ви для ро бо
ти сівал ки у полі. тоб то тількино ми ба чи

мо, що сівал ка мо же пра цю ва ти, відра зу 
виїзди мо в по ле. 

порівня но із колісни ми трак то ра ми, 
ми мо же мо виїха ти на 1–1,5 тиж ня ра
ніше. На при клад, цьо го ро ку ми про во
ди ли висіван ня гірчиці у бе резні, сіяли 
прак тич но «в грязь», тоді як колісні трак
то ри за лед ве доїжджа ли до по ля — про 
ро бо ту навіть мо ва не йшла. На томість 
гу се нич ний за та ких умов без про блем 
ви ко ну вав про цес висіван ня. та кож у 
гос по дарстві маємо колісні трак то ри 
Magnum 340, які хоч і «на спарці», про те 
не завжди мо жуть проїха ти там, де це по 
си лах Quadtrac. 

У нас трак тор безвідмов но пра цює 
вже дру гий рік. Ви ко ри с то вуємо йо го 
для ос нов но го об робітку грун ту та висіву. 
оскільки ми постійно по пов нюємо зе
мель ний банк, то здебільшо го от ри муємо 
зем лю, яка не бу ла в об робітку декілька 
років. то му для то го, щоб за про ва ди ти ну
ль о ву тех но логію об робітку, яку ми прак
ти куємо у гос по дарстві, зем лю потрібно 
спо чат ку окуль ту ри ти, тоб то про ве с ти всі 
не обхідні ро бо ти із вирівню ван ня, ро
зущільнен ня грун ту, ад же ноутілл — це не 
ли ше пря мий висів. про те не всі землі у 
на шо му регіоні при датні для та кої тех но
логії — ча с ти ну зе мель всета ки об роб
ляємо за мінімаль ною си с те мою. аг ре
га тується Quadtrac із дис ко вою бо ро ною 
Case ih RMX 370 для ви ко нан ня друго го 
дис ку ван ня  (після пер шо го дис ку ван ня  
бо ро ною «Гре горі Бес сон»). У ре зуль таті 
після про хо д жен ня дисків RMX 370 ма
ємо іде аль но вирівня не та об роб ле не 
по ле, повністю го то ве до висіву. Вза галі 
техніка Case ih ду же надійна, ви т ри ва ла 
і повністю ви ко нує по став лені пе ред нею 
за вдан ня. 

слід відміти ти, що трак то ри Case ih ду
же надійні та еко номні. Ви т ра та паль но
го в Quadtrac — ли ше 8–9 л/га за леж но 
від ти пу грун ту. 
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Гри горій Біло ус, влас ник під-
приємства із на дан ня по слуг з об робітку 
грун ту та вне сен ня міне раль них до б рив:

— Зай ма юсь на дан ням по слуг із об
робітку грун ту вже по над п'ять років, то
му про надійність техніки і її мож ли вості 
сам мо жу ко му зав год но роз ка за ти. І 
сьо годні у своєму підприємстві зібрав 
най тех но логічніші надійні ма ши ни для 
роз ки дан ня міне раль них до б рив, про ве
ден ня ос нов но го та пе ред посівно го об
робітків грун ту, висіву, які аг ре га ту ють ся 
із трьо ма трак то ра ми. Гордістю ма шин
нотрак тор но го пар ку є 500силь ний 
Quadtrac від Case ih. 

Уза галі моя ком панія на дає по вний 
ком плекс по слуг для сільсько го с по дарсь
ких підприємств — вне сен ня до б рив, ос
нов ний і пе ред посівний об робітки грун ту 
та висів. Клієнта ми ком панії є як ве ликі, 
так і дрібні гос по дар ст ва. Ідея ство рен ня 
підприємства із на дан ня по слуг ви ник ла 
у нас дав но. ад же тем пи онов лен ня ма
шин нотрак тор но го пар ку вкрай низькі, і 
сільсько го с по дарські підприємства ду же 
по тре бу ють су час ної ви со ко про дук тив ної 
техніки. то му сьо годні трак тор Quadtrac 
за ван та же ний на всі 100%: як тільки по
го да дає змо гу вий ти в по ле, — а це на 
півто радва тижні раніше, ніж мож ли во 
для ана логічних колісних трак торів, —  і 
до мо розів дви гун трак то ра прак тич но 
не охо ло д жується. Мо же те су ди ти самі:  
на робіток трак то ра за два ро ки ек сплу а
тації вже пе ре ви щив 4 тис. мо тогод. 

До прид бан ня техніки ви роб ництва 
Case ih я та кож мав для та ких робіт 
трак то ри із гу се нич ни ми рушіями, од
нак дво гу се ничні. Во ни не по гані, про те 
Quadtrac, як то ка жуть, на го ло ву, а то 
й дві ви щий від сво го «ко ле ги». чо ти ри
гу се нич ний Quadtrac ма не в реніший, а 
го ло вне — він не боїться пе ре зво ло же
но го грун ту. од но го ра зу ми виїха ли пра
цю ва ти навіть взим ку, 16 січня. Мо ро зу, 
прав да, тоді не бу ло, про те на полі бу ла 

справжня «ка ша». В та ких умо вах пра
цю ва ти колісни ми трак то ра ми бу ло про
сто не мож ли во,  а цей чо ти ри гу се нич ний 
кра сень пра цю вав без жод них про блем. 

За ці два ро ки трак тор по ка зав се бе 
у ро боті як най кра ще, і я, як би мав мож
ливість, то свій ма шин нотрак тор ний 
парк по пов нив би як мінімум ще дво ма 
та ки ми трак то ра ми.

Дми т ро Су пру нюк, опе ра тор трак то ра 
Quadtrac, Titan Machinery Ukraine:

— це не пер ший трак тор Quadtrac, на 
яко му я пра цюю. На пра цю ван ня цьо го 
ста но вить 1,5 тис. мо тогод —  і за весь 
час йо го ек сплу а тації не бу ло жод них 
про блем. Усе, чо го він по тре бу вав, — це 
технічне об слу го ву ван ня та не значні ре
мон ти, які про во дять ся за до сить ко рот
кий строк. На при клад, на цьо му трак торі 
за та кий час ро бо ти про ве ли ли ше замі

ну од но го саль ни ка на гу се нич но му ру
шію. як лю ди на, що має не ма лий прак
тич ний досвід ро бо ти на такій техніці, 
мо жу ска за ти, що про дук ти від Case ih 
ду же надійні та про гре сивні, особ ли во 
трак то ри. сьо годні із ни ми не зрівняєть
ся ніхто. ствер д жую це з усією відпові
дальністю, оскільки мав змо гу на прак
тиці порівня ти ро бо ту різних трак торів. 
от, на при клад, торік я пра цю вав на од
но му полі ра зом із ко ле гою, який ви ко ну
вав ро бо ту на дво гу се нич но му трак торі. 
На прикінці дня ви пав сніг, і все — він не 
зміг пра цю ва ти, то му що гу се ни ця про
бук со ву ва ла по приводно му ко ле су. тож 
зму ше ний був виїха ти із по ля. я ж за
ли шив ся пра цю ва ти до ран ку — моєму 
трак то рові такі по годні сюр при зи не ста
нов лять ніякої пе ре шко ди. 
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сьо годні, окрім про бле ми важ кості об
мо ло чу ван ня, по тре бу в та ко му ком байні 
підси лює та кож суттєве підви щен ня вро
жай ності сільсько го с по дарсь ких куль тур, 
а це, відповідно, — збільшен ня ма си, яка 
по дається до молотильної сепаруючої 
системи (Мсс). про те й тут ро тор на си
с те ма по ка зує се бе як най кра ще, ад же 
за вдя ки тех но логічним особ ли во с тям 
(аксіаль не розміщен ня мо ло тиль но госе
па ру валь но го апа ра та) ми мо же мо об
ро би ти знач но більше ма си порівня но 
із ба ра бан ни ми ком бай на ми. при чо му 
ма са знач но до вше піддається впли ву, 
що поліпшує об мо ло чу ван ня. 

ця си с те ма універ сальніша за вдя ки 
ха рак тер но му для неї тех но логічно му 
прин ци пу об мо ло чу ван ня зер на, що дає 
змо гу інтен сив но ви ко ри с то ву ва ти ком
байн для ком бай ну ван ня ши ро кої га мми 

тех но логічних куль тур та ма ти щорічне 
на пра цю ван ня на рівні трьохчо ти рь ох 
се зон них норм. Інтен сифікація про цесів 
об мо ло чу ван ня і се па рації зер на у си с
темі за вдя ки збільшен ню траєкторії ру ху 
хлібної ма си і ча су пе ре бу ван ня тех но
логічно го во ро ху в Мсс за без пе чує ви
со кий ступінь ви о крем лен ня зер на з от
ри ма ної тех но логічної ма си та не значні 
втра ти навіть за ви со кої вро жай ності 
тех но логічної куль ту ри. Мо ло тар ка здат
на за без пе чи ти про пу ск ну здатність на  
рівні 20 кг/с. 

