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  Шановні читачі!

Вітаємо Вас! Сільськогосподарська га
лузь України не стоїть на місці, семимиль
ними кроками вона поспішає вперед, ос
воює новітні технології, аби відповідати
сучасним вимогам і повсякчас рухатись до
прогресу. Компанія Сase IH як світовий ви
робник сільськогосподарської техніки зав
жди супроводжує аграріїв світу, й зокрема
України, у цьому поступальному розвитку,
пропонуючи найсучасніші, найновіші техно
логічні рішення.
Сьогодні сільське господарство — це не
просто важлива сфера діяльності людини. Це
полігон інтенсивного впровадження та випро
бування найсучасніших розробок задля підвищення ефективності роботи. Звісно,
в кожного своє бачення поняття ефективності. Для когось — це збільшення вро
жайності, для декого — розширення посівних площ, а для когось — економія ПММ
та витрат у цілому… Як би там не було, але головне, що це забезпечує прибутки та
достаток, дає задоволення й насолоду від плідної роботи!
Компанія Сase IH уже сьогодні пропонує не просто техніку, що полегшує пра
цю аграрія і робить її продуктивною. Ми дбаємо про «завтрашній день» та нама
гаємось передбачити шляхи розвитку аграрного бізнесу в майбутньому.
Усе це — реалії нашого сьогодення. І створення концепт уальної автономної
машини, яка може самостійно працювати в полі, — яскраве тому підтверджен
ня. І хоча наш автономний трактор — це поки що експериментальна машина,
проте технологічні рішення, які в ньому використано, наразі вже впроваджують
у серійні, доступні всім без винятку сільгоспвиробникам, машини. Це дає змогу
оптимізувати як робот у наявної у господарствах техніки, так й організацію діяль
ності самого господарства. А це — ефективність, продуктивність і рентабельність!
Працюйте з технікою Сase IH із захопленням та задоволенням, створюйте
своє комфортне майбутнє вже сьогодні!
З повагою,
Юрій Егоров,
бізнес-менеджер Case IH в Україні та Молдові
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де «народжується» техніка
Більше 170 років компанія Case IH розробляє та створює величезну гаму різноманітної сільсько
господарської техніки. Сьогодні продукцію Case IH ДЛЯ УКРАЇНИ виробляють на восьми заводах, які
розташовані У ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ, ЄВРОПІ ТА ТУРЕЧЧИНІ. Пропонуємо вам ознайомитися з виробничими
потужностями компанії та дізнатися про батьківщину ЧЕРВОНО-ЧОРНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ.

САСКАТУН (КАНАДА)
Пневматичний посівний
комплекс Precision disk/SDX

ФАРГО (США)
Трактори: Steiger, Quadtrac
БЕНСОН (США)
Обприскувач: Patriot

БЕРЛІНГТОН (США)
Жатки Flex, стрічкові жатки
ГУДФІЛД (США)
Обладнання для обробітку ґрунту:
Ecolo-Tiger 875, True-Tandem 3350 VT
РАСІН (США)
Трактор: Magnum

ГРАНД-АЙЛЕНД, США
Комбайни Axial-Flow®, серія 140/серія 240
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case ih для україни
ЗЕДЕЛЬГЕМ (БЕЛЬГІЯ)
Великі тюкові прес-підбирачі

ПЛОЦЬК (ПОЛЬЩА)
Рулонні прес-підбирачі, жатки —
кукурудзяні, жорсткі, Varicat

САНКТ-ВАЛЕНТИН (АВСТРІЯ)
Трактори: Puma, Maxxum, Optum

АНКАРА (ТУРЕЧЧИНА)
Трактор: Farmall 110 JX

CША
Трактори Steiger, Quadtrac, Magnum.
Комбайни Axial-Flow®, серія 140/серія 240
Обприскувач Patriot
Обладнання для обробітку ґрунту:
Ecolo-Tiger 875, True-Tandem 3350 VT,
жатки Flex, стрічкові жатки
КАНАДА
Пневматичний посівний комплекс
Precision disk/SDX

БЕЛЬГІЯ
Великі тюкові прес-підбирачі
АВСТРІЯ
Трактори Puma, Maxxum, Optum
ПОЛЬЩА
Рулонні прес-підбирачі, жатки —
кукурудзяні, жорсткі, Varicat
ТУРЕЧЧИНА
Трактор Farmall 110 JX
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Наприкінці літа, компанія Case IH у рамках виставки FARM PROGRESS
SHOW у Буні, штат Айова, урочисто представила техніку майбутнього.

Автономний трактор —
погляд у майбутнє
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
КОНЦЕПТУАЛЬНО АВТОНОМНИЙ ТРАКТОР від Case IH здивував учасників виставки та й напевно всю світо
ву спільноту. Без кабіни, проте з великою інтелектуальною здатністю, цей Трактор може автономно
працювати в полі з різноманітним причіпним обладнанням та за потреби — самостійно виконувати
всі необхідні технологічні операції.

«С

ьогодні ми пропонуємо до вста
новлення на нашому обладнанні
системи автоматичного водіння
та телематики, за допомогою яких можна
здійснювати дистанційне управління пар
ком техніки та керувати роботою праців
ників фермерського господарства. Проте
цей новий концепт уальний автономний
трактор демонструє, як наші
клієнти та їхні працівники
можуть дистанційно не
тільки відслідко
вувати та коре
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гувати робот у техніки, а навіть відправля
ти техніку у поле без оператора, повністю
покладаючись на «штучний інтелект». Ця
технологія може запропонувати нашим
клієнтам більшу ефективність роботи у та
ких операціях, як: обробіток
ґрунт у, висів, об

прискування та збирання врожаю, адже
ми виключаємо вплив людини на трактор,
тим самим даючи змогу йому працювати в
найоптимальніших режимах за заздалегідь
вказаним алгоритмом», — говорить Андре
ас Клаузер, президент компанії Case IH.

Case IH та Інноваційна група CNH Industrial
створили безкабінний автономний кон
цепт на базі наявного трактора Magnum від
Case IH, радикально змінивши його зовніш
ній вигляд. Ця машина оснащена повністю
інтерактивним інтерфейсом, що дає змогу
дистанційно контролювати виконання попе
редньо запрограмованих операцій. Борто
ва система автоматично враховує ширину
причіпного обладнання та складає карту най
ефективніших маршрутів полем залежно від
його рельєфу, наявних перешкод та іншої тех
ніки, що працює на тому самому полі. Опе
ратор має змогу дистанційно відстежувати та
змінювати маршрути через робочий інтер
фейс свого настільного комп’ютера
або планшета.

Керування трактором здійснюється на
основі отриманих даних із радара, лідара
(прилад світлового виявлення та встанов
лення дальності) та різноманітних бортових
відеокамер. Завдяки цим приладам маши
на здатна визначати наявність нерухомих
та рухомих об’єктів на своєму шляху та са
мостійно зупинятися, допоки оператор не
задасть новий маршрут руху після отриман
ня звукових та візуальних сповіщень. Також
трактор негайно зупиняється у разі втрати
сигналу GPS або даних про поточні коорди
нати, а також за натискання кнопки зупин
ки вручну. Завдання машини також можна
змінювати у реальному часі за допомогою
дистанційного інтерфейсу або автоматич
них метеорологічних попереджень.
Головний менеджер із маркетингу продукту
AFS Роб Земенчик пояснив, що робота авто
номного трактора поєднує останні досягнен
ня у сферах навігації, телеметрії, передаван
ня даних та агрономічного управління, що дає

змогу запропонувати керівникам фермерсь
ких господарств більше можливостей для кон
тролю, управління та заощадження коштів.
Керівник фермерського господарства
може спостерігати за роботою великої
кількості машин одночасно через інтер
фейс свого планшета в той час, коли він
зайнятий іншими справами або керує
іншим обладнанням. Декілька автоном
них тракторів можуть працювати як єди
ний парк на одному полі або одночасно
на окремих полях в якості підрозділів
одного парку, при цьому кожний із трак
торів функціонуватиме на основі власних
запрограмованих карт та інструкцій. Тож
можна організувати роботу так, щоб один
трактор тягнув полем глибокорозпушувач,
а одразу за ним йшов інший із сівалкою.
Такі можливості підвищення ефектив
ності мають велике значення особливо
з агрономічної точки зору, коли наступну
технологічну операцію необхідно провес
ти у точно визначений час.
Хоча наразі автономний транспортний за
сіб розглядають лише як концептуальний трак
тор, проте ця технологія здатна так само пра
цювати на стандартних тракторах із кабіною,
де вона могла б у реальному часі використову
вати метеорологічні та супутникові дані для оп
тимального внесення таких речовин, як азотні
добрива, гербіциди та фунгіциди.
«Коли в гру вступає погода, ці вдоско
налення дійсно могли б стати у пригоді
нашим клієнтам», — зауважив Земенчик.
«Бо коли на одному полі починається дощ
і трактор не має можливості працювати
далі, він автоматично зупиняє виконання
поточного завдання і прямує до іншого су
хого поля, щоб продовжити робот у там за
умови, що він може дістатися до того поля
дорогами приватного корист ування».
Farm Forum /
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Заокеанські технології та техніку —
на Українські поля

kernel — Case IH — USA
Асортимент техніки Case IH в Україні включає в себе широку лінійку машин — від самохідних до
причіпних агрегатів, що дає можливість запропонувати українським фермерам комплексні технічні
рішення для реалізації різних технологій виробництва на полях. Проте не є секретом, що на ринок
України постачається далеко не вся продуктова лінійка Cаse IH.

Н

априкінці літа делегація українського
агрохолдингу Kernel, на запрошення
компанії Case IH, відвідала батьківщи
ну компанії-партнера, Сполучені Штати
Америки. Головна мета поїздки — це ознай
омлення фахівців агрохолдингу з повною про
дуктовою лінійкою техніки Cаse IH, яка може
бути використана для оптимізації виробничих
процесів компанії. І це є досить промовистим
свідченням серйозності бізнес-стосунків, гід
ним визнанням партнерства й перспектив
ності подальшої співпраці.
Сьогодні Kernel упевнено займає міцну й
надійну нішу не лише на аграрному ринку
України, а й є пот ужним міжнародним грав
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цем, визнаним у світі. Пріоритетними для
вирощування є зернові й олійні культ ури, що
становлять комерційну цінність для експорт у
й переробки на власних підприємствах (тра
диційно це ячмінь, пшениця, кукурудза, соя,
горох і соняшник).
Звісно, щоб обробляти власні площі (зе
мельний банк становить 390 тис. га) й пра
цювати ефективно та прибутково, потрібен
відповідний технічний супровід. Адже для
отримання бажаної продуктивності куль
тур за нинішніх умов треба застосовувати
інноваційні технології та новітню техніку.
Розуміючи виклики часу й рівень прогресу,
спеціалісти Kernel постійно перебувають у

пошуку нових шляхів розвитку, інноваційних
підходів для досягнення більшої продуктив
ності виробничих процесів, тому працюють
із провідними виробниками та постачальни
ками засобів матеріально-технічного забез
печення.
Ясна річ, компанія такого масштабу, як
Kernel, має пот ужний технічний парк, пред
ставлений машинами та агрегатами провід
них світових компаній-виробників. Серед
технічного розмаїття провідне місце посідає
продукція компанії Case IH, яка вже встиг
ла завоювати прихильність «кернелівців». У
можливостях надійної і продуктивної техніки
цього виробника вони пересвідчилися на

власному досвіді, а отримані на практиці
результати стали найкращим переконли
вим аргументом для продовження взаємо
вигідної співпраці.

Для делегації Kernel це була незабутня
подорож — захоплива, інформативна й по
вчальна. Відвідувачі з України жваво цікави
лись нестандартними комплектаціями техні

ки, різноманітним обладнанням, яке поки
що не поставляють в Україну, але вже тепер
чи невдовзі може знадобитись у вироб
ництві компанії Kernel (адже тут звикли пра
цювати не лише «сьогоднішнім розумом», а
з далекою перспективою). Українські пред
ставники агросфери з професійним інтере
сом оглянули сучасні заводи з виробництва
обприскувачів (м. Бенсон), а також завод із
виробництва високотехнологічного облад
нання для обробітку ґрунт у (м. Гудфілд).
Також українській делегації випала мож
ливість взяти участь у виставці-ярмарку
Farm Progress Show, яка є найбільшою та
найзначущішою подією року для фермерів
Америки та всього світу. Під час відвідання
Farm Progress Show «кернелівці» зустрілися
з президентом Case IH, паном Андреасом
Клаузером, та стали безпосередніми учас
никами презентації автономного трактора.
З великою зацікавленістю українська де
легація оглянула техніку Case IH для висіван
ня просапних культ ур, агрегати для їхнього
підживлення рідкими мінеральними добри
вами та пот ужні агрегати серії Titan, які ви
користовують для хімічного захист у рослин і
внесення мінеральних добрив.
У дружній діловій обстановці «кернелівці»
розповіли американським партнерам про
свої сьогочасні потреби, чого саме їм не
вистачає для оптимізації виробничих про
цесів, і висловили наміри щодо придбання
бажаних опцій та комплектації техніки. Таке
спілкування було приємним, необтяжливим
і професійно корисним, оскільки відкрива
ло нові обнадійливі перспективи для плідної
співпраці.
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15 вересня 2016 року в Німецько-українському
аграрному демонстраційному та навчально
му центрі (АДНЦ) пройшов перший день поля.

