
 

Фахівець зі зв’язків з громадськістю 
Case IH  
Європа, Близький Схід та Африка 
Штейрерштрасе 32  
4300 Санкт-Валентин, Австрія 

 
Зв’язок з пресою: 
Сесілія Ратьє   
cecilia.rathje@cnhind.com 

Тел. +43 7435 500 634 
Моб. +43 676 880 86 634 

 

 

Case IH розширює пропонований асортимент рішень для систем точного 

землеробства AFS 

 

NextSwath – ідеальний поворот за допомогою програмного 
забезпечення  
 

NextSwath від Case IH – це технологія автоматичного розвороту, яка вже зараз 

доступна для XCN 2050 та систем автоматичного керування / при досягненні кінця 

гону NextSwath автоматично розраховує та обирає найкращий можливий шлях до 

наступного гону.  

 

 

Віднині в асортименті рішень для Систем точного землеробства від Case IH з’явилось нове 

цікаве доповнення до існуючих систем автоматичного водіння.  

NextSwath – це повністю автоматична система розвороту в кінці гону, яка підвищує 

ефективність та точність всіх сільськогосподарських операцій. При досягненні кінця гону 

NextSwath самостійно вираховує та обирає найкращу траєкторію розвороту трактора, а потім 

повністю автоматично обирає прохід.  

 

При практичному застосуванні цей процес автоматичного розвороту надає багато переваг. Він 

звільняє оператора від суттєвого робочого навантаження. При використанні причіпного 

обладнання, особливо з великою робочою шириною, ця технологія дозволяє уникнути 

недобору або перебору під час заходу в гін після розвороту. Це усуває пропуски та перекриття 

окремих ділянок у наступному проході.  

 

Цей розрахунок оптимального маршруту при розвороті в кінці гону – NextSwath зазвичай 

обирає найкоротший шлях до наступного валка – підвищує ефективність роботи машини та 

показники продуктивності на гектар і одночасно заощаджує паливо.  

Цю систему також можна дуже ефективно використовувати при роботі з рослинами, 

висадженими у рядки, або в операціях з розпилення гербіцидів. Серед інших її переваг 

потрібно зазначити захист ґрунту; оскільки ділянка на кінцях гону завжди проходиться 

однаково, це дозволяє уникнути ущільнення ґрунту, а на пасовищах – захистити молоді 

паростки трави.  

 

Нова технологія повороту NextSwath вже зараз доступна для терміналів XCN-2050
TM

 та FM-

1000 Plus з системою автоматичного керування Autopilot
TM

. Вона встановлюється дуже просто 

за допомогою програмного забезпечення.  



 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

Прес-релізи та фото можна знайти онлайн на сайті http://mediacentre.caseiheurope.com/. 

 

Case IH – це вибір професіоналів, бренд, який вже понад 170 років використовує набутий досвід в 

сільськогосподарській промисловості. Потужна серія тракторів, комбайнів та причіпного обладнання за 

підтримки всесвітньої мережі професійних дилерів забезпечує неперевершену підтримку споживачів та 

продуктивність, яка відповідає вимогам 21-го століття. Більш детальну інформацію щодо товарів та послуг 

компанії Case IH можна знайти на сайті www.caseih.com/ua. 

 

 

 

 

За більш детальною інформацією звертайтесь: 

Інна Сабол 

Тел.:+38 050 382 31 41   

E-mail: inna.sabol@caseih.com  
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