Ком панія Case ih уже впро довж трьох 
де ся тиліть три має ви со ку план ку в ро
тор но му об мо ло чу ванні, ство рив ши та 
відшліфу вав ши до мак си му му са му тех
но логію та за без пе чив ши чер воні ком
бай ни мак си маль ною про дук тивністю, 
про пу ск ною здатністю і ефек тивністю. 

сьо годні ком панія з гордістю пред
став ляє аг раріям Ук раїни най су часніші 
та най тех но логічніші ма ши ни AxialFlow. 
Ком бай но ва мо дель на лінійка ком панії 
Cаse ih пред став ле на на рин ку Ук раїни 
шістьо ма ма ши на ми — ком бай нами 
140ї та 230ї серій. пер ша з них пред
став ле на ком бай на ми по тужністю від 
300 до 450 к. с. (ком байн 7140). Далі 
в ар се налі — по тужніші флаг манські 
ком бай ни (серія 230) із мак си маль ною 
по тужністю дви гу на 571 к. с. На всіх 
зер ноз би раль них ком бай нах ви ко ри
с то ву ють дви гу ни FPT, а в рух ком байн 
при во дить ся за до по мо гою гідро ста тич
ної трансмісії, яка має чо ти ри діапа зо
ни швид ко с тей. 

«Бест се ле ром» рин ку Ук раїни є ком
байн 6140, який ко ри с тується ви со кою 
по пу лярністю, ад же має цілком прий нят
не співвідно шен ня ціна — якість — про
дук тивність. про те не слід за бу ва ти і про 
серію 230, а са ме про мо дель 8230, 
яка стає все більше і більше за тре бу ва
ною, ад же ма ю чи в гос по дарстві та кий 
ком байн, мож на бу ти впев не ним у то му, 
що з об мо ло чу ван ням не бу де жод них 
про блем. цей ком байн при дат ний для 
якісно го зби ран ня всіх відо мих на сьо
годні куль тур, аг ре га тується із ши ро ким 
спе к т ром жа ток та має по туж ний дви
гун, який за без пе чує стабільну про дук
тивність під час зби ран ня за будьяких 
умов. 

ОБ МО лО ЧУ ВАН НЯ  
РОЗ ПО ЧИ НАЄТьСЯ З жАТ КИ

В Ук раїні пред став ле но до сить ши ро
кий набір жа ток, то му ви мо же те бу ти 
впев нені, що за ван та жи те ва шо го улюб
лен ця за будьяких умов не за леж но від 
куль ту ри та її уро жай ності. 

Найбільшою по пу лярністю у вітчиз ня
них аг раріїв ко ри с тується шне ко ва жат
ка із ши ри ною за хва ту 7,6 м. про те все 
більшо го і більшо го по ши рен ня на бу ва

РО ТОР НА ТЕХ НО лОГІЯ ОБ МО лО ТУ
ро тор ний ком байн — це не про сто сьо го ден на да ни на мод ним су ча сним течіям у ком бай но бу ду ванні. йо го ство рен ня бу ло 
про дик то ва не труд но ща ми об мо ло чу ван ня куль тур, які не підда ва ли ся ба ра бан ним ком бай нам. особ ли во відчут ною ця по
тре ба бу ла для аг раріїв на ку ку руд зя них про сто рах сШа. то му ком байн та ко го ти пу пер шо чер го во ство рю ва ли для об мо ло чу
ван ня ку ку руд зи на зер но, оскільки са ме ро тор ний прин цип об мо ло ту за без пе чує щад ний ре жим відо крем лен ня зер на від 
стриж ня ка ча на та не знач не йо го ме ханічне по шко д жен ня. 
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ють 9ме т рові шне кові жат ки, які роз роб
лені са ме для ук раїнських умов зби ран ня 
і здатні «на всі сто» роз кри ти мож ли вості 
ком бай на. ці жат ки мо жуть бу ти ви ко
нані як із гнуч ким різа ль ним апа ра том 
(Flex), так і з жор ст ким. посправжнь о му 
оціни ти якість зби ран ня та умо ви ро бо
ти ком бай на до по мо же жат ка Vari Cut із 
ре гу ль о ва ним по ло жен ням різа ль но го 
апа ра та на хо ду в діапа зоні 57 см. За
вдя ки та ко му рішен ню гос по дар ст во мо
же уник ну ти зай вих ви т рат на прид бан ня 
до дат ко во го об лад нан ня (на при клад для 
зби ран ня ріпа ку) та збільши ти свої при
бут ки ство рен ням оп ти маль них умов під 
час зби ран ня за леж но від біологічних 
особ ли во с тей зби ра ної куль ту ри та умов 
зби ран ня. 

Для ком бай ну ван ня ку ку руд зи, про
дук тивністю яко го слав лять ся ком бай
ни Cаse ih, ком панія про по нує 6, 8 та 
12рядні мо делі. особ ливістю та ких жа
ток є надміцні привідні ре дук то ри та на
дійна си с те ма подрібнен ня.

підклю чен ня еле к т рич ної і гідравлічної 
си с тем жат ки і ком бай на про во дить ся 
за до по мо гою всьо го ли ше двох швид
корознімних муфт, що ро бить аг ре га ту
ван ня мак си маль но швид ким і про стим. 
Функція ав то ма тич но го розпізна ван ня 
жат ки зво дить до мініму му про цес на ла
ш ту ван ня при зміні жа ток, а ав то ма тич
на си с те ма копіюван ня рельєфу Terrain 
Tracker, що вхо дить у ба зо ву ком плек
тацію, постійно ут ри мує жат ку па ра
лель но по верхні по ля навіть на ви со ких 
швид ко с тях зби ран ня. За вдя ки цим си с
те мам навіть но ва чок упо рається із ке ру
ван ням ком бай ном.

але жат ка — це тільки по ло ви на історії, 
ко ли ми го во ри мо про по да ван ня ско ше
ної ма си в ком байн. Ком бай ни AxialFlow 
серії 230 ос на щені ви со ко про дук тив ни
ми по хи ли ми ка ме ра ми, які оп тимізу ють 
потік ма теріалу в ком байні (фо то). 

РОТОР — ПОТУжНЕ 
СЕРЦЕ КОМБАйНА

та справжнь ою гордістю си с те ми об
мо ло ту є унікаль ний ро тор. Ком бай ни 
Cаse ih AxialFlow ма ють два варіан ти 
ро то ра: стан дарт ний, який пред став ле
ний на рин ку Ук раїни, та зі змен ше ним 
діаме т ром тру би. чо му ак цент ста вить ся 
са ме на тру бу, а не на весь ро тор? спра
ва в то му, що зовнішній діаметр ро то ра у 
всіх ком бай нах од на ко вий (ро то ри з мен
шим діаме т ром тру би ма ють вищі бичі). 
та ке технічне рішен ня бу ло зроб ле но для 
ро бо ти з ви со ко в ро жай ни ми куль ту ра ми 
(пше ни ця уро жайністю по над 100 ц/га) 
та для от ри ман ня ви со ко якісної со ло ми. 
І сьо годні ці мо гутні кра сені на прак тиці 
до ка зу ють пра вильність інже нер них роз
ра хунків та за думів. 

об мо ло чу ван ня відбу вається за вдя ки 
тер тю у са мо му по тоці зер но вої ма си, тому 
зер но над хо дить у бун кер без по шко д жень 
і мікротріщин, а мінімізація втрат і от ри
ман ня про дук ту, який після об мо ло ту збе
ріг ви со ку якість, збільшує ваш при бу ток. У 
мо ло тиль носе па ру вальній си с темі не ви
ко ри с то вується мо ло тиль ний ба ра бан, вла
с ти вий ком бай нам клавішно го або гібрид
но го ти пу, і по да ван ня зер но вої ма си із 
об мо ло ту на се па рацію відбу вається без 
будьяких до дат ко вих аг ре сив них впливів. 
Мо ло тильні бичі роз та шо вані на по верхні 
ро то ра спіра ле подібно у чотири ря ди, що 
сприяє як поліпшен ню якості об мо ло ту 
зер на й одер жу ва ної со ло ми, так і зни жен
ню ви т ра ти паль но го.