Case IH на Дні поля АДНЦ
Уявіть собі — одночасно на відносно невеликій площі демонстрували у роботі та статиці понад 100 (!)
одиниць сучасної сільськогосподарської техніки, проводили більш як 13 технологічних операцій!

О

дним із найпомітніших кольорів на
полі був знайомий фірмовий черво
ний — колір компанії Case IH. І це
не дивно, адже в кожній технологічній опе
рації задіяли техніку компанії, а збірна ко
манда представництва Case IH в Україні та
представників національних дилерів про
вели масштабну презентацію (як за кіль
кістю одиниць техніки та агрегатів, так і за
кількістю виконуваних ними технологічних
операцій у полі) пропонованої в Україні
техніки.
Цьогорічна демонстрація техніки Case IH
справді була рекордною. Як згадувалося
вище, з-поміж 13-ти технологічних опе
рацій, які проводили на демонстраційних
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майданчиках, моделі Case IH були задіяні
в кожній.
На полігоні продемонстрували техніку
для обробітку ґрунт у (глибокорозпушувач
Ecolo Tiger 870, культиватор для прове
дення передпосівного обробітку ґрунт у та
лущення стерні True-Tandem 330 TURBO,
тандемну дискову борону RMX 370) для
висівання (пневматична однодискова сі
валка Case IH SDX), техніку для захист у рос
лин (самохідний обприскувач Patriot 3330)
та новинки цього сезону — тюковий преспідбирач LB 434 та надпот ужний комбайн
240-ї серії Axial Flow® 9240.
Окрім тракторів, які працювали на демон
страційних майданчиках із причіпною тех

нікою різних виробників, українські аграрії
мали змогу ознайомитися з повною продук
товою лінійкою тракторів Case IH, зокрема
новинками та ексклюзивними моделями.
Презентований навесні під час відкрит
тя АДНЦ трактор Case IH Magnum 380
Rowtrac CVX демонстрував свою технічну та
технологічну досконалість у полі.
Проте справжній ажіотаж у відвідувачів
викликав новий для українського ринку
трактор Case IH Optum 300 CVX, який є
гідним представником універсальних трак
торів. Його показали у статиці.
Із найпот ужнішими колісними та гусенич
ними тракторами Case IH Steiger і Quadtrac
відвідувачі мали змогу ознайомитися, огля

даючи статичну експозицію, та безпосеред
ньо в полі під час виконання ними робіт з
обробітку ґрунту. За аналогічною схемою
присутні мали змогу більше дізнатися про
трактори серії Magnum (моделі Magnum 315
та Magnum 340), Puma (моделі Puma 155

і Puma 210), Maxxum 125 (пот ужність
125 к. с.), Farmall JX 110 (110 к. с.) та не
звичний для нас трактор Quantum 75N, який
використовують для робіт у виноградниках.
Зернозбиральні комбайни Case IH демон
стрували свої можливості під час збирання

сої та соняшнику і вкотре доводили відвіду
вачам центру, що роторні комбайни Case IH
«не переймаються» питаннями, як налашт у
ватися на різні культ ури, а якісно працюють
на обмолочуванні будь-яких сільськогоспо
дарських культ ур без зайвих витрат часу.
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ставка на потужність та технологічність

Нова партія тракторів
для агрохолдингу «Мрія»
На початку року технічний парк агрохолдингу «Мрія» поповнився десятьма 500-сильними гусеничними
тракторами від компанії Case IH. Для продовження програми оновлення машинно-тракторного парку
та остаточного впровадження нових ресурсозберігаючих технологій у роботі на початку осені госпо
дарство придбало ще 10 високопродуктивних тракторів від Case IH.

Щ

оправда, у новій партії помічників
були не лише тракторні гіганти із
500-сильними двигунами, а й «се
редні» трактори серії Magnum, які відмінно
зарекомендували себе на ринку України,
з номінальною потужністю двигуна 340 к. с.
Сума контракту становить 2 615 тис. дол.
«Відновлення тракторного парку агро
холдингу є одним із наших головних завдань
сьогодні. Адже трактори є тими машинами,
без яких працювати та розвиватися не мо
же будь-яке сільськогосподарське підпри
ємство», — говорить операційний директор
компанії Віктор Кухарчук. «Загальна потреба
нашого холдингу в потужних тракторах стано
вить не менш ніж 25 машин. Сьогодні можна
впевнено сказати, що ми подолали половину
цього шляху. Нині маємо 15 п’ятсотсильних
машин, 10 із яких вже практично відпра
цювали один сезон. З практики експлуатації
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Віктор Кухарчук,
операційний директор
агрохолдингу «Мрія»

цих машин — це саме те, що ми шукали. Ад
же сьогодні жоден колісний трактор, трактор
із використанням двох гусеничних траків не
можна порівняти з чотиригусеничною систе
мою приводу», — продовжує Віктор Кухарчук.
«Від початку року, а саме з квітня, коли ці
трактори почали активно експлуатувати на по
лях агрохолдингу, техніка напрацювала близько
1,5 тисячі мотогодин. Проте для такої техніки —
це не межа. Ми могли напрацювати й більше,
однак погодні умови, а саме спека та, як на
слідок, пересушений ґрунт, дещо призупинили
наші роботи в полі. Звісно, проблема не у трак
торах — вони повсякчас готові виїхати в поле.
Проте в усьому має бути присутній здоровий
глузд, і для того, щоб свідомо не нищити та не
перевантажувати техніку, ми змушені «відстою
ватися» на машинних дворах господарства.
Варто зазначити, що для трактора
Quadtrac 500 узагалі немає жодних про

блем у плані пересування полем — йому
все одно, рівне поле чи ні, він рухається
ним, мов праска прасувальною дошкою.
Якщо порівняти ці трактори з колісними —
то це, як кажуть, небо і земля. По-перше,
ми маємо значно нижчий тиск та краще
зчеплення із ґрунтом, до того ж конструкція
трактора дає змогу постійно передавати
всю пот ужність двигуна на рушії, що є ду
же важливим критерієм, особливо під час
роботи на горбистих полях та з широкоза
хватною ґрунтообробною технікою. Також
важливим фактором (і в цьому ми переко
налися на практиці) є малі габарити трак
тора, завдяки чому він дуже маневрений і
може швидко та безпроблемно переміща
тися дорогами загального корист уван
ня», — захоплено розповідає про досвід ек
сплуатації тракторів операційний директор
агрохолдингу.
Не є секретом, що вартість трактора з гу
сеничним рушієм є більшою, ніж звичайно
го трактора, і саме це дуже часто впливає
на прийняття рішення щодо його купівлі.
Втім, це саме той випадок, коли економити
не варто. Так, за словами пана Віктора, за
1,5 тис. мото-годин жодних проблем, навіть
найменшого натяку на їхнє зношування чи
пошкодження не було. «Гусеничні рушії слід
встановлювати на всі пот ужні трактори. Су
часні технології, і ми це бачимо на тракто
рах Quadtrac 500, дають змогу виготовити
надійний, довговічний гумовий гусеничний
трак, термін експлуатації якого буде не
меншим, ніж колісної ходової. Проте пе
реваг у роботі буде значно більше. За на
шими розрахунками, якщо цей гусеничний
трак відпрацює понад 8 тис. мотогодин,
то їхнє використання з фінансової точки
зору цілком виправдане. Проте це лише
порівняння вартості коліс та «гусениць». Є
й інший бік медалі, який жодним чином
не можна підрахувати — це вплив тракто
ра на ґрунт, його низький питомий тиск
(500 г/см2), можливість його роботи на

Анатолій Мацюк,
продукт-менеджер із тракторів та
причіпного обладнання Case IH
— Увагу агрохолдинг «Мрія» під час
останнього поповнення технічного
парку зосередив на раціональних та
ефективних рішеннях від Case IH. В
Україні трактори Quadtrac та Magnum
є одними із найпопулярніших у своїх
сегментах, оскільки вони відмінно за
рекомендували себе на полях наших
господарств. «Завжди перший на вашо
му полі» — це не просто амбітне стра
тегічне гасло виробника, а твердження
користувачів цієї техніки, яке вперто
прикипіло до тракторів серії Quadtrac,
об’єктивна оцінка людей, що мають ці
машини у своїх господарствах. До того
ж, у продуктовій лінійці Case IH тракто
ри Quadtrac з’явилися майже 20 років
тому. Відтоді їх ретельно «відшліфували»
конструктори, адже вони:
  є унікальними в своєму класі трак
торів (постійний привід на чотири
гусениці);
  мають найбільшу площу контакт у та
найменший тиск на ґрунт — лише
500 г/см2, забезпечують найвищу
прохідність та дають змогу раніше
виходити в поле;
  оснащені
унікальною
плаваю
чою підвіскою гусеничних рушіїв,
що створює умови для надійного
постійного контакт у з ґрунтом за
вдяки зменшенню пробуксовування
майже до нуля;
  мають максимальне тягове зусилля
та двигун із найбільшим у своєму
сегменті крутним моментом.

перезволожених ґрунтах, вчасне вико
нання за рахунок цього всіх техноголічних
операцій. Ось ці пріоритети є головними
для нас. Конструкторам Case IH вдало
ся поєднати в одній машині несумісні на
перший погляд речі — високу пот ужність,
маневреність, відмінну зчіпну властивість
трактора з ґрунтом та щадне ставлення до
нього», — говорить пан Віктор.
Своєю чергою, Анатолій Мацюк, продуктменеджер із тракторів та причіпного облад
нання Case IH, високо оцінив співпрацю з
агрохолдингом «Мрія», відзначивши його як
надійного та новаторського партнера.
Трактори Magnum, які придбав агрохол
динг «Мрія» — з оновленої лінійки, що знач
но вдосконалена і має низку нових якостей
і характеристик, які допоможуть аграріям
підвищити продуктивність роботи та за
безпечать не лише прибутковість ведення
виробництва, а й комфортність та задово
лення від роботи на цій техніці. Адже трак
тори модельного ряду Case IH Magnum — це
справжні «трударі», на які припадає основна
частка завдань із повним навантаженням,
що потрібно виконати у стислі агротехнічні
терміни.
Найакт уальнішою машиною для рин
ку України є Magnum 340, який може
розвивати пот ужність до 409 к. с., осна
щений системою управління пот ужністю
Power Management. Трактор має новий
6-циліндровий 24-клапанний двигун FPT
на 8,7 л із поліпшеними характеристи
ками пот ужності та крутний момент за
низьких обертів двигуна. Останній, до
речі, оснащено паливною системою ви
сокого тиску, турбонагнітачем та про
міжним охолодженням. Максимальний
крутний момент досягається у діапазоні
1200–1600 об./хв та становить 1671 Нм,
а під час роботи зі знаряддями, які потре
бують пот ужної гідравліки та ВВП, двигун
розвиває крутний момент аж до 1800 Нм,
що забезпечує найбільше тягове зусилля із
будь-якими агрегатами.
Партнерство між Case IH та агрохол
дингом «Мрія» продовжується. І сьогодні
діалог між двома пот ужними компаніями
будується не лише на обговоренні питан
ня щодо придбання чи постачань техніки й
запасних частин, а також на активному за
стосуванні технологій та рішень від Case IH.
Адже ця техніка — це лише частина повної
технології обробітку ґрунт у. Сьогодні Case
IH у своєму портфелі має технічні та тех
нологічні рішення, які здатні оптимізувати
виробничі процеси будь-якого сільськогос
подарського підприємства, підвищити вро
жайність сільськогосподарських культ ур та
рентабельність ведення бізнесу в цілому.
Farm Forum /
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Бездоганність процесу
на промислових
Програма WCM покликана роз
вивати комплексний підхід до ство
рення якісної продукції, яка була б
екологічно чистою та ресурсоефектив
ною. WCM — це система, що постійно
розвивається задля усунення зайвих
втрат та відходів виробничого проце
су. Ця інтегрована модель управління
всіма елементами організації скон
центр ована на покращенні ефек
тивності технічних та організаційних
компонентів діяльності компанії й од
ночасному підвищенні її конкуренто-
спроможності на ринку.
Головними цілями програми є усу
нення зайвих втрат і відходів шляхом
втілення принципу «оптимального ну
льового показника», що означає нуль
травм, нуль дефектів, нуль відмов, нуль
відходів, зменшення товарно-виробни
чого накопичення і пунктуальну достав
ку запасних частин на заводи, а звідти,
відповідно — до дилерів та клієнтів.

Бронзова відзнака для заводу Case IH у м. Расін (США)
Завод Case IH у м. Расін отримав бронзову відзнаку за досягнення стандарту Промислових технологій
світового класу (World Class Manufacturing — WCM)

З

авод Case IH у м. Расін (США), на яко
му виробляють трактори Magnum, не
щодавно отримав сертифікат рівня
Bronze в рамках програми впровадження
стандартів промислових технологій світово
го класу WCM (World Class Manufacturing).
Слід зазначити, що на цьому підприємстві
також виготовляютьтрансмісії для комбайнів
Axial Flow®, комбайнів для збирання бавов
ни та осі і клапана для тракторів Steiger 4WD.
Нагадаємо, що в цілому 59 промислових
підприємств CNH Industrial (до яких входить і
бренд Case IH) по всьому світу беруть участь
у програмі в WCM, 20 з яких вже отримали
бронзові відзнаки, а ще 10 — срібні.
Цю нагороду вручили після дводенно
го незалежного аудит у підприємства. Було
відмічено, що завод зробив істотні кроки
на шляху підвищення рівня виробництва.
Аудиторська перевірка також довела, що
це не просто відзнака заводу. Саме голо
вним його досягненням вважають те, що
всі працівники чітко розуміють вимоги про
грами WCM, що є основою для виробництва
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високоякісної техніки з нульовим рівнем
відмов. Адже співробітники, які працю
ють безпосередньо на виробництві, є
найціннішою ланкою виробничого лан
цюга, і саме від якості їхньої роботи
залежить якість обладнання, що випус
кається. Саме це, а також низка інших
важливих моментів (зокрема високі
виробничі стандарти та екологічність ви
робництва), дали змогу заводу у м. Расін
досягти рівня Bronze.

виробництва
підприємствах Case IH
срібна відзнака для заводу Case IH у м. Санкт-Валентині
(австрія)
За результатами перевірки незалежних професійних аудиторів, завод здобув срібну
відзнаку за бездоганну організацію виробничого процесу та прекрасне знання WCM,
продемонстроване працівниками заводу, а особливо — у виробничих цехах.

З

авод Case IH у Санкт-Валентині
(Австрія), що випускає відомі ук
раїнським аграріям трактори се
рій Puma, Maxxum і Optum, отримав
срібну відзнаку за успішне впроваджен
ня стандартів промислових технологій
світового класу (WCM), одного з найви
щих cвітових стандартів інтегрованого
управління виробничими пот ужностями
та процесами. «Знадобилося лише сім
років від початку реалізації програми
WCM, щоб отримати срібну відзнаку. Ми
справді пишаємося тим, що наш завод
у Санкт-Валентині став першим промис

та ефективністю виробництва, а тепер най
вищий рівень наших стандартів офіційно
визнано та підтверджено», — каже Андреас
Кампенгубер, директор підприємства в
Санкт-Валентині.

ловим підприємством CNH Industrial із
виробництва сільськогосподарського та
будівельного обладнання в регіоні EMEA
(Європа, Близький Схід та Африка), що
отримав цю нагороду. Завод Case IH у
Санкт-Валентині давно відомий якістю

«Перевірка» якості виробництва
делегацією з Молдови

У

бездоганності організації роботи на
заводі та результаті цього, високій
якості продукції, що там випускають,
мали змогу пересвідчитися представники
делегації клієнтів Case IH із Молдови, які
15 червня 2016 року побували на заводі у
Санкт-Валентині. Цю поїздку до Австрії для
20 клієнтів-корист увачів техніки Case IH
організувала компанія Agroprofi, офіційний
дилер Case IH у Молдові.
Під час візит у до Санкт-Валентина для
гостей було організовано екскурсію
підприємством, його виробничими
площами. З оглядового майданчика
гості мали змогу побачити робот у ок
ремих ліній. Відвідування особливого
кінотеатру й перегляд серії відео, при
свячених техніці Case IH, завершили
першу (теоретичну) частину перебу
вання на підприємстві.
Сьогодні у Молдові працює до
сить широкий спектр техніки Cаse
IH. Популярністю корист уються такі
трактори, як Puma, Maxxum (з особ

ливостями їхньої експлуатації колегами
із Молдови ви можете ознайомитись на
сторінках 16–19 нашого видання), тому в
другій половині дня для гостей організували
тест-драйв цих машин.
Крім того, учасники делегації мали змо
гу ознайомитися з новими продуктами
компанії. Так жвавий інтерес відвідувачі
проявили до новинки цього сезону, трак
тора Optum CVX, який також збирають на
цьому заводі.

Для молдавської делегації поїздка була
не лише візитом на завод. Гості також оз
найомилися з визначними місцями Від
ня — австрійської столиці.
Найголовніше, що такі поїздки справді
дають змогу краще пізнати внутрішній світ
Case IН та переконатися у повній відданості
справі кожного співробітника, кожного під
розділу та кожного члена компанії. Не зали
шайся осторонь.
Приєднуйся до «сім'ї» Case IH.

Case IH запрошує всіх бажаючих відвідати вироб
ничий завод у австрійському місті Санкт-Валентин, де
ви зможете переконатися у досконалості виробництва
тракторів та побачити на власні очі процес їхнього ство
рення. Групи для відвідування заводу формують постій
но. Звертайтесь до дилера Case IH у вашому регіоні.
Case IH завжди радий зустрічі. Чекаємо на Ваш візит!
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Альфред Брем*: «Пума — це дуже смілива тварина,
здатна прогнати ягуара».

puma — Трактор
«із характером»
«Серія тракторів Puma — це лінійка багатоцільових машин, «на плечі» яких покладено виконання
більшості сільськогосподарських робіт у господарстві. В їхню конструкцію закладено два нероздільні
для тракторів такого класу основоположні принципи — маневреність та потужність. Придбавши цьо
го «сталевого звіра», ви можете бути впевнені, що він стане надійним помічником під час виконання
основних, допоміжних та транспортних робіт. І сьогодні можна без жодного перебільшення стверджу
вати, що там, де працюють трактори Puma, іншим уже робити нічого.

Т

рактори цієї серії є втіленням кон
цепції машин, що наділені високими
експлуатаційними характеристиками і
які за потреби можуть дати фору навіть по
тужнішим машинам.
В Україні модельний ряд Puma представ
лений чотирма тракторами з номіналь
ною потужністю двигуна 158, 182, 213 та
224 к. с., чого буде цілком достатньо для
виконання всіх завдань: передпосівного та
основного обробітку ґрунт у, висіву і пере
везення вантажів.
Слід також зазначити, що український
ринок причіпного обладнання насиче
ний машинами для агрегат ування з ци
ми тракторами. Тому проблем із пошуком
допоміжного обладнання для них у вас
аж ніяк не виникне — це знову ж таки до
дає ще один переконливий плюс до спи
ску експлуатаційних переваг тракторів
цієї серії.

Вони надійні,
довговічні та економічні

Усі трактори модельного ряду Puma осна
щені високопродуктивними 4-клапанними
дизельними двигунами FPT (Tier 3) із ро
бочим об'ємом 6,7 л, які зарекомендували
себе як надійні та економічні. Всі вони — із
паливною системою Common Rail, що має
електронне управління подачі палива. Це
дає змогу отримати максимум пот ужності
за оптимальної витрати палива (макси
мальний крутний момент досягається уже
за 1400 об./хв колінчастого вала двигуна).
Це особливо ефективно під час виконання
робіт із обробітку ґрунт у, що потребують ве
ликого тягового зусилля.
За використання інтелектуальної системи
управління потужністю двигуна, яку вста
новлюють у базовій комплектації, ми маємо
можливість отримати додаткові 37 к. с., коли
цього потребують умови роботи. Це зручно

*Альфред Брем — німецький вчений-зоолог, мандрівник, автор науково-популярної роботи «Життя тварин».
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за використання обладнання, що працює від
ВВП, або під час транспортування вантажів.
При цьому максимальний крутний момент
досягається уже за 1600 об./хв. Відповідно,
знижені оберти двигуна — це зменшення ви
трати палива. В разі якщо у вас ця система
неактивована, ви можете розраховувати
на підвищення потужності двигуна до 18 к.
с. (активується шляхом зниження частоти
обертання двигуна до 1900/2000 об./хв),
що дає змогу без проблем долати наванта
ження. Максимальна потужність досягається
за частоти обертання 1800–2000 об./хв.
До того ж ці двигуни характеризуються
таким поняттям, як еластичність. І це дуже
важлива характеристика, адже у широкому
діапазоні робочих обертів колінчастого ва
ла (не менш ніж 600 об./хв) двигун забез
печує сталу потужність. А це, своєю чергою,
дає змогу зберігати робочий режим навіть
за невисокої частоти обертання колінчастого

вала двигуна. Така здатність цих двигунів ду
же цінна насамперед тим, що оператор поз
бувається необхідності постійно регулювати
подачі палива, водночас підвищується їхня
економічність без шкоди продуктивності.

Кожна кінська сила
використовується ефективно

Крім широкого вибору потужності дви
гунів тракторів серії Puma, Case IH також
пропонує встановлення різних варіантів
комплектації трансмісій, що дасть змогу най
оптимальніше забезпечувати максимальну
передачу потужності двигуна. Так, у моделі
Puma 155 виконання цього завдання за
безпечує напівавтоматична трансмісія Semi
Powershift 18/6. Потужніші трактори — Puma
180 та Puma 210 — оснащені трансмісією
Full Powershift 18x6, а на модель Puma 225
встановлено автоматичну трансмісію CVX,
що дає змогу точно дібрати відповідний ре
жим роботи.
Стандартна комплектація тракторів містить
двошвидкісний ВВП (540E/1000). Якщо пла
нується виконувати ширший спектр сільсько
господарських завдань із залученням облад
нання, що потребує максимум пот ужності від
ВВП, то можна замовити чотиришвидкісний
ВВП: 540/540E/1000/1000E. У механізмі
ВВП використано прямий привод від махо
вика двигуна.

ПОТУЖНІСТЬ — КОЛИ ВОНА
ПОТРІБНА

Гідравлічна система оснащена аксіаль
но-поршневим насосом із регульованим ро
бочим об'ємом. У стандартній комплектації
на трактори Puma 180 та 210 встановлюють
насос продуктивністю 120 л/хв (опційно —
150 л/хв), а на модель Puma 155 — продук
тивністю 113 л/хв. Також стандартна комплек
тація гідравліки трактора має чотири механічні
виносні клапани. Крім них, на замовлення
можна додатково встановити ще до трьох
одиниць виносних клапанів з електронним
управлінням (їх розміщують збоку трактора).
Максимальна вантажопідйомність заднього
навісного пристрою становить 10 460 кг.

«Досвід експлуатації переконує: з
Case IH ми на правильному шляху»
Пот ужний виробник сільськогоспо
дарської продукції на ринку Молдови
компанія AMG Kernel сьогодні обробляє
5 тис. га. Основні культ ури в господарстві
це — пшениця, ячмінь, соняшник, куку
рудза, соя, ріпак, льон. Проте AMG Kernel
також є лідером на ринку Молдови з ви
рощування та продажу високоякісного
прищепленого посадкового матеріалу во
лоських горіхів та яблунь.
Від 2014 року компанія, згідно з влас
ною програмою оновлення машино-трак
торного парку, активно інвест ує в нові ма
шини та сільськогосподарські агрегати.
Ключовим партнером AMG Kernel обрала
міжнародну компанію Case IH, і сьогодні
продовжує активно оновлювати парк тех
ніки моделями саме цього виробника.
Останнім придбанням компанії став
трактор Puma 210 із номінальною по
тужністю двигуна 210 к. с. Попри те,
що господарство отримало цю модель
на початку квітня 2016-го, вона встиг
ла напрацювати понад 600 мото-годин.
Puma 210 придбали для посівної кам
панії та робіт з обробітку ґрунт у (коли
задіяні дискові борони). Для розши
рення сфери застосування на тракторі
встановили передню навісну систему.
Це дає змогу без проблем агрегат увати
всі відповідні сільськогосподарські зна
ряддя. Зокрема, у господарстві під час
висівання на неї встановлюють бункер
для мінеральних добрив. Також трактор
має систему автопілот ування, що дає
змогу використовувати його на повну
пот ужність навіть уночі.

Олег Забіца,
заступник директора AMG Kernel
«Основне завдання трактора — це прове
дення посівних робіт навесні та операцій з
обробітку ґрунту. Сьогодні ми вже маємо в
господарстві техніку цього виробника і на
власному досвіді переконалися у її надійнос
ті та продуктивності. От, наприклад, Magnum
335, який ми придбали 2010-го, напра
цював понад 7,5 тис. мото-годин. Під час
експлуатації не виникло жодних проблем.
Також маємо чотири зернозбиральні
комбайни. Вони не нові, проте якісно ви
конують поставлені перед ними завдання.
Мабуть, саме позитивний досвід експлуа
тації тракторів і комбайнів став вирішаль
ним фактором під час придбання цієї мо
делі», — говорить Олег Забіца, заступник
директора AMG Kernel.
Техніку Case IH у господарстві відзна
чають як високопродуктивну, надійну та
економічну. А найголовнішим це те, що
за показником ціна — якість вона сьогодні
посідає перше місце з-поміж подібних про
дуктів інших виробників.

комфорт перш за все

Уже традиційно техніка Case IH вигідно
вирізняється з-поміж аналогів інших вироб
ників найвищим рівнем комфорту й безпеки
оператора. І трактори Puma 210 це вкотре
підтвердили завдяки просторій і звукоізольо
ваній кабіні (рівень шуму — 69 дБ) із прекрас
ною оглядовістю робочої зони — на 360°.
Взагалі, як і вся техніка Case IH, трактори
серії Puma можна укомплект увати відповід
но до вимог найвибагливіших фермерів. Із
ними ви завжди будете впевнені — це на
дійні, довговічні, економічні помічники.
Farm Forum /
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Трактор Maxxum —
Компактний та пот ужний
Потужні трактори є більш спеціалізованими, а інколи в господарстві потрібні справжні «палички-виру
чалочки» — компактні й зручні в застосуванні енергозасоби, яким буде під силу й вантаж перевезти,
й навантажувально-розвантажувальні роботи виконати, й у полі попрацювати.