Відмінність прин ци пу об мо ло ту ком
байнів 140ї та 230ї серій: у пер шо го 
ак тив ний кут об хва ту ро то ра де ка ми 
ста но вить 156°, у дру го го — 180°, що 
є мак си маль ним ку том ата ки на рин ку 
подібної техніки. однак не слід за бу ва
ти про те, що об мо лот, за вдя ки відцен
т ровій силі, відбу вається і у верхній 
ча с тині ро то ра. та кож відмінність по
ля гає у си с темі очи щен ня: зер но ва 

Ком панія Case ih ко ри с тується за
слу же ною ре пу тацією фахівця у сфері 
ство рен ня си с тем гу се нич но го при во
ду для ви со ко про дук тив них ма шин: 
гу се ничні трак то ри серії Quadtrac уже 
впро довж ба га ть ох років вва жа ють ся 
ліде ра ми за тя го возчіпними вла с ти
во с тя ми, низь ким ти с ком на грунт і 
не ве ли кою транс порт ною ши ри ною 
се ред трак торів ви со ко го кла су по
туж ності. те пер та кий са мий гу се нич
ний привід мо же вста нов лю ва ти ся 
на пе редній міст ком байнів Case ih 
AxialFlow 72/82/9230, да ю чи змо гу 
їхнім влас ни кам ско ри с та ти ся всіма 
зга да ни ми пе ре ва га ми цієї си с те ми. 
Для ро бо ти на схи лах і на во ло го му 
грунті для ком байнів серії AxialFlow 
230 пе ред ба че на опція зад нь о го мос
ту з двош видкісним при во дом, а для 
ско ро чен ня ча су на пе реїзди між по
ля ми — опція транс порт ної швид кості 
30 км/год.

CASe ih AXiALFLOW®
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ма са після об мо ло чу ван ня у ком байні 
140ї серії по трап ляє на шне ки, звідки 
транс пор тується на ре ше та по пе ред нь
о го очи щен ня, а в 230ї серії — замість 
ро торів ус та нов ле но гро хот, що збіль
шує про дук тивність та надійність ком
байнів. та кож 230та серія от ри ма ла 
са мо вирівню валь ну си с те му очи щен ня: 
пло ща об ду ван ня повітрям ста но вить 
6,5 м2 — є мож ливість ком пен су ва ти кут 
на хи лу ком бай на (до 12%) під час ро бо
ти на схи лах. при чо му ком пен сується 
не тільки верх ня ча с ти на, а вся си с те ма 
очи щен ня. 

Крім то го, ви со ку про дук тивність 
ком байнів за без пе чу ють та кож ве ли ка 
ємність бун керів, яка для серії 230 ста
но вить 12 330 л, та ви со ко про дук тив на 
си с те ма ви ван та жен ня — 113 л/с, що 
дає змо гу звільни ти 10тон ний бун кер 
трішки більше ніж за од ну хви ли ну. 

Ке ру ва ти всіма не обхідни ми па ра ме т
ра ми та на ла ш ту ван ня ми ком бай на ду же 
зруч но — че рез монітор. Но вий монітор із 
сен сор ним дис плеєм AFS Pro 700, про по
но ва ний для ком байнів Case ih в якості 
опції, дає змо гу ба чи ти всі по точні ро бочі 
па ра ме т ри ком бай на й от ри му ва ти по вну 

опе ра тив ну інфор мацію сто сов но зби ра
ної куль ту ри про стим до ти ком паль ця. За 
до по мо гою моніто ра мож на та кож ке ру
ва ти си с те ма ми ла зер но го па ра лель но го 
ве ден ня Cruise Cut і су пут ни ко во го ав то
ма тич но го водіння Accuguide, пе ре гля
да ти кар ти полів, аналізу ва ти от ри мані в 
про цесі зби ран ня дані та ба га то іншо го.

Олек сандр Гор бань, про дукт-ме-
не д жер із техніки для зби ран ня, жа-
ток та прес-підби рачів в Ук раїні та 
Мол дові:

— В Аме риці як що ком панія зай-
мається ви роб ництвом насіння, то 
для об мо ло ту ви ко ри с то вує тільки 
ро торні ком бай ни Case IH, оскіль-
ки це — мінімум втрат та подрібне-
но го зер на. Ад же для от ри ман ня 
якісно го насіннєво го ма теріалу ду-
же важ ли во, щоб не трав му ва лась 
верх ня обо лон ка зер на. І са ме ви-
ко нан ня цих ви мог до якості об мо-
ло ту за без пе чу ють ро торні ком бай-
ни, для при во ду ро бо чих ор ганів 
яких ви ко ри с то вується мінімум па-
сів, що спро щує йо го кон ст рукцію, 
по лег шує об слу го ву ван ня та дає 
змо гу прак тич но без втрат пе ре да-
ва ти по тужність дви гу на ро бо чим 
ор га нам. Вза галі ком байн є надій-
ним, про дук тив ним та ви со ко тех-
но логічним.
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— ос нов ний на прям діяль ності на шо го 
гос по дар ст ва — рос лин ництво. Ви ро щуємо 
пе ре важ но пше ни цю, ку ку руд зу та сою, в 
не значній кількості — со няш ник та ячмінь 
для влас но го спо жи ван ня, оскільки маємо 
тва рин ництво.

пер шу свою ро тор ну Case ih 2388ма
ши ну я прид бав п’ять років то му ви пад ко
во. так ста лось, що нам потрібен був ком
байн, і мені за про по ну ва ли са ме ро тор ний 
за ду же вигідною ціною і з низь ки ми кре
дит ни ми став ка ми. пер ше вра жен ня бу ло 
не га тив не, і, як ви я ви лось потім, у цьо му 
був ви нен на лад чик, який приїхав йо го на
лаштовувати і па ра лель но вчи ти нас. Він 
не од но ра зо во приїздив у гос по дар ст во, 
про те техніка або сто я ла, або пра цю ва ла 
не пра виль но. І для ме не бу ло не зро зуміло, 
чо му в сусідньо му гос по дарстві та кий ком
байн увесь час у ро боті — прак тич но не зу
пи няється, а ми не мо же мо сво го «за пха
ти» в по ле. 

я вирішив взя ти цю спра ву під свій 
кон троль і знай ти відповідь на на боліле 
пи тан ня. по са див ком бай нерів у ма ши
ну, і ми поїха ли до сусідньо го гос по дар ст
ва — пе рей ма ти досвід ек сплу а тації. Ми 
півдня спо с теріга ли за ро бо тою їхньо го 
ком бай на, про кон суль ту ва лись із ком
бай не ра ми, по про си ли доз во лу по пра
цю ва ти на їхньо му аг ре гаті. по вер нув
шись до до му, са мостійно про ве ли не 
«книжні» на ла ш ту ван ня, а пе ревірені 
прак ти кою. І поїха ли пра цю ва ти — якісно 
пра цю ва ти! І звідтоді у ме не не бу ло жод
них про блем із ро тор ним ком бай ном. 
тож як що хтось ска же, що ро тор гірший 
за ба ра бан, то тут я бу ду спе ре ча тись і 
ствер д жу ва ти інше.

До ньо го ніби «при клеївся» яр лик, що він 
якісно мо ло тить тільки ку ку руд зу. так от із 
влас но го досвіду ска жу, що на сьо годні не
має та кої куль ту ри, з якою б ро тор ний ком
байн був не в змозі якісно впо ра ти ся. Ми 
об мо ло чу ва ли ним і ріпак, і гірчи цю, всі 
зер нові куль ту ри, бо бові, ку ку руд зу, со няш
ник — він «їсть» усе! 

До то го ж жод на тон на зер на в гос по
дарстві після ро то ра не про хо дить очи
щен ня. І навіть втра ти, які я виз на чаю 
візу аль но, ме не цілком вла ш то ву ють — 

ад же во ни не більші, ніж  після об мо ло
чу ван ня будьяким іншим ком бай ном. 

сьо годні ком байн без про блем зби рає 
60–70 га/день. цьо го ро ку я не вла ш то ву
вав пе ре гонів, і під час зби ран ня пше ниці 
по ка зав 60 т за зміну. 

Не що дав но ми роз по ча ли мо ло ти ти 
сою. приїздить до нас аг ро ном із сусідньо
го гос по дар ст ва, яке торік прид ба ло ба
ра бан ний ком байн. Дов го спо с терігав за 
на шою ро бо тою і виз нав: так, ро тор ний 
ком байн кра ще зби рає сою. я за пи тую — 
чо му? Він відповів, що у них хоч і но вий 
ком байн, про те ча ст ка дроб ле но го зер на 
знач но більша. І це справді так. 