Т

рактори серії Maxxum від Case IH — са
ме такі умільці. Вони є справжніми
універсалами в своєму класі техніки й
відкривають перед вами практично неви
черпні робочі можливості.
В Україні ця серія представлена однією
моделлю, а саме трактором Maxxum 125, з
номінальною потужністю двигуна 126 к. с,
яка досягається за частоти обертання
колінчастого вала 2200 об./хв. Основна пе
ревага цих тракторів, яка не може бути не
поміченою, — це використання дефорсова
них (!) шестициліндрових дизельних двигунів
з турбонагнітачем та проміжним охолоджува
чем повітря FPT об'ємом 6,7 л. Це, по-пер
ше, забезпечує підвищену продуктивність та
економію палива під час виконання навіть
найскладніших сільськогосподарських за
вдань, а по-друге, сприяє довговічності дви
гуна, а це, своєю чергою, збільшує інтервали
між проведенням ремонтних робіт. Макси
мальний крутний момент двигуна становить
555 Нм. Система живлення двигуна — ме
ханічна (ротаційний ПНВТ Bosch).
Рівень викидів відпрацьованих газів від
повідає вимогам стандарту Tier 3.
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Трансмісія

На український ринок Maxxum 125 постав
ляють із надійною, перевіреною часом і прак
тикою трансмісією Hi/Lo Powershift 24F/24R
із механізмом зміни напрямку руху без роз
риву потоку потужності Powershuttle та Semi
Powershift 16F/16R. Така трансмісія робить
трактор серії Maxxum справді незамінним
помічником під час виконання транспорт
них, навантажувально-розвантажувальних
робіт та операцій із передпосівного й ос
новного обробітків ґрунту. До того ж макси
мальна швидкість руху трактора становить
40 км/год. Ви можете бути впевнені, що від
чуєте задоволення від досягнення відмінної
продуктивності, як тільки розпочнете працю
вати з трактором Maxxum.
Для всіх тракторів цієї серії виробник пе
редбачив також встановлення додаткового
ходозменшувача (опція).

Гідросистема, задній
навісний механізм та ВВП

Гідросистема трактора також варта ува
ги. Її «серцем» є пот ужний насос продук
тивністю 80 л/хв. Опційно також можливе

встановлення насосів підвищеної продук
тивності — 113 л/хв. Це дає змогу працю
вати з будь-яким сільськогосподарським
знаряддям, що агрегат ується з трактором
цього класу. В стандартній комплектації на
тракторі встановлено дві пари механічних
гідроклапанів (максимально можлива їхня
кількість — чотири одиниці).
Найбільша вантажопідйомність задньої
навісної системи трактора — близько 6 т, що
не може не радувати корист увача.
На тракторі встановлено двошвидкісний
ВВП 540/1000 об./хв.
Ємність бака для палива становить
250 л, чого цілком достатньо для безпе
рервної роботи впродовж зміни.
Взагалі Maxxum 125 — багатофункціональ
ний, простий у роботі та обслуговуванні трак
тор. Утім, як і всю техніку Case IH, трактори
цієї серії можна доукомплектувати відповідно
до вимог найвибагливіших фермерів. Влас
ники цієї техніки завжди будуть у виграші та
працюватимуть продуктивно й водночас ком
фортно. А прості, надійні, довговічні та еко
номічні помічники Maxxum-серії гарантують
вам повне задоволення від роботи.

«Одне можу сказати — тракторами я задоволений»
Фермерське господарство Rascaiete
nii-Agro (Молдова) нині обробляє близько
700 га землі. Проте раніше в обробітку
мало 1640 га.
Після реформування 1999 року в
господарстві залишилася лише стара
техніка. Більшість нової розікрали, «роз
тягли» дрібні фермерські господарства
й невідомі особи. А стара техніка зали
шилася. І працювати на ній, за словами
директора Віктора Фрекаутану, було дуже
важко.
«До й після реформування працюва
ли у сфері садівництва, виноградарства,
овочівництва. Розвивали напрям насін
ництва овочевих культ ур. Крім того, що
року наше господарство вирощувало
по 75–80 тис. т різноманітних овочів,
розпочинаючи від селери й закінчуючи
кропом. Також у господарстві було понад
300 га виноградників. Проте витрати на
утримання виноградників, садів, веден

Віктор Фрекаутану,
директор фермерського
господарства Rascaietenii-Agro
ня овочівництва були великими, адже там
багато ручної праці. Тому частково відмови
лися від цих напрямків. Сьогодні увагу скон
центрували на вирощуванні більш простих
та поширених сільськогосподарських куль
тур, таких як: пшениця, ячмінь, соняшник,
кукурудза.
Тракторами, що мало наше господар
ство, ми робили все. Проте їхня продук
тивність була низькою. Та й умови праці на
ближалися до незадовільних», — говорить
директор господарства.
Тому питання технічного переоснащення
для керівництва було актуальним упродовж
довгого терміну. Адже цілком зрозуміло,
що це дасть змогу вийти на новий рівень
виробництва та забезпечити кращі умови
праці операторів.
«Останнім нашим придбанням став трак
тор Maxxum 125 від Case IH. Також ми ма

ємо в господарстві моделі Farmall JX 110,
Puma 180 цього виробника.
Моделі призначені для різноманітних
робіт, проте моя основна вимога — щоб
трактор був багатофункціональним. Тому
останній трактор ми спеціально замовили
з передньою навіскою та переднім ВВП. З
досвіду експлуатації впевнено скажу — у цих
тракторах ми можемо на 100% довіряти їх
нім технічним характеристикам. От, напри
клад, я маю у господарстві глибокорозпу
шувач на п’ять стійок. Колеги говорили, що
JX 110 не зможе якісно працювати з таким
агрегатом. Проте, зваживши всі «за» і «про
ти» і ще раз переглянувши вимого ґрунто
обробного агрегат у до пот ужності трактора,
прийняв рішення «вчепити» даний агрегат
на JX. І все вдалося — агрегат і трактор якіс
но працювали в тандемі. Глибина обробітку
ґрунт у становила 40–45 см. Річ у тім, що це
не «російські» трактори, де половина коней
дохла, в них усі коні нормальні.
Трактор Maxxum 125 навесні цьогоріч
працював із навісною 6-рядною сівал
кою для просапних культ ур. Так, він — по
тужніший, ніж вимагає агрегат, проте —
стабільніший у роботі. Його передок не
піднімається під час рушання з місця, під
час розворотів тощо.
На передній навісний механізм за потре
би чіпляю мульчувач, узимку трактор пра
цює з лопатою. Через круті підйоми ми не
маємо змоги виїхати з села за неочищених
доріг. Тому частину коштів витратили на за
лучення техніки. Цей трактор — пот ужний
і маневрений. Без проблем упорається з
очищенням доріг.
Мульчувач працює в тандемі з дисковою
бороною, яку навішують на задню навіску.
Тому трактор за один прохід виконує декіль
ка технологічних операцій.
До речі, у нашому регіоні, вибираючи
трактор, я зіткнувся з проблемою встанов
лення переднього навісного механізму та
ВВП на нього. Наперед скажу, що ніхто у
нашому регіоні, крім «Агропрофі» — дилера
Case IH, не пропонує встановлювати поді
бні механізми на трактори пот ужністю до
130 к. с. У цій компанії мене привітно зу
стріли, ознайомили з усіма можливими ком
плектаціями даної моделі, її вартістю (вона
спочатку змусила мене трохи потриматися
за немолоде серце, проте згодом ми прий
шли до спільного рішення, яке влаштовува
ло як мене, так і дилера). Окрім передньої
навіски та ВВП, я замовив також фронталь
ний навантажувач на цей трактор».
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працювати краще, якісніше, ефективніше

серія Optum CVX:
комбінації можливостей
Optum CVX — Це поєднання сучасних технічних можливостей, інновацій, що були відібрані та втілені
в життя в одному тракторі за побажаннями клієнтів та партнерів Case IH. Тож який він — трактор
майбутнього?

О

ptum CVX не є вдосконаленням лі
нійки тракторів компанії, а повністю
спроектований, як-то кажуть, «із нуля»
і втілює всі найоригінальніші та найефек
тивніші рішення у тракторобудуванні з арсе
налу компанії Case IH.
Привабливий зовнішній вигляд нового
Optum CVX тільки підкреслює такі його інно
ваційні конструктивні особливості, як: ком
пактні розміри, відносно низька базова вага
трактора, повна автоматизація всіх виробни
чих процесів, широкі межі довантаження то
що. Зокрема, поєднання низької ваги моделей
(10,8 т) і їхніх компактних розмірів, потужного
двигуна дає змогу Optum CVX по максимуму
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розкритися, скажімо, на виконанні транспорт
них робіт. Водночас можливість довантаження
трактора до 16 т(!) робить його незамінним під
час проведення операцій з обробітку ґрунту.
  Компактний та пот ужний
Нова серія Optum CVX — це дві мо
делі, оснащені компактним, проте пот уж
ним 6,7-літровим двигуном NEF від FPT
Industrial, із номінальною пот ужністю
270 та 300 к. с, яка досягається за
2100 об./хв колінчастого вала двигуна.
Максимальна його пот ужність для моделі
Optum 300 CVX становить 313 к. с. На дви
гуні встановлено турбокомпресор зі змін

ною геометрією (eVGT) і систему обробки
відпрацьованих газів еSCR, що дає змогу
відповідати стандарт у Євро 4 за шкідливіс
тю викидів відпрацьованих газів.
Крім того, завдяки наймісткішому в галузі
баку для палива (об’ємом 630 л) Optum CVX
здатен працювати без дозаправки протягом
дня, що не може залишатися поза увагою.
  Трансмісія:
Максимум можливостей

Трактор Optum 300 CVX обладнано без
ступінчастою трансмісією СVX, яка скла
дається з гідростатичного блока, що викона
ний як єдине ціле (без з’єднувальних шлангів

презентація Optum CVX 300
та відкриття нового шоуруму

та трубок). Тобто гідронасос розміщений в од
ному блоці з гідромотором, що значно спро
щує конструкцію гідроблока та підвищує йо
го надійність. Далі розміщено механічний
блок, що складається з чотирьох механічних
діапазонів, які приводяться у дію з допомо
гою технології DKT (технології подвійного
зчеплення). Тобто ми маємо дві передачі на
одній муфті зчеплення та дві — на другій, що
дає змогу швидше і плавніше їх перемикати.
Унікальністю такої трансмісії є те, що гідро
стат розміщено перед механічною КПП, що
дає змогу уникнути перевантаження, а отже,
збільшити його довговічність. Такі трансмісії
не є новинкою для тракторів — їх випускають
давно, і впродовж цього періоду вони вияви
лися доволі надійними, економічними та лег
кими в управлінні. В Україні їх представили
вперше, а от фермери Європи та Америки
вже мали можливість перевірити та високо
оцінити їхню роботу на практиці.
До базової комплектації трактора входить
ходозменшувач, який дає змогу розвивати
мінімальну швидкість 30 м/год та ідеально
пристосований для господарств, що вирощу
ють овочі. Максимальна швидкість, залежно
від комплектації трактора, може становити
53 км/год.
До того ж використання гідростатичної
трансмісії також сприяє безпеці під час руху.
Адже вона має можливість самостійно при
гальмовувати, подовжуючи ресурс гальм. Та
кож ця трансмісія оснащена функцією Active
Stop, що дає змогу безпечно зупинятися та
рушати на схилах без використання зчеплен
ня та гальм.
Як і годиться техніці, яку використовують
для транспортних робіт, трактори Optum CVX
мають спеціальну функцію ABS Anti-lokc (як
опцію) для впевненого руху з вантажем доро
гами загального користування.
Також доступна система контролю тиску в
шинах, яка дає операторові змогу одночасно
відстежувати тиск у 16 шинах, встановлених
на тракторі та причепах, що також значно
розширює можливості економного й ефек
тивного використання трактора як у полі, так
і на дорогах загального користування.

  Гідросистема трактора —
велика підйомна вага
попри малі габарити

Гідросистема трактора-новинки створена
спеціально для роботи з найважчим причіп
ним обладнанням — її «серцем» є пот ужний
насос продуктивністю 223 л/хв. На тракторі
можливе встановлення до п’яти пар елек
тронних дистанційних клапанів, які можна
повністю налаштовувати за допомогою ор
ганів управління швидкістю потоку оливи і
таймерами, розташованими на підлокітни
ку крісла оператора. Також Optum CVX може
за потреби оснащуватися однією чи трьома
парами електронних клапанів для перед
ньої зчіпки (опційна комплектація).
Максимальна вантажопідйомність задньої
навісної системи трактора — близько 11 т,
передньої навісної системи, яка є повністю
інтегрованою у конструкцію трактора, — 5,8 т.

Компанія UkrFarming посилила свою присутність на
ринку України, відкривши 22 вересня 2016 року новий
шоурум у Харкові.
Новий шоурум — це виставковий майданчик, де
відвідувачі та клієнти мають змогу ознайомитися з тех
нікою Case IH, зона для проведення технічного обслуго
вування, склади запасних частин, офісні приміщення.
Одразу після перерізання червоної стрічки у просто
рому «шоурумі» будівлі офісного приміщення відбулася
презентація універсального трактора Optum CVX 300,
яку провів продукт-менеджер Case IH Анатолій Мацюк.
По її завершенні відвідувачі мали змогу зазирнути в усі
куточки «шоуруму», служби сервісного центру, поспілку
ватися з фахівцями, детальніше оглянути представлену
на виставковому майданчику техніку.
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У базовій комплектації на тракторі встанов
люють чотиришвидкісний ВВП 540/540E/
1000/1000E на 21 шліц. Можливе також вста
новлення вала на 6 та 20 шліців. Передній
ВВП, який можуть постачати як опцію, двошвидкісний — 1000/1000Е. При цьо
му 540 об./хв ВВП трактора досяга
ються за частоти обертання двигуна в
1930 об./хв, а 540 Eco — за 1 598 об./хв. Від
повідно 1000 та 1000 Eco досягають за ча
стоти обертання колінчастого вала двигуна у
1853 та 1583 об./хв.
Крім того, ВВП трактора оснащено низ
кою функцій, які дають змогу захистити ком
поненти трактора та причіпного обладнання
від перевантаження. Функція плавного за
пуску Soft Start реагує на підвищення опо
ру під час запуску причіпного обладання за
під’єднаного ВВП поступовим підвищенням
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крутного зусилля. А гідравлічне гальмо зу
пиняє рух під’єднаного причіпного облад
нання одразу після вимкнення ВВП. Також
ВВП оснащено системою автоматичного
вимкнення та увімкнення під час підніман
ня та опускання тягово-зчіпного пристрою.
Положення, в якому ВВП вмикається та ви
микається, можна регулювати. Також мож
на програмувати послідовність дій завдяки
новій системі автоматичного управління на
кінцях гону Headland Management Control II.
  Кабіна Optum CVX —
безпечний рух дорогою
та ефективна робота в полі

Комфорт роботи оператора став одним
із визначальних факторів під час проект у
вання та виготовлення цієї машини. Адже
що комфортніше почувається оператор,

то ефективнішою буде його праця та кра
щою — якість виконаних робіт.
У кабіні достатньо тихо (рівень шуму ста
новить 69 дБ), а за керування трактором
відповідає система AFSTM Accuguide, яка дає
змогу зосередитися на налашт уваннях ро
боти причіпного обладнання. Ці робочі про
цеси трактора та причіпного обладнання
відображаються на моніторі AFS Pro 700TM.
Завдяки великій площі засклення (5,78 м2)
ви матимете прекрасний огляд робочої зони
довкола трактора. Підвищенню рівня ком
форту в нічний час сприяє використання па
кета світлодіодного освітлення, що дає змо
гу працювати з високою якістю та точністю
навіть уночі. А завдяки підвісці переднього
мосту, амортизації передньої та задньої на
вісок, підвісці кабіни та водійського сидіння
оператор надійно захищений від поштовхів і
тряски та завжди зберігає контроль над тим,
що відбувається навколо.
Можливо, що ці, на перший погляд, не
значні технічні системи нічого не варті по
одинці. Проте їхнє поєднання та втілення в
одній машині, що ми й бачимо у тракторів
Optum CVX, кардинально змінюють світогляд
щодо можливостей використання тракторів у
сільському господарстві й дають змогу отри
мати універсальну модель для свого господар
ства — так би мовити, надійного «помічника зі
сталевими м’язами» на всі випадки життя, що
своєю бездоганною роботою прискорює по
вернення інвестиції у вартісну техніку.
Не пропустіть нагоди відчути переваги ек
сплуатації цього трактора на полях вашого
господарства, а надійність, універсальність,
пот ужність і зручність у роботі Case IH вам
гарант ує.

Роздрібне фінансування від
CNH Industrial Capital
Для багатьох аграрних підприємств України (особливо малих та середніх) фінансування оновлення технічної
складової господарства є однією з головних перешкод на шляху розвитку. Попри незначне пожвавлення
на ринку надання фінансових послуг сит уація все ж залишається досить складною. І знайти надійного
партнера з вигідними умовами досить складно.

С

аме тому компанії-виробники тех
ніки пропонують сільгоспвиробникам
різноманітні фінансові програми та
рішення, що допомагають аграріям долати
проблеми нестачі обігових коштів.
Для швидкого та доступного фінансуван
ня договорів купівлі техніки Case IH має
надійного фінансового партнера — кептивну
компанію CNH Industrial Capital, мета якої —
забезпечити аграріїв фінансовими інстру
ментами та послугами.
CNH Industrial Capital, використовуючи
власний багаторічний досвід діяльності на
різних ринках світу, пропонує індивідуальні
рішення для клієнтів та дилерів Case IH, зо
крема забезпечує повний спектр послуг у
сфері роздрібного фінансування. Наразі CNH
Industrial Capital надає фінансову підтримку
у придбанні техніки Case IH тільки на умовах
лізингу, що забезпечує клієнтам компанії до
датковий рівень зручності та впевненості.
Розповідає Катерина Безсудна, регіо
нальний менеджер із роздрібного фінансу
вання CNH Industrial Capital:
— Основним нашим партнером є міжна
родна компанія OTP Leasing, яка за обсяга
ми фінансування операцій із надання техніки в лізинг, є лідером на ринку України. Ми з
гордістю можемо сказати, що ні на хвилину,
навіть попри девальвацію гривні останніми
роками, не зупиняли фінансування наших
партнерів. Фінансуємо постійно, багато і
майже без змін умов кредит ування, які є
стабільними впродовж терміну діяльності
нашої програми роздрібного фінансування.
Як і в попередні роки, ми працюємо з дво
ма валютами — доларом та гривнею. Хоча мо
жу сказати, що вітчизняні агрокомпанії відда
ють перевагу гривні, на яку припадає близько
70% обсягів роздрібного фінансування.

Оновлені умови програми роздрібного фінансування
компанії CNHi Capital в Україні:
Валюта фінансування: долар США
Річна ставка фінансування, %
Авансовий платіж, %
Термін фінансування, роки

0,80

4,40

1

2

6,00
30
3

6,80

7,20

4

5

Валюта фінансування: гривня
Річна ставка фінансування, %
Авансовий платіж, %
Термін фінансування, роки

Цього року ми дещо порадували наших
партнерів. Так, маємо можливість надавати
кредитування у доларах на триваліший термін — нині максимальний термін становить
п’ять років. Також переглядаються можли
вості збільшення терміну кредитування і в національній валюті, втім через нестабільність
курсу ми поки що не можемо цього зробити —
максимальний термін фінансування у гривні
становить три роки. Крім того, було знижено
початковий авансовий платіж — сьогодні він
становить 30% вартості техніки, що дає змогу
покупцям вдало оптимізувати розподілення
власних фінансових ресурсів, а не витрачати
одразу 100% коштів на передоплату.
Інтерес до роздрібного фінансування від
CNH Industrial Capital щороку стабільно зрос

11,00

15,03
30
2

1

16,80
3

тає: тільки 2016-го наша компанія вже «пере
дала» задоволеним власникам нову техніку
Case IH на суму понад 9 млн євро!
Сьогодні в рамках цієї програми ми також
розширили фінансові можливості дилерів
Case IH, які відтепер можуть самостійно,
звісно, за нашої підтримки, напряму поста
чати техніку в лізинг своїм безпосереднім
клієнтам (так званий сублізинг). Це особли
во вигідно дрібним фермерам, які майже не
мають шансів відкрити кредитну лінію в ко
мерційній організації.
Крім того, ми плідно співпрацюємо і з ко
мерційними банками, зокрема з Райффай
зен Банк Аваль, який надає нашим клієнтам
мінімальні ставки кредитування.
Маємо чітко відпрацьований алгоритм
роботи нашої програми на практиці. Для от
римання комерційної пропозиції потенціаль
ний клієнт звертається до найближчого ди
лера Case IH, який скоординує подальші дії,
допоможе підготувати та зібрати потрібний
(типовий для банку) пакет документів.
Усі подальші питання, пов’язані з оформ
ленням, реєстрацією, адмініструванням,
страховими випадками тощо, компанія
бере на себе. Клієнт має лише сплатити
перший внесок та комісію за оформлення
лізингу. Платежі за реєстрацію і страхування
сплачують щомісяця протягом усього періоду лізингу — все прозоро, без жодних до
даткових виплат (у вигляді, наприклад, при
хованих чи додаткових комісій) упродовж
Регіональний менеджер
із роздрібного фінансування
Катерина Безсудна
+38 095 275 26 45
ekaterina.bezsudna@cnhind.com
Farm Forum /
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Case IH Quantum N

малі габарити —
великі можливості
У продуктовій лінійці тракторів Case IH є машини спеціального призначення, які мають характерний
зовнішній вигляд та надможливості як для тракторів невеликих розмірів.

З

найомтеся — серія тракторів Quan
tum. Вони призначені для роботи у
виноградниках та садах, а також для
виконання технологічних операцій з догля
ду за різноманітними сільськогосподарсь
кими культ урами, особливо тих, що виро
щують із вузькими міжряддями. Завдяки
своїй маневреності та енергонасиченості
ці машини агрегат уються із низкою мо
делей спеціалізованого причіпного облад
нання.
Трактори Case IH серії Quantum випус
кають у трьох варіантах, які різняться га
баритними розмірами (ширина/висота).
Усього серія тракторів Quantum представ
лена 12 моделями. Так, у модифікації Quan-
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tum V вони становлять 1,069x2,145 м, у
Quantum N — 1,236х2,235, Quantum F —
1,398х2,273 м відповідно. Саме такі га
барити тракторів дають можливість оброб
ляти насадження якісно, незалежно від
ширини посадки. Оскільки всі конструк
тивні елементи трактора розміщено «у га
бариті», трактори серії Quantum виконають
покладені на нього завдання, не пошкод
жуючи цінний урожай.
Також моделі варіюють за радіусом по
ворот у та пот ужністю двигуна. Зокрема,
мінімальний радіус поворот у за компону
вання 2 WD становить усього 3 м, макси
мальний — за компонування 4 WD — 3,4 м.
Завдяки цим рішенням без проблем та пе

решкод можна виконувати роботи різної
складності у виноградниках чи садах, виро

щуваних за інтенсивною технологією. Фор
ма посадки та рельєф також не впливають
на виконання трактором технологічних
операцій, адже, крім того, що машини ма
ють малу ширину, центр їхньої ваги роз
ташований близько до землі, завдяки чо
му вони впевнено долають нерівності та
складнощі рельєфу.
Ці компактні трактори мають макси
мальні технічні можливості, якими наді
лені звичні для нас машини серій Farmall,
Maxxum, Puma.
Для виконання низки завдань пе
редбачено заднє навісне обладнання
першої чи другої категорій (його ванта
жопідйомність становить 2,6 т). Продук
тивність гідросистеми трактора в базовій
комплектації — 48 л/хв, за потреби її
збільшення опційно можна встановлювати

1236 мм

Для надійного забезпечення робо
ти всіх систем трактора використову
ють двигуни FTP пот ужністю від 65 до
106 к. с. Це 4-циліндрові двигуни з турбо
наддувом та охолодженням повітря, які
характеризуються високою надійністю
та продуктивністю. Максимальний крут
ний момент (352 Нм) досягається уже за
1 250 об./хв (для двигунів об'ємом 3,2 л)
колінчастого вала двигуна та 452 Нм за
1300 об./хв (4,5-літрові двигуни), тому во
ни можуть працювати дуже ефективно на
стандартних робочих швидкостях незалеж
но від навантаження на гідросистему та
ВВП трактора.
Виробник подбав також і про комфорт
та безпеку оператора під час роботи. Для
цього кабіну обладнали системами кон
диціювання та пот ужного очищення повітря

насос продуктивністю 64 л/хв. Таке зовсім
не «дитяче» обладнання дає змогу продук
тивно працювати, скажімо, із садовими
обприскувачами, навколостовбуровими
фрезами, фрезами для обробітку міжрядь,
косарками, обладнанням для навколостов
бурового внесення гербіцидів тощо. А ши
рокі силові можливості заднього навісного
пристрою без проблем дають змогу вико
ристовувати трактор для переміщення кон
тейнерів із плодово-ягідною продукцією.
Як і на більші трактори Case IH, на мо
делі серії Quantum за допомогою систе

ми керування можна встановити висот у
підйому заднього чи переднього навісного
механізму, що спрощує керування ними
на полосах розворот у. Натискання лише
однієї клавіші на розворотах активує по
слідовність виконання низки операцій, що
спрощує процес управління трактором і на
вісним обладнанням.
Чотири варіанти трансмісій здатні задо
вольнити вимоги будь-якого аграрія. У базовій
комплектації трактори оснащені реверсивною
механічною трансмісією із 16-ма передачами
переднього та стількома ж — заднього ходу.

за допомогою вугільних або паперових філь
трів, вмонтованих у дах кабіни, що спрощує
їхнє обслуговування.
Як бачимо, трактори для виконання різних
робіт мають відповідну комплектацію (перед
ню навіску, гідровиходи, фронтальний наван
тажувач). Слід сказати, що ці машини  — мо
дульної конструкції, тому їх комплектацію
вдасться чітко «підігнати» під конкретні потре
би користувача. І  можна бути впевненими,
що, попри свої незначні габаритні розміри,
ці трактори впораються із найскладнішими
завданнями у вашому господарстві.
Farm Forum /

www.caseih.com/ua

25

Порівняння різних
систем обробітку ґрунту
Під час порівняння систем обробітку ґрунту слід розглядати як
агрономічні, так й економічні аспекти.