цілком зро зуміло, що під час прид бан ня 
техніки лю ди на сам пе ред ба чать ціну, яку 
їм по ка зу ють у до го ворі. яс на річ, ба ра

бан ний ком байн на 20–30% де шев ший 
від ро тор но го. про те як що по ра ху ва ти по
даль шу логісти ку (ро бо ту із зер ном та втра
ти від йо го дроб лен ня), то ціно ва пе ре ва га 
ду же сумнівна. от, на при клад, на ве ду ще 
та кий ви па док. Ми маємо на рин ку за пас
ну ча с ти ну — оригінал та ана лог, який на 
20% де шев ший. про те ана лог відпра ць о 
вує не на 20% мен ше від оригіна ла, а вдві
чі — от вам і еко номія... 

так, ро торні ма ши ни — да ле ко не но
вин ка у світі су час ної техніки для об мо ло ту 
куль тур. але во ни постійно онов лю ють ся і 
вдо с ко на лю ють ся. підтвер д жен ням цьо го 
є ду же вда ле рішен ня що до са мо ре гу лю
ван ня очис ної си с те ми, за вдя ки яко му 
ми от ри ма ли якісне очи щен ня зер но вої 
ма си із мінімаль ни ми втра та ми зер на. 
Що прав да, є у ро тор них ком байнів од не 
«але» — на си ченість еле к тронікою. це і не 
по га но, але по тре бує до се бе особ ли вої 
ува ги, дис ципліни та са мо кон т ро лю опе
ра торів — звісно, окрім знань і вміння ко
ри с ту ва ти ся нею. про те від цьо го ми нині 
ніку ди не подіне мось — про грес іде впе
ред се ми миль ни ми кро ка ми, тож потрібно 
відповіда ти ви мо гам ча су.

а ще я маю прак тич но всю лінійку грун
то об роб ної техніки ком панії Case ih: дис
ко ву бо ро ну RMX, гли бо ко роз пу шу вач 
ecoloTіger 530 та куль ти ва тор TigerMate.  
З усією відповідальністю ска жу, що це — 
до б рот на, надійна техніка, яка ду же якісно 
ви ко нує по кла дені на неї за вдан ня.

СПРОБУВАВШИ РОТОР,  
ПОТІМ ВАжКО ВІД НьОГО ВІДМОВИТИСь 

по бу ту ють твер д жен ня, що ро тор ду же боїться во ло гої ма си. Насправді ро тор ний ком байн — це інди ка тор, ко ли мож на зби ра ти 
зер нові. І це не зна чить, що як що ба ра бан ний ком байн мо ло тить, то він мо ло тить якісно. так, як що по ста ви ти ці два ком бай ни 
на полі, то ба ра бан ний мо же на півго ди ни раніше роз по ча ти ро бо ту і на півго ди ни пізніше її закінчи ти. про те ми по винні бу ти 
го то ви ми до то го, що у йо го бун кері бу де брудніше зер но, йо го втра ти бу дуть знач но більши ми, про дук тивність — набагато мен
шою, а на ван та жен ня на ком байн — суттєві.

Сергій Ткачук, 
керівник фермерського  
господарства «Анона» та  
ПРАТ «Шамраївське» (загальний 
земельний банк — 1,5 тис. га):

 Farm Forum / www.caseih.com/ua
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РО ТОР НА ТЕХ НО лОГІЯ ОБ МО лО ТУ
про дук тивність Case AxialFlow 8230 по ку ку рудзі торік ста но ви ла 400 т/день за вро жай ності 11 т/га. 
се ред ня швидкість зби ран ня — 7–8 км/год.

Олександр Мельник, го ло вний інже-
нер СТОВ «Хлібо роб» (в об робітку —  
3,3  тис. га): 

— У гос по дарстві маємо різно манітну 
зер ноз би раль ну техніку. Є ком бай ни як 
ба ра банні (Claas), так і ро торні (John 
Deere). Ви ро щуємо до сить ши ро кий 
спектр сільсько го с по дарсь ких куль тур, то
му мож ливість по ка за ти свій по тенціал 
у ро боті є для кож но го. торік по ста ло пи
тан ня про прид бан ня ще од но го ком бай
на. І ос нов ним кри терієм ви бо ру бу ла 
прий нят на для нас ціна, то му що в гос по
дарстві вже ма ли ком бай ни з обо ма відо
ми ми си с те ма ми об мо ло ту. Звісно, якість 
техніки та кож бу ла не на ос тан  ньо  му місті. 
І чес но ка жу чи, ціно ва політи ка 
ком панії, че рез яку ми прид ба ли 
ком байн, зігра ла не ос тан ню роль 
у на шо му ви борі. 

прид ба ним ком бай ном про
во ди мо зби ран ня всіх зер но вих 
куль тур: яч ме ню, пше ниці, ріпа ку, 

ку ку руд зи, сої. аг ре га тується він із 7ме т
ро вою зер но вою жат кою Flex. Мо жу ска
за ти, що ком байн надійний та про дук тив
ний. За дру гий ро бо чий се зон він ус тиг 
на пра цю ва ти 750 мо тогод прак тич но 
без жод них про блем. прав да, пер шо
го ро ку ек сплу а тації до ве лось заміни ти 
гідро циліндри для піднят тя жат ки на по
тужніші, про те це, на пев но, не технічна 
не до ско налість ком бай на, а швид ше — 
наслідки на шої «еко номії». спра ва в то
му, що ми прид ба ли не о ригіна ль ну жат ку 
до ком бай на, яка ма ла більшу ма су, то
му циліндри про сто не ви т ри ма ли її ва ги. 
про те заміну циліндрів нам зро би ли по 
га рантії, що ду же приємно. 

Ком бай ну все од но, з яки ми куль ту ра
ми пра цю ва ти та яка їхня вро жайність. 
цьо го ро ку він тільки сої зібрав на 
350 га! ос нов на пе ре ва га ком бай
на — іде аль не об мо ло чу ван ня та ви со ка 
якість зер на із мінімаль ни ми втра та ми. 
та кож це пер ший ком байн, ос на ще ний 
жат кою Flex, яка є іде аль ним рішен ням 
для зби ран ня сої.

 
ВасильМельник, опе ра тор ком бай на 

Case IH 8230:
— це пер ший мій ро тор ний ком байн, 

і маю ска за ти, він на го ло ву ви щий від 
мо го по пе ред нь о го — ба ра бан но го. 
це вид но і з про дук тив ності об мо ло ту, 

і з якості отриманого зер на. Ком байн 
прак тич но не відчу ває, з якою куль ту
рою йо му пра цю ва ти. я трішки бо яв ся, 
що по га но бу де пра цю ва ти по во логій 
масі (на по чат ку та в кінці зміни — че рез 
ро су). про те ком байн ме не приємно 
зди ву вав: він не по сту пається у ро боті 
своїм ба ра бан ним «ко ле гам», го ло вне — 
щоб ма са для об мо ло чу ван ня бу ла чи
с тою від бур’янів. ад же за збільше ної 
за бур’яне ності ми маємо збільшен ня 
втрат зер на, хо ча це — про бле ма для 
обох си с тем об мо ло ту.

Най го ловніше для ме не як для опе
ра то ра — це про сто та об слу го ву ван ня. 
І ро тор ний ком байн у цьо му плані ду
же зруч ний — ли ше п’ять то чок для що
ден но го ма щен ня, що ду же по лег шує 
ро бо ту. а всьо го то чок ма щен ня — два
над цять, що та кож знач но мен ше, ніж у 
ба ра бан но му. час об слу го ву ван ня пе
ред ро бо тою — 15–20 хв, і все — я по
їхав пра цю ва ти. та кож ме не приємно 
вра зи ла мінімаль на кількість пасів. 

Мо дель 8230 та кож має шир шу ба зу, 
що підви щує йо го стійкість та по лег шує 
ро бо ту на схи лах. Для нас це важ ли во, 
бо ми маємо по ля, на які мій по пе редній 
ком байн про сто не міг виїха ти, і хо ча 
по туж ності дви гу на ви с та ча ло, про те він 
про сто «за ко пу вав ся» в зем лю. сase же 
йде як танк, та й втра ти знач но менші, 
то му що він має си с те му са мо вирівню
ван ня се па ру валь ної си с те ми, яка є ду
же ко рис ною, оскільки у більшості на ших 
полів гор би с тий рельєф.
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КРАЩОЇ ЯКОСТІ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ОБМОлОТУ 
НЕ ЗАБЕЗПЕЧИТь жОДЕН БАРАБАННИй КОМБАйН

Case AxialFlow 8230 із жат кою Flex забезпечує високу якість збирання зернових культур, особливо сої: ви со та зрізу ван ня 
мінімаль на — 1,5–2 см.