Я

кщо ми говоримо про агрономічні
аспекти в Україні, то, враховуючи ос
новні проблеми, потрібно насампе
ред узгодити цілі певної технології обробітку
ґрунт у.
Сільське господарство України має дві го
ловні проблеми:
- деградація ґрунт у (ущільнення, порушена
структ ура);
- посуха в зоні континентального клімат у.

бокий обробіток із регулярним (чи за потре
би) глибоким рихленням (рис. 1)
  No-till (прямий висів)
Таким чином, для того, щоб керівник під
приємства знайшов правильну систему об
робітку ґрунт у відповідно до умов ведення
свого господарства, яка сприяла б ефек
тивній роботі, він повинен чітко визначити,
що є негативними чинниками і створює
проблеми, а потім прийняти оптимальне
рішення.

Що слід враховувати?

Йоханн Тацбер,
зовнішній консультант Case IH
із питань грунтообробної техніки
Той факт, що українські ґрунти мають ве
ликі проблеми з ущільненням і порушенням
як структ ури, так і ґрунтового життєвого се
редовища, є наслідком неправильних захо
дів землеобробітку та незваженого підходу
до використання ґрунтів протягом останніх
50–70 років.
Ми не можемо впливати на клімат, тому
технологія обробітку ґрунт у має бути адапто
ваною до цього факт у. Сьогодні багато під
приємств визнали нагальність потреби вжи
вання відповідних заходів для поліпшення
цієї сит уації.
Упродовж довгих десятиліть єдиною тех
нологією землеобробітку була консерватив
на система, та час дикт ував свої вимоги —
і зрештою в останні 20 років з’явилися інші
методики обробітку ґрунт у.
Більшість аграріїв із загальної культ ури
рільництва вирізняє лише три системи об
робітку ґрунт у — ми вважаємо за доцільне
зробити додатковий розподіл.
  Полицевий обробіток ґрунту (оранка)
  Безполицевий обробіток ґрунту (відмова
від оранки)
Mini-till — виключно неглибокий
обробіток ґрунт у
Комплексний обробіток ґрунт у — негли-
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Структура ґрунту:
  наскільки значні ступінь ущільнення й кір
ка на поверхні ґрунт у;
  поточний стан ґрунт у (життєві процеси
ґрунт у, активність живих організмів, струк
турність ґрунт у);
  чи простежується тенденція до регулярної
водної або вітрової ерозії.
Кліматичні умови:
  кількість і розподіл опадів;
  історія температ урного режиму.
Витрати на механізацію й обробіток
ґрунту.
Особисте ставлення до землі й ґрунто
обробітку.
Зазначені вище пункти спочатку варто
критично й об’єктивно оцінити, щоб надалі
можна було правильно обрати оптимальну
систему обробітку ґрунт у.
Якщо після цього ви дійдете висновку, що
нарешті знайшли систему, яка для вашого
господарства придатна найбільшою мірою,
тоді слід послідовно реалізовувати цей метод.
Після зміни системи землеобробітку від
новлення життя ґрунту і всієї його структури
триватиме від п’яти до семи років.

Рис. 1. Знищення ущільнень
Хайнц-Вільгельм
Штрубенхофф
(Heinz-Wilhelm Strubenhoff):
«Унаслідок надмірного обробітку і
нераціонального використання ро
дючий шар землі зноситься вітром і
опадами та потрапляє в річки й озе
ра. Ця проблема недооцінюється в
Україні, — говорить пан Штрубенхофф.
— Дослідження, проведене FAO (Food
and Agriculture Organization), показа
ло, що близько 500 млн т сільськогос
подарських угідь щороку еродуються».
  Яка система обробітку
ґрунту найліпше
придатна для України?

Сільськогосподарські угіддя України вважа
ються одними з найкращих у світі й мають ду
же високий потенціал урожайності.
Однак, як я вже згадував вище, землі по
терпають від деградації ґрунтів (ущільнення,
кірка, ерозія). Це означає, що ґрунт не здатен
поглинати й зберігати навіть невелику кіль
кість опадів зони континентального клімату.

Рис. 2. Рух коліс трактора під час оранки (схема праворуч).

Порушена структ ура, низький рівень жит
тя ґрунт у і, отже, низька ґрунтова активність
означають, що органічні речовини (рос
линні рештки тощо) не нітрифікуються, і то
му для живлення рослин не вистачає доступ
них поживних речовин.
Таким чином, потрібно знайти таку сис
тему обробітку ґрунт у, яка спроможна по
долати виниклі проблеми і за якої аграрій
зможе сповна використати великий по
тенціал урожайності українських ґрунтів.
Для того, щоб знайти відповідь на постав
лене вище запитання, ми маємо врахову
вати особливості систем певного обробітку
ґрунт у. Розглянемо їх детальніше.
  Полицевий обробіток
ґрунт у (оранка)

Полицевий обробіток ґрунт у плугом про
тягом останніх 50–70 років був світовою
універсальною практикою (нині використо
вується близько на 60% орних земель).
Суть його полягає в тому, що під час оран
ки пласт ґрунту перевертається і верхній шар
землі значною мірою «звільняється» від ор
ганічних речовин. Але це також означає, що:

  органічні речовини не змішуються, а «захо
ронюються» внаслідок перевертання пла
ст у. У верхніх шарах ґрунт у організми не
знаходять потрібні їм органічні речовини,
через що життя ґрунт у та його активність
знижуються;
  сухий верхній шар ґрунт у переміщається
вниз (від 20 до 30 см), а вологий, навпа
ки, — вгору, внаслідок чого втрачається ба
гато вологи;
  колеса трактора проходять борозною й
ущільнюють ґрунт на глибину обробітку. Уна
слідок цього протягом останніх 50–70 років
на сільськогосподарських угіддях з’явилися
«плужні підошви» (рис. 2).
  Безполицевий обробіток
ґрунт у (відмова від плуга)

  Міні-till — це безплужна система обробітку
ґрунт у, яка складається тільки з мінімально
го, поверхневого, обробітку ґрунт у шляхом
змішування лише верхніх його шарів.
Завдяки такому неглибокому змішуваль
ному обробітку ґрунт у (робоча глибина — до
10 см) втрачається дуже мало ґрунтової
вологи. Щоб зменшити утворення кірки

на ґрунтовій поверхні внаслідок дії водної
і вітрової ерозій та активізувати життя ґрунт у
в його верхніх шарах, близько 30% пожнив
них решток залишають на поверхні поля.
Позаяк пожнивні рештки добре змішу
ються, процес нітрифікації відбувається
дуже швидко і якісно. За наявності на по
верхні поля великої їхньої кількості (стебла
кукурудзи) досягти якісного перемішування
буде значно важче. Для проведення тако
го ґрунтообробітку можна використовува
ти агрегати з великою робочою шириною,
тому ця система є економічно ефективною
завдяки великій зоні покриття робочої по
верхні.
Недолік її, однак, полягає в тому, що вна
слідок неглибокого обробітку ґрунт у про
тягом багатьох років на глибині 10–20 см
утворюється новий горизонт ущільнення
(рис. 3).
Досліди показали, що внаслідок обробітку
ґрунту за цією системою (протягом від семи
до десяти років), без глибокого розпушуван
ня, що, відповідно, призводить до появи но
вих ущільнень, відбуваються значні втрати
врожаю (рис. 3, діаграма).

Таблиця 1. Комплексний обробіток ґрунт у з глибоким розпушуванням, який проводять кожні п’ять років, неглибокий обробіток ґрунт у
(після кукурудзи і соняшнику — за допомогою дискової борони з робочою глибиною від 10 до 15 см)
Робочі операції

Кукурудза
Кількість Витрата
операцій, палива,
шт
л/га

Кукурудза
Кількість Витрата
операцій, палива,
шт
л/га

Лущеня стерні,
х
8,0
х
дискування
Глибоке рихлення
х
14
Передпосівна
х
4,5
х
підготовка ґрунту
Посів
х
4,5
х
Штригель
Внесення добрив
хх
4,0
хх
Захист рослин
хх
4,0
хх
Збір урожаю
х
20
х
Паливо на культру
59
Використання палива за сівозміну, л/га

Комплексний обробіток ґрунту
Ця система рільництва передбачає пе
ремішування ґрунт у, але робоча глибина
обробітку варіюється залежно від агро
номічних вимог.
«Настільки мілко, наскільки це мож
ливо, настільки глибоко, наскільки це
необхідно!» — це основний принцип
комплексного обробітку.

Принцип полягає в тому, щоб провести
змішувальний обробіток ґрунт у шляхом опе
рації лущення стерні чи виконання перед
посівної підготовки поля за допомогою дис
кового або лапового агрегат у, робочі органи
якого працюють на глибину 3–10 см. За
наявності на полі великої кількості пожнив
них решток слід збільшити глибину їхнього
загортання.
Найважливішою особливістю комплекс
ного обробітку ґрунт у є те, що через регу
лярні проміжки часу або в разі настання по
треби (наприклад, після несприятливих умов
під час збирання врожаю) також потрібно
проводити глибоке розпушення ґрунт у.

Культура
Соняшник
Кількість Витрата
операцій, палива,
шт
л/га
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Соя
Кількість Витрата
операцій, палива,
шт
л/га

8,0

х

8,0

х

4,5

хх

9,0

4,5

х

4,5

х

4,5

хх

9,0

4,5

х

4,5

х

4,5

4,0
4,0
20
45

хх
хх
х

х
х
ххх
ххх
х

х
хх
х

2,0
4,0
20
48,5
49,0

245,0

4,5
2,0
4,0
6,0
4,0
6,0
20
20
47,5
Використання палива за рік, л/га

Дослідження показують, що близько 80%
орних земель України ущільнені, і цей фак
тор призводить до значних втрат урожаю. Ці
ущільнення зазвичай розміщені у горизонті
ґрунт у на глибині 25–35 см, і позбутися їх
можна тільки механічним шляхом.
Причому обробіток ґрунт у слід проводити
на глибину принаймні на 5 см нижчу від го
ризонт у ущільнення.
Хороший агрегат (такий, як CASE IH —
Ecolotiger 875) здатен розпушувати ґрунт на
глибину до 45 см і додатково якісно змішу
вати велику кількість пожнивних решток.
Проте й за цього обробітку слід пам’ятати,
що близько 30% рослинних решток мають
залишатися на поверхні ґрунт у.
На жаль, багато підприємств ігнорують
незаперечний факт, що внаслідок наяв
ності ущільнень деградований ґрунт має
низьку вологовбирну здатність і не може
нормально вбирати опади та ощадливо
зберігати їх.
З огляду на низьку здатність таких ґрун
тів зберігати вологу, а також через зміни
клімат у — зі значним підвищенням темпе
рат ури і тривалими посушливими періода
ми — втрати врожаю, ймовірно, будуть ще
більшими.

Рисунок 3. Ущільнення, які виникають під час використання мінімального обробітку
ґрунту та втрати сільськогосподарських культур, пов’язані з ними.
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Озима пшениця
Кількість Витрата
операцій, палива,
шт
л/га

  No-till-обробіток
Так само, як і будь-яка інша система об
робітку ґрунт у, No-till «працює» ефективно
тільки в тому разі, якщо немає ущільнення
ґрунт у. Для вологих або ущільнених ґрунтів
вона не придатна.
No-till-система передбачає вирощуван
ня культ ур без обробітку ґрунт у, а також те,
що пожнивні рештки залишатимуться на по
верхні поля. Падалиця та сходи бур’янів зни
щуються хімічно. Висів проводять спеціаль
ною сівалкою.

Таблиця 2. Полицевий обробіток ґрунту з використанням плуга, дискових борін і культиваторів для лущення стерні, вирівнювання
і передпосівної підготовки
Робоча операція

Кукурудза
Кількість
Витрата
операцій,
палива,
шт
л/га
хх
16,0
х
20,0

Кукурудза
Кількість
Витрата
операцій,
палива,
шт
л/га
хх
16
х
20

Дискування
Оранка
Вирівнювання
х
4,0
х
ґрунту
Передпосівний
хх
9,0
хх
обробіток
Посів
х
4,5
х
Штригель
Внесення добрив
хх
4,0
хх
Захист рослин
хх
4,0
хх
Збір врожаю
х
20
х
Паливо на
81,5
культуру
Використання палива за сівозміну, л/га

Мета No-till-системи — постійне покриття
ґрунтової поверхні для зменшення впливу
ерозії, втрати вологи в ґрунті й утворення гуму
су, а також зниження вартості землеобробітку.
Але No-till-система потребує від аграрія
багато знань і досвіду та точного виконання
всіх кроків для успішної реалізації. А це по
чинається з дуже точного і рівномірного роз
поділення соломи під час збирання врожаю.
Якщо підприємство контролюватиме Notill-систему, вона може забезпечити хороші
економічні показники й сприятиме успіху
господарювання.