Сергій Пе т рен ко, ди рек тор ПСП «Аг-
рофірма “На падівська”» (зе мель ний 
банк — 2385 га):

— Зай маємось ви ро щу ван ням ози мих 
та ярих куль тур. Звісно, по ло ви на площ 
підпа дає під озимі — пше ни цю, ріпак, 
ячмінь. Дру га по ло ви на — ярі куль ту ри, 
такі як ку ку руд за, соя, со няш ник. Зай
маємось та кож тва рин ництвом, під яке 
та кож відве де но не обхідну пло щу під кор
мові тра ви. Зби ран ня про во ди мо трьо ма 
ком бай на ми. 

про те, на при клад, цьо го ро ку прак
тич но весь уро жай зібрав Case 8230, 
а це — 670 га ран ньої гру пи зер но вих. 
плюс на йо го «плечі» ще по кла де но  
900 га пізньої гру пи, оскільки інші два 
ком бай ни пра цю ють по най му в сусідніх 
гос по дар ст вах. 

ро торні ком бай ни в нас уже пра цю ють 
по над сім років і відмінно об мо ло чу ють 
усі зер нові куль ту ри. особ ли во хотіло ся 
б відміти ти якість об мо ло ту сої та ку ку
ру д зи — це дві куль ту ри, які підда ють
ся найбільшим ме ханічним пошко            
джен ням під час об мо ло чування. так 
от до нас ніко ли не бу ло пре тензій 
що до якості ку ку руд зя но го зер на, от

ри ма но го після об мо ло чу ван ня Case — 
подрібне не зер но прак тич но відсутнє. як
що порівня ти із на мо ло том, на при клад, 
на шо го клавішно го ком бай на — у цьо го 
що най мен ше 5% би то го зер на, а як що 
ком бай нер десь щось про пу с тить, то цей 
по каз ник мо же ся га ти і 20–30%. 

Що до об мо ло ту. Ми ди ви лись та кож 
на ана логічний за по тужністю ком байн 
іншо го ви роб ни ка, про те нам більше 
при пав до душі са ме Case — за вдя ки то
му, що різа ль ний апа рат жат ки має два 
ножі, а це на дає їй більшої надійності. 
от, на при клад, я був свідком, ко ли у жат
ці йо го од но но жо во го «ко ле ги» за ана
логічної ши ри ни за хва ту (9 м) за один 
день ро бо ти на ком бай ну ванні пше ниці 
з уро жайністю 8,3 т/га у ньо го сім разів 
рвав ся ніж. а по ряд пра цю вав наш ком
байн — і жод них про блем. 

та кож ком байн має повністю ав то ма
тичні на ла ш ту ван ня на зби ран ня будьяких 
куль тур з мож ливістю ко рекції ок ре мих па
ра метрів. та ким чи ном вдається повністю 
уник ну ти впли ву людсь ко го фак то ра, а це 
ду же важ ли во. Крім то го, ком байн має 
ду же про дук тивні подрібню вач та роз
поділю вач по жнив них ре ш ток. я ду же за
до во ле ний цим прид бан ням. До то го ж він 
ос на ще ний та кою функцією, як вирівню
ван ня решітно го ста ну, — ду же ко рис ною 
для на ших полів зі склад ним рельєфом. 
За цим ком бай ном ми маємо прак тич но 
ну ль ові втра ти. Звісно, дослідів не про во
ди мо — оцінку ро би мо візу аль но (дя ку ва ти 
Бо гу, досвід ро бо ти із ком бай на ми трішки 
вже є, то му є з чим порівня ти). 

об мо ло чу ван ня про во ди мо до ти, по ки 
втра ти пе ре бу ва ють у до пу с ти мих ме жах. 
тількино си с те ма по ка зує їхнє збільшен
ня — відра зу за ли шаємо по ле. цьо го ро ку 
ми прак тич но весь се зон пра цю ва ли до 
де ся тої, а то й до оди над ця тої го ди ни ве чо
ра. Ма ши на — про сто звір. І це не пра виль
но, ко ли го во рять, що ро тор «сто млюється» 
швид ше. Ним мож на мо ло ти ти ціло до бо
во, як і будьяким іншим ком бай ном, про
те втра ти бу дуть більши ми. от, на при клад, 
ріпак ним мож на мо ло ти ти ціло до бо во — 
го ло вне, щоб у посіві не бу ло бур’яну. 

До речі, ду же приємно, що ком панія 
Case ви ко ри с то вує мінімум ки тайсь ких 
за пас них ча с тин — усі де талі та скла дові 
ви го тов ле но в аме риці, чо го не мож на 
ска за ти про най б лиж чо го йо го кон ку рен
та. от вам і ще один привід для роз думів…

ВІДГУКИ КорИстУВачІВ
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ВЧАС НИй ТА ЯКІСНИй ВИСІВ
До посівної кампанії потрібно ставитися ще з більшою відповідальністю, ніж до збирання.  
Від правильно проведеного висіву залежить майбутній урожай. сьогодення висуває до посівної 
техніки нові, більш жорсткі, вимоги — висів має бути якісним та швидким. Відповідно, агрегати, 
які задіяні у процесі сівби, мають бути надійними, технологічними та продуктивними.

сьо годні в Ук раїні сільгоспви роб ни ки 
пра цю ють за різни ми тех но логіями об
робітку грун ту, і для висіван ня ви ко ри с то
ву ють ши ро кий парк техніки, що обу мов
лює до дат кові ви т ра ти на йо го ут ри ман ня 
та об слу го ву ван ня. то му все більше і біль
ше аг раріїв відда ють пе ре ва гу так зва
ним універ саль ним ма ши нам, які про во
дять висіван ня ши ро ко го спе к т ра куль тур 
за різних тех но логій об робітку грун ту. 

Пнев ма тич на сівал ка Precision Disk 
30, яку ком панія Case ih про по нує ук
раїнським аг раріям, на 100% відповідає 
їхнім за пи там. Precision Disk 30 — це 
універ саль ний аг ре гат, який поєднує в 
собі пе ре дові світові тех но логії. сівал ка 
із ши ри ною за хва ту 9 м пра цює ра зом 
із пнев ма тич ним бун ке ром Precision Air 
2230 за галь ним об’ємом 8105 л, при
чо му бун кер скла дається із двох відсіків 
місткістю 5074 та 3030 л для насіння та 
до б рив відповідно. Ут во ре ний посівний 
аг ре гат має до вжи ну 8,48 м. оскільки 
по ля ма ють різний рельєф, то для за без
пе чен ня надійно го кон так ту сош ників із 
по верх нею по ля кон ст рукція сівал ки має 
три сек   ції  — та ка комбінація ство рює по
сівний ком плекс, який сьо годні за вой о вує 
все більше і більше при хиль ників на те ри
торії Ук раїни. В од но му та ко му ком плексі 
поєдна но всі тех но логічні ас пек ти, які за
без пе чу ють вда ле про ве ден ня посівної 
кам панії, а са ме: тех но логічність, надій
ність та про дук тивність.

особ ливістю сівал ки є унікаль на висів
на секція. Висіван ня про во дить ся за до по
мо гою од но ди с ко во го сош ни ка Precision 
Disk, який має найбільший діаметр із про
по но ва них на рин ку не тільки Ук раїни, а 
й світу —  52,7 мм. це сприяє кра що му 
прорізу ван ню ве ли кої кількості по жнив
них ре ш ток, за ли ша ю чи при цьо му чи
с ту бо роз ну для оп ти маль но го кон так ту 
насіння із грун том. Дис ки ви го тов ле но 
зі спеціаль но го сплаву, до яко го вхо дить 
бор, що сприяє збільшен ню терміну служ
би, до то го ж цьо му сприяє і тов щи на дис
ка, яка ста но вить 6,4 мм. Відстань між 
дис ка ми — 19 см, що за без пе чує висіван
ня сільсько го с по дарсь ких куль тур з та кою 
са мою ши ри ною міжрядь. За галь на кіль
кість сош ників на сівалці — 48 шт.

оскільки сівал ка мо же пра цю ва
ти за різни ми тех но логіями об робітку 
грун ту, при ти ск не зу сил ля ре гу люється 
у до сить ши ро ких ме жах — від 110 до 
230 кг на один сош ник, що дає змо гу 
пра цю ва ти як по оранці (тиск на сош
ник ста но вить 110–150 кг), так і по 
твер до му не об роб ле но му по лю із ве ли
кою кількістю по жнив них ре ш ток (тиск 
на сош ник — 180–230 кг). Крім то го, 
унікаль ності аг ре га ту та кож до дає са ма 
посівна секція, яка скла дається із сош
ни ка, скреб ка, що фор мує насіннєве 
ло же й за побігає про ник нен ню до ньо
го рос лин них ре ш ток, при ко чу валь но го 
ко ле са, ме ханізму ре гу лю ван ня гли би
ни та ти с ку на грунт. 

Ви со ка якість бо роз ни, в яку ук ла
дається насіння, до ся гається та кож за
вдя ки спеціаль но му ку ту на хи лу дис ка у 
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го ри зон тальній та вер ти кальній пло щи
нах, який ста но вить 5°. Крім то го, та
ке рішен ня та кож зни жує опір аг ре га ту, 
що сприяє змен шен ню по туж ності, не
обхідної для при во ду трак то ра. 

ре гу лю ван ня гли би ни висіван ня мож
ли ве в ме жах від 0 до 89 мм і відбу
вається ступінча с то, з кро ком 6,4 мм. 

Бо роз на за кри вається за до по мо гою 
при ко чу валь но го ко ле са, яке мо же ре
гу лю ва тись по го ри зон талі віднос но цен
т ра ряд ка на відстань від 0 до 52 мм із 
кро ком 13 мм. при ти ск не зу сил ля при ко
чу валь но го ко ле са ре гу люється у ме жах 
від 13,6 до 27,2 кг.

БУН КЕР PRECISION AIR

си с те ма до зу ван ня пнев ма тич них 
бун керів ком панії Case ih грун тується 
на за па тен то ваній си с темі низхідно
го по то ку, що за без пе чує рівномірне 
роз поділен ня посівно го ма теріалу між 
пер вин ни ми насіннєпро во да ми. Для 
за побіган ня за бит тю ма си у бун кері 
ви ко ри с та но ме ханічний змішу вачво
ру шил ку, що та кож сприяє од норідності 
ма теріалу та рівномірності йо го по да
ван ня до висівних ор ганів.

Для до зу ван ня різних за розміром 
куль тур ком панія Cаse ih ви ко ри с то вує 
чо ти ри ви ди до зу валь них ко ту шок, які за
без пе чу ють точ не нор му ван ня посівно го 
ма теріалу як дрібно насіннєвих куль тур, 
та ких як ріпак, так і ве ли ко насінних бо
бо вих куль тур, а та кож да ють мож ливість 
вно си ти будьякі до зи до б рив.

ро бо та сівал ки кон тро люється за до по
мо гою сен сор но го дис плея AFS Pro 700, 
на яко му відо б ра жа ють ся всі технічні 
па ра ме т ри висіван ня та інша не обхідна 
інфор мація. Крім то го, дис плей мож на 
ви ко ри с то ву ва ти як для навігації, так і 
для кон тро лю ро бо ти трак то ра. 

аг ре га тується сівал ка із трак то ра ми 
по тужністю 300–340 к. с.

Во ло ди мир Ган жа, за ступ ник керівни-
ка ФГ «Аг рофірма “Сіваш”»:

 —   цей аг ре гат ми прид ба ли торік во   
се ни. Вий ш ли пра цю ва ти на ньо му у 
пер ших чис лах бе рез ня (3.03), ко ли 
у сусідніх гос по дар ст вах про це тільки 
мріяли, і за вер ши ли сівбу — ко ли сусіди 
тільки виїха ли в по ле. самі ро зумієте, 
для на шо го регіону висів раніше навіть 
на один день — це за по ру ка май бут нь о
го вро жаю. Ду же хо ро ший висівний ме
ханізм з од но ди с ко вим сош ни ком, до 
то го ж — ве ли ко го діаме т ра, що на дає 
йо му кра щих тех но логічних ха рак те ри
с тик та мож ли во с тей. Діаметр сош ни ка 
знач но більший від та ко го у кон ку рентів, 
а більша де таль, зро зуміло, не так швид
ко спраць о вується. У ре зуль таті — кра ще 
прорізан ня грун ту, якісніше фор му ван ня 
насіннєво го ло жа та стабільна гли би на 
за гор тан ня насіння. Крім то го, є мож
ливість пе ре ус та нов лен ня при ко чу валь
но го ко ле са дру гим йо го бо ком, що та кож 
слу гує для очи щен ня посівно го дис ка. та
ким чи ном аг ре гат відмінно пра цює по 
пе ре зво ло же но му грун ту на весні. Інші 
висівні ком плек си та кої мож ли вості не 
ма ють. До речі, у на шо му регіоні пра
цює ду же ба га то висівних ком плексів, 
ад же во ни за без пе чу ють ви со ку змінну 
про дук тивність висіву. так, за осінь — 
вес ну своїм висівним ком плек сом ми 
засіяли близь ко 4 тис. га — сівал ка за до
бу, за леж но від си с те ми об робітку грун ту, 
мо же засіяти від 90 до 140 га.

Ігор Вольсь кий, го ло вний інже нер 
ТОВ «Аг ро Еко ХХІ»: 

 —   цим аг ре га том ми вже засіяли 
близь ко 6 тис. га, і за хоп лен ня її ро бо
тою тільки по си ли лось. сівал ка справді є 
універ саль ною, ад же висів усіх ос нов них 
куль тур у гос по дарстві за різних си с тем 
об робітку грун ту про во ди мо тільки нею. 
В цьо му плані прид ба на на ми сівал ка  — 
про сто су пер ма ши на! Во на має ши рокі 
межі ре гу лю ван ня що до гли би ни висіван
ня, си ли ти с ку на грунт, висівної нор ми як 
дрібно насіннєвих куль тур, так і зер но вих. 

Кон ст рук тив но сівал ка дає змо гу вно
си ти до б ри ва од но час но із висівом, 
про те ми цьо го не ро би мо на сам пе ред 
то му, що це зни жує її про дук тивність. До 
то го ж є ба га то інших, раціональніших 
та про дук тивніших, спо собів вне сен ня 
до б рив. 

За до бу цим аг ре га том ми засіваємо 
по над 150 га за швид кості висіван ня 
8–10 км/год. сівал ка ос на ще на еле к
трон ною си с те мою кон тро лю на кож но
му сош ни ку —  та ким чи ном відслідко
вується кож на зер ни на, що за побігає 
ви ник нен ню просівів.

Олек сандр Дмитрієв, регіональ ний 
пред став ник ком панії Titan Machinery 
Ukraine:

 —   це ду же пер спек тив на сівал ка 
для гос по дарств Ук раїни. я відповідаю 
за західний регіон країни, в яко му вже 
пра цює два та ких аг ре га ти. І жод них на
рікань від влас ників техніки на сьо годні 
я не от ри му вав. слід ска за ти, що сівал
ка SDX, як і вся техніка сase, має ду же 
про сту кон ст рукцію та ду же зруч на й 
лег ка в ек сплу а тації та на ла ш ту ван нях. 
а про сто та кон ст рукції — це на сам пе ред 
надійність. Крім то го, із прак ти ки ви ко
ри с тан ня у гос по дар ст вах західно го регі
ону мож на ска за ти, що сівал ка за вдя ки 
ве ли ко му діаме т ру дис ка та надійно му 
висівно му апа ра ту до б ре справ ляється 
та кож із висіван ням на по лях зі знач ною 
кількістю по жнив них ре ш ток.

CASe ih PReCiSiON DiSK 30
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За зви чай по га ний стан грунтів обу
мов ле н ви ко ри с тан ням «не пра виль ної» 
техніки, яка спри чи нює ви ник нен ня над
мірно ущільне них шарів, що пригнічу ють 
усі при родні про це си: капілярність грун
тів та обмін во ло ги, пра виль ний роз ви
ток ко ре не вої си с те ми. 

тож  про по нуємо вашій увазі філо
со фію об робітку грун ту від ком панії 
Case ih, ро зуміння і за сто су ван ня якої 
до по мо же «омо ло ди ти»  ваші грун ти та 
збільши ти їхню про дук тивність. 

АГРЕГАТ ДлЯ 
ВЕРТИКАльНОГО 
ОБРОБІТКУ ГРУНТУ  

ця ма ши на ство ре на спе ціаль
но для то го, щоб оз до ро ви ти 
грунт. І сьо годні та ка кон цепція 
мо же ста ти дієвим інстру мен том 
для підго тов ки полів із ве ли кою 
кількістю по жнив них ре ш ток та 
спри я ти ство рен ню іде аль них 
умов для роз вит ку і нор маль ної 
життєдіяль ності ко рис ної грун то
вої фло ри. Мож ли вості ви ко ри с
тан ня цьо го аг ре га ту без межні.