Соняшник
Кількість
Витрата
операцій, палива,
шт
л/га

Озима пшениця
Кількість
Витрата
операцій,
палива,
шт
л/га

Соя
Кількість Витрата
операцій, палива,
шт
л/га
хх
16
х
20

х

20

х

20

4,0

х

4,0

х

4,0

х

4,0

9,0

хх

9,0

х

4,5

хх

9,0

4,5

х

4,5

4,5

хх
хх
х

4,0
4,0
20

4,5
2,0
6,0
6,0
20

х

4,0
4,0
20

х
х
ххх
ххх
х

х
ххх
х

2,0
6,0
20

81,5

65,5
377,0

  Порівняння витрат
на паливо за виконання
полицевого і комплекс
ного обробітків ґрунт у

67,0

81,5

Використання палива за рік, л/га

В Україні полицевий і комплексний об
робітки ґрунту є найпоширенішими, тому
вважаємо за доцільне порівняти витрати на
виконання кожного з них. Звісно, є і проміжні
форми обробітку ґрунту, де застосовують дис
кові борони і культиватори.
Вартість обробітку ґрунту може бути різ
ною, оскільки містить багато складових і
може варіюватися залежно від умов гос

75,4

подарства, тому часто порівняльний аналіз
становить певні труднощі. Насамперед для
порівняння беруть до уваги таку об’єктивну і
цілком вимірювану величину, як витрата на
паливо. Тож порівняємо дві зазначені вище
системи за цим показником на прикладі об
робітку ґрунту з п’ятирічною сівозміною, що
складається із 40% кукурудзи, 20% соняшни
ку, 20% озимої пшениці, 20% сої.
Обидві системи обробітку ґрунт у прак
тичні і можуть бути використані багатьма
підприємствами. Я також знаю, що на прак
тиці використовують й інші, більш екстре
мальні, системи обробітку ґрунт у. Проте ці
дві моделі я взяв навмисно — аби показа
ти, що зміна раніше практикованої системи
обробітку ґрунт у на комплексний, із регу
лярним знищенням ущільнень і довгостро
ковим поліпшенням структ ури ґрунт у, може
забезпечити значну економію витрат на па
ливо й сприяти більшій продуктивності праці
(табл. 1, 2).
Розрахована витрата палива — 49 л/га
(в середньому на рік) за використання ком
плексного обробітку ґрунт у і 75,4 л — за
системи полицевого обробітку ґрунт у зі що
річною оранкою. Отже, різниця становить
26,4 л, або 54%.
За значного скорочення витрат на паливо
кількість витраченого робочого часу, коштів
на придбання відповідного устаткування і
оплату роботи персоналу зменшуються, а
продуктивність і потужність виробництва —
збільшуються. Під час вирішення питання ви
бору оптимальної системи рільництва й прий
няття рішення про модернізацію обробітку
ґрунту слід розглядати не лише вартість ма
шин, потрібних для його впровадження, а й
ретельно продумати довгострокову, на пер
спективу, концепцію механізації свого госпо
дарства відповідно до стратегічного задуму,
якої потім маєте чітко дотримуватись.
Farm Forum /
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ЦЕНТР ПІДТРИМКИ AFS

AFS Connect: виробничі
процеси — під контролем!
Система точного землеробства AFS від Cаse IH відкриває нові
можливості у роботі. У цьому матеріалі ми хотіли б розповісти
про нову функцію — передавання файлів, яка доступна в телема
тичній системі AFS Connect.

П

ро її можливості та переваги у роботі
нам розповідає Микола Чорнонос,
менеджер з систем точного земле
робства AFS від Case IH.
Пане Миколо, що це за система і наві
що вона нам потрібна?
— Передавання файлів між технікою, яка
працює у полі, та офісом вже доволі давно
функціонує у системі AFS. Проте це було ли
ше передавання даних щодо роботи маши
ни (витрата палива, час роботи тощо). Сьо
годні ж ми маємо можливість отримувати не
тільки ці дані, а й передавати та отримувати
файли-завдання, за якими техніка працю
ватиме. Це можуть бути наперед запрогр а
мовані карти висіву, внесення мінеральних
добрив, проведення робіт із захист у рослин
тощо. Тобто всі завдання, які плануютьвико
нувати на конкретному полі, можна пропи
сати у файлі-завданні та за допомогою ме
режі інтернет через веб-портал AFS Connect
надіслати потрібній одиниці техніки, що пра
цює у будь-якій точці світу.
Що відбувається після того, як завдан
ня надійшло до бортового комп’ютера,
наприклад, трактора?
— Його оператор без сумнівів та додаткових
пояснень береться до виконання прописа
них завдань. По завершенні система формує
звіт із робочими параметрами, що детально
демонструє результати фактично виконаної
роботи. Цей файл-результат передається на
зад, на веб-портал, з якого його можна ска
чати, відкрити за допомогою персонального
комп’ютера і перевірити, чи виконував опе
ратор заплановані норми і дотримувався тих
параметрів, які йому було надіслано.
Тобто ця система дає можливість ніве
лювати вплив людського фактора на ре
зультати технологічних операцій?

— Це справді так, адже ми майже пов
ністю виключаємо «самодіяльність» опе
ратора — система автоматизує виконання
тієї чи іншої операції і дає змогу повністю
перевірити результати їх виконання. Алго
ритм та спосіб виконання операцій уже
прописано таким чином, що досягається
максимум продуктивності не тільки тех
ніки, а й опосередковано і рослин, адже
наперед запрограмовані оптимальні нор
ми висіву, внесення добрив (залежно від
мінерального забезпечення ґрунт у) та за
собів захист у рослин точно дотримуються
та створюються реальні передумови для
реалізації всього потенціалу рослин.
Стосовно зернозбиральної техніки ми
маємо можливість у режимі реального
часу отримати карт у врожайності не вико
ристовуючи при цьому різні накопичувачі
інформації (флешки, жорсткі диски тощо) .
Керування причіпним знаряддям відбу
вається через Isobus-з’єднання за допо
могою бортового комп’ютера AFS Pro 700:
завдання, які ми передаємо на AFS  
Pro 700, перетворюються на відповідний
сигнал, який «розуміє» електронна система
причіпного обладнання. Наприклад, трак
тор агрегат ується із сівалкою Vaderstad,
для яких, використовуючи програмне за
безпечення AFS Mapping, було сформовано
завдання, що вони мають виконувати.
Це завдання передають через телема
тичну систему ASF Connect на бортовий
комп’ютер AFS Pro 700 трактора й агрегат
(трактор та сівалка) чітко його виконує. За
фактом виконаної роботи система передає
для контролю її результати.
Тож було не тільки вказано параметри
роботи сівалки та трактора, а й отримано
зворотну відповідь (фактичні норми висі
ву, швидкість тощо). Саме такий зворотній
дистанційний зв’язок є основою цієї «ро
зумної» системи.

2-стороння передача файлів
без флешок через інтернет
Факт виконання роботи
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Навчання від
Case IH

О

сновна перешкода на шляху впро
вадження технологій точного зем
леробства — це відсутність знань та
навичок правильного корист ування цими
технологіями. Практика показує, що не
рідко господарства, маючи певні системи
точного землеробства (навіть не говоримо
про нові продукти), не використ овують їх
повною мірою. Case IH не може залишати
ся осторонь цієї проблеми і пропонує кори
ст увачам своєї техніки реальну практичну
допомогу в освоєнні цих сист ем, як-от на
вчальні курси та різноманітні консультації
для операторів, менеджерів.

Роман Чвартацький,
тренер з систем точного
землеробства AFS від Case IH
Звісно, інформаційну підтримку можна
отримати у дилера Case IH, який працює у
конкретному регіоні. Проте якщо є потре
ба детальнішого «знайомства» з система
ми точного землеробства від Case IH (зо
крема, навігації AFS), то можна замовити
тренінг безпосередньо у тренера з систем
точного землеробства Case IH для кінце
вих споживачів Романа Чвартацького,
який навчить ваших операторів/інжене
рів використовувати всі можливості про
дуктів AFS.
Тож не гайте часу, замовляйте навчаль
ний курс для працівників власного госпо
дарства та максимально використовуйте
можливості наявної у вас техніки!

Навчання в представництві Case IH для опе
раторів господарств із вико-
ристання навігації AFS від Case IH.
Роман Чвартацький
+38 050 389 94 69
www.caseih.com/ua

Case IH Axial-Flow® 7240

Олександр Прокопенко:
«Ці комбайни створені для важкої роботи»
СГП «ЛОС», що на Полтавщині, має в обробітку 6 тис. га землі. Основний напрям діяльності господар
ства — рослинництво. І вирощують тут, як підкреслив очільник господарства, Олександр Прокопен
ко, «найрентабельніші культури», серед яких провідне місце займає кукурудза — 70% посівних площ,
соя — 15% та соняшник — 15%. У невеликих кількостях висівають також озиму пшеницю і ячмінь.

Т

акий набір сільськогосподарських ку
льтур у господарстві сформували з ура
хуванням сучасної ринкової сит уації.
Орендна плата за корист ування землею в
регіоні становить 5 тис. грн/га, і якщо до
дати до неї ще й витрати на виробництво
(обробіток, придбання насіння, палива, ЗЗР
тощо), то вирощувати деякі культ ури, за сло
вами власника господарства, взагалі не
вигідно. До того ж погодні умови останніми
роками не сприяють вирощуванню озимої
пшениці, яку більшість господарств на свій
страх і ризик висіває у сухий ґрунт.
Тож знаряддя для роботи тут обирають
відповідно до особливостей виробництва
зазначених вище культ ур. «Свого часу мені
довелося побувати в Америці на одній із аг
ровиставок, звідки я повернувся з новим

баченням стратегії господарювання, зок
рема щодо вирощування пріоритетних для
нас культ ур. Найголовніше, що мене врази
ло, — це те, що в господарстві, яке я відві
дав, майже вся техніка для роботи — вироб
ництва одного бренда, а саме Case IH. Та й

Олександр Прокопенко,
власник господарства

в інших господарствах, де мені також дове
лось побувати, техніка цього виробника має
велику популярність.
Як я зрозумів уже згодом, за використан
ня техніки одного бренда ми отримуємо не
тільки спрощену систему закупівлі запас
них частин та техніки, а цілісну, досконало
розроблену, технологію роботи, яка має
вже свої перевірені часом технічні рішен
ня. Тому після повернення додому вирі
шив зробити акцент саме на техніці цього
виробника (на той час у мене вже працю
вав трактор Magnum 285). Відтоді майже
вся техніка у нас — Case IH. Звісно, не всі
продукти цього виробника представлені
на українському ринку, тому, попри ба
жання придбати їх, поки що вони для нас
недоступні. Скажімо, Case IH має дуже хо
Farm Forum /
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Експрес-оцінювання техніки
Продуктивність
+
Паливна економічність
+
Сервіс
+
Наявність запасних частин
+
Своєчасність поставки запасних
+
частин
Фінансова підтримка
++
Термін окупності
4–5 років
Якість роботи
++
Надійність
++
Комфортність роботи та
++
обслуговування
- — незадовільно; -+ — задовільно;
+ — добре; ++ — відмінно.

рошу сівалку для просапних культ ур, яку б
я неодмінно купив, якби її поставляли на
наш ринок», — говорить Олександр Проко
пенко.

продуктивністю, якістю роботи та отримано
го зерна не можна навіть порівняти з будьякими іншими аналогами. Наведу приклад.
Зізнаюся, що ми маємо ще два бара
банні комбайни, які торік також залучали до
збирання кукурудзи. Так от, попереднього
виробничого сезону ми мали звичну для нас
картину: обмолочене насіння містило певну
кількість битого насіння. Цього року, оскіль
ки ми придбали ще один потужний роторний
комбайн, то барабанні до збирання кукурудзи не залучали. І що ви собі думаєте? У збіжжі
немає битого, тобто механічно травмовано
го, зерна. Взагалі для нас дроблене зерно —
не проблема, адже маємо тваринництво,
проте факт залишається фактом: якість зби
рання зернових комбайнами Axial-Flow® є
неперевершеною. І ми мали нагоду в цьому
додатково переконатися. Після цьогорічного
збирання врожаю поставили на один зі своїх

го комбайна. «Це найновіший і найпо
тужніший комбайн у нашому господарстві.
В його пот ужності ви самі можете переко
натися. От дивіться: врожайність кукуруд
зи на цій ділянці поля становить 100 ц/га,
робоча швидкість комбайна з 12-рядною
жаткою — 8 км/год і водночас наванта
ження на двигун — 74 %», — говорить опе
ратор комбайна».