 йо го мож на за сто со ву ва ти піс
ля зби ран ня ос нов них куль тур для лу щен
ня стерні та за гор тан ня по жнив них ре ш
ток у грунт. ад же сьо годні TrueTandem 
330 Turbo — єди ний у своєму роді аг
ре гат, що зда тен ефек тив но подрібни ти 
по жнивні решт ки та якісно пе реміша ти 
їх із грун том. та кож він відмінно пра цює 
на об робітку парів, заміню ю чи ви ко ри с

тан ня куль ти ва то ра, та до б ре при дат ний 
для підго тов ки по ля до висіву. До речі, 
пе ред посівний об робіток грун ту — це 
один із ко зирів цьо го аг ре га ту. після йо го 
про хо д жен ня по лем вдається от ри ма ти 
іде аль но вирівня ну по верх ню із рівним 
од норідним посівним ло жем. 

Відстань між ро бо чи ми ор га на ми, ви
ко на ни ми у ви гляді дисків спеціаль ної 
фор ми,  ста но вить 19 см. Дру га дис ко
ва ба та рея, що розміще на у задній ча
с тині аг ре га ту, де що зміще на віднос но 
пе ред ньої та ким чи ном, щоб дис ки на 

ній про хо ди ли між дис ка ми пе ред нь о го 
ря ду. та ким чи ном вдається за без пе чи
ти відстань 9,5 см між про хо да ми дисків, 
що сприяє якісно му об робітку грун ту та 
іде аль но му подрібнен ню по жнив них ре
ш ток. Кут ата ки дисків ста но вить 18°, 
що дає змо гу сфор му ва ти ро бо чи ми ор
га на ми іде аль ний нижній го ри зонт (без 
гре бенів).

та кож особ ливістю цьо го аг ре га ту є 
ви со ка швидкість ро бо ти, яка ста но вить 
по над 15 км/год, за якої  вдається до сяг
ти ви со кої змінної про дук тив ності са мо го 
аг ре га ту, ви со кої якості подрібнен ня та 
пе ремішу ван ня по жнив них ре ш ток. 

Для того щоб працювати із повною віддачею, грунт, як і будьякий інший організм, має бути 
здоровим. проте  більшість грунтів України сьогодні не можуть цим похвалитись.

ЗДО РО ВИй ГРУНТ — СТАБІльНІ ВРО жАЇ

ГрУНтооБроБНа тЕХНІКа CASe ih

Сергій ли сен ко, ко мерційний 
тре нер Case IH:

— Візу аль но аг ре гат де що схо-
жий на дис ко ву бо ро ну, оскільки 
має Х-подібну схе му розміщен ня 
спеціаль них дис ко вих ба те рей та 
тан дем ну кон ст рукцію. Але йо го 
ро бо ту та от ри ма ний ре зуль тат не 
мож на порівню ва ти із дис ко вою бо-
ро ною. Ад же ос нов не при зна чен ня 
True-Tandem 330 Turbo — ро бо та на 
гли бині від 3 до 7 см. Аг ре гат іде-
аль но пра цює на лу щенні стерні, 
об робітку парів та на про ве денні 
пе ред посівно го об робітку грун ту. 
Знач на йо го пе ре ва га — в точ но му 
до три манні гли би ни за всією ро бо-
чою ши ри ною. 



ОС НОВ НИй ОБ РОБІТОК 
ГРУН ТУ ВІД СASE IH

Не замінним помічни ком для ос нов но го 
об робітку грун ту ста не ба га то функціональ
ний аг ре гат ecoloTiger, який дає змо гу 
про во ди ти ос нов ний об робіток грун ту за 
один прохід, зни жу ю чи та ким чи ном вар
тість цієї опе рації. про те еко номічна сто
ро на об робітку — це тільки од на із пе ре
ваг ви ко ри с тан ня ба га то функціональ ної 
грун то об роб ної техніки. Зі змен шен ням 
кількості про ходів аг ре га ту по лем ми зни
жуємо та кож рівень шкідли во го впли ву хо
до вих си с тем трак то ра на грунт.

ад же ущільнен ня грун ту — це ще од на 
про бле ма рільництва, що ви ник ла у ре
зуль таті ба га товіко вої діяль ності лю ди ни 
на землі. І до сяг ти на леж но го вод но го 
ба лан су за умо ви, що на ва шо му полі по
туж на плуж на підо шва, не ре аль но. ча с то 
мож на по чу ти, що за пе ре хо ду від по ли це
вої си с те ми об робітку грун ту до без по ли
це вої ніяко го на ко пи чен ня та збе ре жен ня 
во ло ги не відбу вається, хо ча те о ре тич но 
так має бу ти. На сам пе ред це по яс нюється 
тим, що аг ро ви роб ни ки не про во дять опе
рації з руй ну ван ня плуж ної підо шви, яка, 
до речі, є спільним во ро гом усіх відо мих 
на сьо годні си с тем об робітку грун ту.

ро бо чи ми ор га на ми аг ре га ту ecoloTiger 
є Хподібна дис ко ва бо ро на, яка має не
за леж не гідравлічне ре гу лю ван ня, за до
по мо гою яко го мож на про ве с ти цілу низ ку 
на ла ш ту вань за леж но від розмірів і щіль
ності по жнив них ре ш ток на полі. та кож слід 
ска за ти, що ці на ла ш ту ван ня мож на про
во ди ти не за леж но від лап. Дис ки діаме т
ром 610 мм ма ють тов щи ну 6,4 мм і роз
міщені на відстані 380 мм один від од но го. 
Задній ряд дисків де що зміще ний віднос но 
пе редніх, що за без пе чує різан ня по жнив
них ре ш ток ча ст ка ми за вдовжки 19 см. 
Гли би на об робітку дис ко вої ба та реї — до 
18 см. Дис ки вста нов ле но на індивіду аль
них Sподібних пру жин них стійках, то му во
ни мен ше підда ють ся по шко д жен ню у разі 
по трап лян ня на тверді пе ре шко ди.

З до по мо гою лап, які розміщені у цен
т ральній ча с тині аг ре га ту, про во дить ся 
гли бо ке роз пу шен ня грун ту на гли би ну 
до 45 см. Ла пи ма ють унікаль ну фор му 
TigerPointтМ, за вдя ки якій підріза ний 
пласт ущільне но го грун ту не тільки під
німається, але й до б ре роз пу шується. 
після про хо д жен ня аг ре га ту в ниж нь о
му го ри зонті ут во рюється по ри с тий шар 
грун ту, який відмінно аку му лює во ло гу. 

стійки лап ма ють найбільший розмір 
се ред усіх кон ку рентів, то му гли бо ко роз
пу шу вачі ecoloTiger до б ре справ ля ють
ся зі своїм за вдан ням за будьяких умов 
не за леж но від ста ну грунтів. На ба жан ня 
клієнта на певні мо делі аг ре га ту за йо го 

ла па ми мож на вста нов лю ва ти вирівню
вальні дис ки та при ко чу валь ний ко ток. 

як по ка зує прак ти ка ви ко ри с тан ня 
та ких аг ре гатів в Ук раїні, во ни за ре ко
мен ду ва ли се бе як най кра ще. се редній 
на робіток на ро бочі ор га ни (ла пи) ста
но вить близь ко 2–4 тис. га за леж но від 
струк ту ри грун ту, а їхні ба га торівне вий 
за хист та ши ро ка мож ливість на ла ш ту
ван ня за без пе чать ефек тив ну ро бо ту аг
ре га ту впро довж три ва ло го терміну.

ДИС КО ВА БО РО НА 
TRUETANDEM 370

Універ саль на дис ко ва бо ро на True
Tandem 370 (RMX 370) спеціаль но ство
ре на для ро бо ти за ве ли кої кількості по
жнив них ре ш ток у по су ш ли вих рай о нах.

Унікальністю та універ сальністю аг ре га
ту є йо го надійна і якісна ро бо та у важ ких 
умо вах. За вдя ки спеціальній кон ст рукції 
аг ре га ту та йо го дисків за без пе чується 
кра ща їхня про ник на здатність і ви ща 
ефек тивність ро бо ти. як по ка зує прак ти
ка, ця по туж на ма ши на здат на впо ра тись 
навіть із най с кладніши ми грун та ми та ве
ли кою кількістю по жнив них ре ш ток. 