Аркадій Іваненко,
оператор Axial-Flow® 7240

І справді, захоплення власника госпо
дарства технікою Case можна помітити,
так би мовити, неозброєним оком: тут ви
користовують досить широкий її спектр, на
самперед — п’ять тракторів (Magnum 285,
Magnum 310, Magnum 340 — дві одиниці,
одна з яких — оновлений Magnum 2016 ро
ку, та Steiger 535), а також ґрунтообробна
техніка (дискові борони, культиватори для
передпосівного обробітку ґрунт у), агрегати
для внесення безводного аміаку та комбай
ни (Axial-Flow® 2388, 7088 (дві одиниці),
6140, 7240).
«Комбайн Axial-Flow® 7240 ми придбали
цього року, і можу сказати, що це справді
серйозна машина — вона вкотре вразила
своїми можливостями і навіть переверши
ла мої очікування. Цю серію комбайнів за
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елеваторів нову зерноочисну машину і про
пустили через неї партію зерна. Спочатку я
подумав, що вона погано працює — не було
відходів травмованого зерна. Але, як вияви
лося, із новопридбаною машиною було все
гаразд — битого зерна не було й у товарному
зерні», — говорить пан Олександр.
Під час нашого візит у в господарство но
вий комбайн працював у полі. Агрегат, осна
щений 12-рядною жаткою, енергійно справ
лявся зі своїм завданням. Його поточний
наробіток у господарстві становить лише
385 мото-годин, але від роботи комбайна
всі в захваті. І найперше ті, хто безпосеред
ньо контакт ує із ним на жнивній ниві.
Так, Аркадій Іваненко, оператор AxialFlow® 7240, та його помічник Василь
Ожоганич радо розповіли про робот у цьо

Згідно з показами бортового комп’ютера
продуктивність комбайна в середньому ста
новить 20 т/год, а витрата палива при цьо
му — близько 18 л/год. За словами опера
тора, денний намолот становить 420–430 т.
Відмічають у господарстві й простот у ро
боти та технічного обслуговування нового
агрегат у. «Комбайн має лише шість точок
змащування та пару ременів. І то змащу
вати потрібно не щодня, а через 100–300
годин роботи».
Аркадій Іваненко разом зі свої помічни
ком Василем до «отримання» цього агрегат у
теж працювали на комбайнах марки Сase
IH. Це були досить нові моделі (7088), наси
чені сучасними технологічними рішеннями.
І здавалося б, що цих двох досвідчених ком
байнерів уже важко здивувати чимось но

вим. Проте все-таки це не так. Навіть ці доки
польової техніки не можуть приховати свого
захоплення й задоволення від праці на цій
чудо-техніці. Пан Аркадій радо поділився з
нами враженнями від роботи на цій машині
й особливо відмітив останні новинки, які
впроваджено у комбайні та які дуже припа
ли йому до душі.
«На перший погляд, у конструкції комбай
на практично нічого не змінилось. Проте у
цій серії комбайнів, окрім перевіреної ча
сом системи обмолот у, впроваджено низку
опцій, які дуже допомагають у роботі. Насам
перед — система очищення. Вона набагато
пот ужніша та функціональніша, ніж в інших
комбайнів. Зерно після обмолочування цим
комбайном зовсім не потребує очищення. А
часу на обслуговування ця система забирає
набагато менше. Тут також впроваджено си
стему регулювання положенням усієї систе
ми очищення, яка дає змогу за роботи на
схилах якісніше очищати зерно. Щоправда,
у нашому господарстві саме цю перевагу в
роботі ми не відчули, бо маємо практично
рівні поля.
Щодо роботи системи розвантаження
компанії Case IH — окреме спасибі. Те, що
шнек складається із двох частин — взагалі

не проблема. Це потрібна річ, оскільки ком
байн агрегат ується і широкозахватними
жатками. Також хочу відмітити дуже хорошу
функцію регулювання положення виванта
жувального жолоба, який встановлено на
краї вивантажувального шнека. Завдяки
їй завжди можна підрегулювати положення
вивантажувального жолоба таким чином,
щоб зерно засипалось у потрібному місці в
кузов автомобіля чи причіп, заповнюючи їх
повністю й без просипання.
Окрім того, в цьому комбайні є суперфункція, а саме можливість окремого вимк
нення шнеків у бункері, які подають зерно
до основного вивантажувального шнека, та
відключення безпосередньо вивантажуваль
ного шнека. Адже інколи трапляється так,
що кузов автомобіля заповнений повністю,
а бункер у цей час ще не спорожнений і за
вимкнення системи вивантаження основний
вивантажувальний шнек залишався запов
нений зерном. У такому разі під час чергово
го складання цього шнека (завдовжки 8,8 м)
його може просто-таки “вирвати” із точок
кріплення. А в цьому комбайні за викорис

Олександр Парасочка,
керуючий господарством і за
сумісництвом — головний агроном

тання цієї функції ми можемо без проблем
зупинити роботу шнеків у бункері, почекати,
коли звільниться від зерна основний шнек
(адже він ще продовжує працювати), і лише
після видалення зерна зупинити і його. Це
дає змогу без проблем завантажувати та до
вантажувати причепи будь-якого об’єму і не
хвилюватись про технічну справність шне
ка», — говорить пан Аркадій.
Своєю чергою, керуючий господарст
вом і за сумісництвом — головний агроном
Олександр Парасочка так відзначає висо
ку якість збирання, продуктивність та еко
номічність двигунів цих машин. «Втрати за
комбайном я визначаю не за показаннями
бортового комп’ютера, а за сходами пада
лиці. Щодо кукурудзи взагалі немає жодних
проблем — втрат практично не буває. Проте
«роторами» ми збираємо також й інші куль
тури, зокрема пшеницю, ячмінь, соняшник,
сою. Їхнє збирання для комбайна — зовсім
не проблема. За правильного налашт уван
ня системи обмолот у, дотримання робочої
швидкості ви можете бути впевнені в тому,
що втрати будуть мінімальними. До того ж
на сучасних комбайнах встановлені нові
двигуни, які є пот ужними, невибагливими
до палива та економними.
Окремо слід сказати про сервісні по
слуги та вартість проведення технічного
обслуговування. Ці комбайни набагато де
шевші в обслуговуванні, ніж їхні барабанні
“ колеги”», — говорить пан Олександр.
За підрахунками власника господарст
ва, для того щоб вчасно зібрати всі куль
тури, які вирощують у господарстві, по
трібно лише три зернозбиральні комбайни
Axial-Flow® 7240. Тому в перспективі пла
нують придбати ще дві такі машини, а інші
комбайни — або продати, або здавати в
оренду. Це також практикують у господарстві,
адже це — ще одна стаття доходів.
Farm Forum /
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власник СТОВ «Агрофірма “Колос”» Микола Борисенко:

«Роторний комбайн навіть теоретично
не може погано працювати, а ті, що говорять
про його недоліки та неякісну роботу,
просто не вміють його експлуатувати»
СТОВ «Агрофірма "Колос"», що розташоване на Черкащині, сьогодні обробляє 1,5 тис. га землі, на яких
вирощує такі культури, як: пшениця, соя, соняшник, кукурудза. Вже понад 10 років основну ставку в
господарстві роблять на кукурудзу, яка переважає у структурі посівних площ господарства.

«Д

есять років тому, як тільки ціна
на кукурудзу на світовому рин
ку стабілізувалась, ми віддали
перевагу цій культ урі. І як показує досвід
роботи — не помилилися. Судіть самі: сьо
годні вартість тонни кукурудзи на 300 грн
більше, ніж тонни пшениці. Причому вро
жайність кукурудзи у півтора рази, а то й
удвічі вища, а ризики під час її вирощу
вання — менші. Тому й парк збиральної
техніки добирали відповідно до технології
виробництва цієї культ ури, позаяк, на мою
думку, зернозбиральний комбайн є однією
з найголовніших машин у процесі вирощу
вання сільськогосподарських культ ур», —
говорить Микола Борисенко.
Раніше за збирання зернових у госпо
дарстві відповідали старенькі «Дон-1500»,
яким було вкрай важко впоратися з вели
кою масою кукурудзи. По-перше — тому,
що комбайни з барабанною технологією
обмолочування гірше справляються з цією
культ урою, та й конструктивні елементи цих
комбайнів не передбачені для такого на
вантаження. Тому питання, яким має бути
комбайн, відпало відразу.
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Сьогодні у господарстві працює три (!)
зернозбиральні комбайни Case IH.
«Перший зернозбиральний комбайн ви
робництва компанії Case IH ми придбали
10 років тому. На той час це були перші ро
торні комбайни в нашому районі. Звісно, до
цього ми стикалися з роботою таких машин,
проте враження від їхнього комбайнуван
ня були негативними, бо, як правило, це
були “зальотні” комбайни, оператори яких
приїжджали заробити грошенят і на якість
роботи не зважали.
Проаналізувавши досвід експлуатації цих
машин у США, де їх виробляють та інтенсивно
використовують, на свій страх і ризик виріши
ли придбати комбайн із роторною системою
обмолоту. І не прогадали! Погані враження,
які попередньо склалися про “ротор”, роз
віялись практично в перші дні експлуатації
цього комбайна. Виявилось, що якість його
роботи залежить безпосередньо від компе
тентності персоналу, який проводить
налаштування та працює на цій
техніці. Дякувати Богу, наш перший
комбайн налаштовував компетент
ний сервісний інженер,

тому проблем із його роботою не було. Ну, а
далі, як кажуть, усе пішло як по маслу. І вияви
лось, що “не такий страшний звір, як його ма
люють”», — ділиться враженнями пан Микола.
У господарстві, як ми вже говорили,
експлуат ують три зернозбиральні ком
байни середньої пот ужності, а саме:
Axial-Flow® 7088, 5088 та 5140. Напрацю
вання двох перших становить 6 та 2,5 тис.
мото-годин відповідно, а «наймолодшо
го» — 300. «Комбайни середньої пот ужності
ми обрали невипадково — саме вони, за на
шими розрахунками, є найоптимальніші для
таких господарств, як наше. Справа в тому,
що пот ужний зернозбиральний комбайн по
трібно відповідно завантажити та створити
для його роботи найоптимальніші умо
ви, що може гарант увати його високу
продуктивність, низьку витрат у палива
на одиницю обмолоченого зерна.

Експрес-оцінювання техніки
Продуктивність
Паливна економічність
Сервіс
Наявність запасних частин
Своєчасність поставки запасних частин
Фінансова підтримка
Термін окупності

+
+
+
+
+
++
4–5
років
Якість роботи
++
Надійність
++
Комфортність роботи та обслуговування
++
– — незадовільно –+ — задовільно
+ — добре ++ — відмінно

Втім, у наших умовах максимально вико
ристати можливості потужнішого на “50 ко
ней” комбайна Axial-Flow® 7088 не завжди
вдається, зокрема дотримуватися встанов
леної технічним регламентом норм витрати
палива на одинацю зібраної продукції. Так,
зернозбиральні комбайни Axial-Flow® 5088
та 7088 практично виконують одну й ту са
му робот у за зміну. Проте Axial-Flow® 7088
“з’їдає” палива на 100 доларів більше —
адже його додаткових “коней” чимось же
потрібно годувати!» — говорить власник гос
подарства.
Крім того, у господарстві відзначають ви
соку якісь зерна після обмолочування ро
торними комбайнами. Скажімо, якщо зерно
після цих комбайнів потребує підсушування,
то його відразу пропускають через сушиль
ний комплекс, а вже

потім очищають (на відміну від загально
прийнятої схеми, що передбачає попереднє
очищення зерна перед його “відвідуванням”
сушарки). За словами власника господарст
ва, завдяки якісній системі очищення зерно
за прийнятної вологості відразу після обмо
лочування можна закладати на зберігання.
Задоволені в агрофірмі й високою про
дуктивністю комбайнів та можливістю ро
боти за будь-яких умов. «У середньому ком
байн збирає до 25 га кукурудзи на день за
врожайності 80–120 ц/га. Має беззапереч
ну перевагу за збирання культ ури в умовах
підвищеної вологості. Жоден інший ком
байн не “витримує” так достойно підвищену
вологість — я впевнений, що втрати зерна
за будь-яким, незалежно від марки комбай
на та системи обмолот у, будуть доволі вели
кими», — говорить пан Микола.
Стосовно навантаження на комбайн, то
воно, як видно з площі господарства, не пе
ревищує 500–700 га за сезон. Основний
фронт робіт для цих машин припадає на
осінній період, коли комбайнам потрібно не
тільки продемонструвати високу якість об
молочування, а й забезпечити безперебійну
робот у за підвищеної вологості ґрунт у, що,
за словами власника цієї техніки, не є про
блемою для «кейсівських» машин.
Звідки взялась цифра 700 га? Все досить
просто. Відповідно до структ ури посівних
площ господарства, у літній період комбай
ни практично залишаються без роботи. То
му товариство надає послуги зі збирання
зернових культ ур сусіднім господарствам,
де основну ставку роблять на ранні
зернові.

«Сьогодні можна впевнено сказати, що ті,
хто спробував у роботі комбайни Case IH, уже
не хочуть бачити іншого комбайна в себе на
полі. І це не дивно — якість збирання та само
го зерна просто вражаюча. Адже ми не ста
вимо собі за мету заробити якомога більше
коштів, надаючи орендні послуги сусіднім
господарствам — працюємо у своїх колег так
само сумлінно і якісно, як і на власних полях.
Це ніби дрібниця, але за рахунок коштів, от
риманих від здавання комбайна у найм, ми
повністю покриваємо витрати з його обслуго
вування впродовж року. Тобто за правильної
організації роботи зернозбирального ком
байна він сам заробляє на своє утримання.
Підводячи підсумок, можна сказати, що
зернозбиральні комбайни Case IH, це на
самперед оптимальне співвідношення та
ких важливих характеристик, як ціна-якість.
До того ж висока оцінка якості стосується як
власне виробництва цих машин, так і якості
збирання ними зернових та технічних куль
тур. Скажімо, сьогодні Case IH — це єдиний
виробник із “реальною” ціною, адже ана
логічна техніка з такими самими параметра
ми в інших виробників коштує на 20–30 тис.
дол. більше. А зважаючи на те, що комбайни
Case IH дуже прості у роботі, налаштуванні
та обслуговуванні, — це вдвічі приємно і не
може не радувати. Всі сервісні роботи поза
гарантійним терміном ми виконуємо вла
сними силами — тут усе просто, доступно й
зрозуміло», — підсумовує Микола Борисенко.
Farm Forum /
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QUADTRAC .
ЗАВЖДИ ПЕРШИЙ НА ВАШОМУ ПОЛІ
®

• Більше часу у полі за сезон. Найбільша площа контакту та найменший тиск на ґрунт
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
• Плаваюча підвіска гусеничних рушіїв забезпечує постійний контакт з ґрунтом, зменшуючи
пробуксовку практично до нуля.