Дис ко ва бо ро на мо делі 370 ос на ще
на ек с клю зив ни ми дис ка ми діаме т ром 
610 мм та тов щи ною 6,5 мм із не гли бо
кою увігну тою по верх нею. За вдя ки такій 
унікаль ності дисків (тиск на грунт од но го 
дис ка — 86,2–95,3 кг) за без пе чується кра
ще (порівня но з ана логічни ми аг ре га та ми 
в цій га лузі) про ник нен ня у грунт, особ ли во 
на кра ях ро бо чих ор ганів аг ре га ту. ці уні
кальні дис кові ножі не тільки за без пе чу ють 
якісну ро бо ту за важ ких по льо вих умов, а й 
да ють змо гу за оща ди ти час за вдя ки ефек
тив но му ви ко нан ню ро бо ти в полі. Крім 
цьо го, унікаль на кон ст рукція дає змо гу 
зни зи ти ступінь відки дан ня грун ту вбік, що 
за без пе чує ви щу рівномірність об робітку 
грун ту на ви со ких ро бо чих швид ко с тях. 

Для ро бо ти впро довж три ва ло го ча
су бо ро на TrueTandem 370 ос на ще на 

зміцне ни ми ба та ре я ми, спеціаль но роз
роб ле ни ми для ак тив но го ви ко ри с тан ня. 
Для за без пе чен ня до дат ко во го підси лен
ня міцності ра ми ви ко ри с та но то в стостінні 
тру би ква д рат но го пе рерізу 152х152 мм 
на «кри лах» аг ре га ту та то в стостінну цен
т раль ну тру бу — 101х101 мм. Для за без
пе чен ня більшої міцності і стійкості до по
шко д жень дис ки, які ви го тов лені зі сталі 
earth Metal®, ма ють профільо ва ний центр 
152 мм і вста нов лені  на вал збільше но
го діаме т ра че рез міцні ча вунні втул ки. До 
то го ж за вдя ки своїй кон ст рукційній особ
ли вості бо ро на мо же лег ко копіюва ти по
верх ню по ля. ро бо ча швидкість аг ре га ту 
ста но вить 8–12 км/год, гли би на 
об робітку — 7–16 см. В Ук раїні про
по ну ють дис кові бо ро ни з ро
бо чою ши ри ною за хва ту 
7,7 та 10,3 м. 

ГрУНтооБроБНа тЕХНІКа CASe ih

Ігор Мель ни чук, менеджер з про-
дажів техніки Case IH в Україні та 
Мол дові:

— За вдя ки пру жин но му за хи с ту 
стійки від пе ре ван та жен ня, працю-
ючи аг ре га том Ecolo-Tiger, ми от ри     -
муємо не ве личкі імпуль си ла пи —  такі 
як і в S-подібної стійки пе ред посівно-
го куль ти ва то ра. Про те тут ми маємо 
ма сивніші ла пу і пру жи ну, ад же ро-
бо та ве деть ся на гли бині 38–40 см. 
І са ме за вдя ки та ким імпуль сам ми 
от ри муємо та кож руй ну ван ня струк-
ту ри грун ту навіть на 5–8 см глиб ше 
про хо д жен ня ла пи.
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сьо годні азот мож на вно си ти в грану       
льо ва но му, рідко му ви гляді та га зо
подібно му стані. ос танній спосіб, порівня
но із дво ма пер ши ми, ду же еко номічно 
вигідний те пер спек тив ний. На сам пе ред 
це пов’яза но з тим, що за ви ко ри с тан ня 
без вод но го аміаку (N — 82%) ми маємо 
най ниж чу вартість оди ниці діючої ре чо
ви ни (азо ту), яка на сьо годні де що пе ре
ви щує 16 грн. Для порівнян ня: вартість 
оди ниці діючої ре чо ви ни азо ту в аміач
ній селітрі (N — 32%) ста но вить по над 
23 грн. тож за сто су ван ня без вод но го 
аміаку — це один із най вигідніших шля
хів розв’язан ня про бле ми за без пе чен ня 
рос лин азо том, що, окрім підви щен ня 
ро дю чості грун ту, сприяє збільшен ню 
швид кості рос ту і роз вит ку рос лин. 

Та кож до пе ре ваг вне сен ня без вод
но го аміаку слід відне с ти: 

— рівномірне йо го роз поділен ня в ор
но му шарі та більшу до ступність азо ту 
рос ли нам;

— ко рис ний вплив на грунт — у ньо
му збільшується кількість ру хо мих форм 
фос     фо ру, калію та вміст мікро е ле ментів, 
що, при род но, поліпшує ре жим жив лен
ня рос лин; 

— стійкість про ти ви ми ван ня опа да ми; 
— ви т ра ти за за сто су ван ня азо ту у ви

гляді рідко го аміаку завжди нижчі, ніж 
за ви ко ри с тан ня аміач ної селітри і кар
баміду, ад же вартість однієї тон ни діючої 
ре чо ви ни азо ту на 35% ниж ча від її вар
тості у гра ну ль о ва них до б ри ах; 

— без вод ний аміак істот но ус клад нює 
ріст і роз ви ток бур’янів у посівах куль тур
них рос лин, успішно вирішу ю чи про бле
му бо роть би зі шкідни ка ми. 

про те слід пам’ята ти, що без вод ний 
аміак є до сить от руй ною та ток сич ною 
ре чо ви ною і по тре бує особ ли вої техніки 
за сто су ван ня та відповідних на ви чок ро
бо ти з ним. 

Для ефек тив но го і вод но час без печ но
го вне сен ня скрап ле но го аміаку ми про
по нуємо аг ре га ти Case IH NutriPlacer 
930 та NutriPlacer 950. Во ни мак си
маль но ефек тив но вно сять скрап ле ний 
аміак як в об роб ле ний грунт, так і за тех
но логією ноутілл. Для цьо го на аг ре га тах 
вста нов ле но спеціальні різальні дис ки 
ве ли ко го діаме т ра, 508 та 610 мм від
повідно, а та кож по тужні до ло та. ро бо ча 
ши ри на про по но ва них аг ре гатів в Ук
раїні ста но вить 11,4 та 12,2 м. 

Ос новні пе ре ва ги цих аг ре гатів:
·    по си ле на ра ма для більшої міцності 

аг ре га ту, ос нов на ра ма ви ко на на із 
тру би ква д рат но го пе рерізу розміром 
10х15 см, ра ма зчіпки аподібної 
фор ми, пе ре ти ном 10,1 х25,4 см;

·    гнуч ка кон ст рукція три секційної ра
ми для точ но го копіюван ня рельєфу;

·    лег ке і надійне аг ре га ту ван ня за вдя
ки новій зручній зчіпці;

·    варіан ти ши ри ни міжрядь — 38, 51, 
76 см;

·    од но точ ко вий ме ханізм ре гу лю ван ня 
ро бо чої гли би ни — із гідро при во дом;

·    швид ке вирівню ван ня ра ми аг ре га
ту за вдя ки ре гу лю ван ню коліс бічних 

секцій за до по мо гою гвин то вих стяж
них муфт — для скла да них мо де лей із 
дво сег мент ни ми бічни ми секціями;

·    зни же на по тре ба в технічно му об слу
го ву ванні;

·    тільки пе ревірені ча сом, такі, що до
б ре за ре ко мен ду ва ли се бе, ор га ни 
для за кла дан ня аміаку в грунт, мож
ливість ком плек тації но жо та до ло то
подібни ми сош ни ка ми;

·    не за леж не шарнірне кріплен ня сош
ників;

·    стійки вирізня ють ся ви со ким клірен
сом і ос на щені ме ханізмом ре гу лю
ван ня при ти ск но го зу сил ля; 

·    ви со кий кліренс під ра мою; 
·    ши ро кий вибір стійок з ура ху ван ням 

особ ли во с тей ва шої ро бо ти;
·    ши ни підви ще ної міцності для ро бо

ти на стерні — у ба зовій ком плек тації. 
От же, без вод ний аміак є порівня но 

не до ро гим ви дом до б рив, але по тре
бує за лу чен ня спеціаль них, ви со ко
тех но ло    гіч  них, ма шин для йо го транс
пор ту ван ня, зберіган ня та вне сен ня. 
Техніка Case IH для вне сен ня без вод
но го аміку не одмінно до по мо же вам 
без печ но ви ко ри с та ти до б ри во та от
ри ма ти від ньо го ви со ку відда чу.

тЕХНІКа CASe ih ДЛя ВНЕсЕННя БЕЗВоДНоГо аМІаКУ

однією з ос нов них скла до вих нор маль но го рос ту і роз вит ку рос лин є азот. йо го ос нов на функція — син тез білків, які є 
ос но вою життєдіяль ності всіх ор ганізмів. як що рос ли на відчу ває не ста чу азо ту, то це мо же обер ну ти ся уповільнен ням 
її рос ту, а та кож ос лаб лен ням роз вит ку ко ренів і бічних па гонів рос лин, що тяг не за со бою зни жен ня вро жай ності.

ВНЕСЕННЯ БЕЗВОДНОГО АМІАКУ






