
ДИСКОВІ БОРОНИ TRUE-TANDEM™ 375



ПРОДУКТИВНІСТЬ НАВІТЬ У НАЙСКЛАДНІШИХ УМОВАХ
Універсальні дискові борони True-Tandem™ 375 успішно продовжують багаторічний спадок надійних та 
високопродуктивних дискових борін компанії Case IH. Їх конструкція зазнала декількох змін, що дозволять 
додатково підвищити ефективність фінішної обробки поля, збільшити надійність та продуктивність. Вони спеціально 
створені, аби протистояти найскладнішим польовоим умовам, а їх симетрична конструкція дозволяє забезпечити 
прямолінійний та рівномірний рух по полях, вкритих щільним шаром пожнивних залишків, та залишити позаду 
бездоганно рівну поверхню обробленого ґрунту.

Зміцнені дискові ножі зі сталі Earth Metal® подрібнюють та перемішують пожнивні залишки, забезпечуючи їх 
швидке розкладання та прискорюючи вивільнення поживних речовин. Дискові борони True-TandemТМ 375 є 
ідеальним вибором для первинної оброки ґрунту, а їх надійна конструкція та невисокі потреби в обслуговуванні 
гарантують максимально ефективну роботу як восени, так і навесні.
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РІЖУЧІ ДИСКИ EARTH METAL
Увігнута конструкція дисків та гофрована центральна частина 

в поєднанні з 18-градусним кутом нахилу всієї батареї 

забезпечує ефективний підйом ґрунту та його перемішування 

з пожнивними залишками, а також подальше бездоганне 

вирівнювання поверхні ґрунту. Їх пласкі гофровані центральні 

частини щільно з’єднуються з розпірними втулками з 

високоміцного чавуна з пласкими торцями, гарантуючи 

максимально надійне та жорстке кріплення дискової батареї. 

ОПЦІОНАЛЬНІ СТІЙКІ ДО СТЕРНІ ШИНИ
Нові стійкі до стерні шини допомагають вберегти колеса 

від проколів при роботі на жорсткій стерні. Опціональні 

великі шини забезпечують підвищену прохідність, а 

також знижують тиск на ґрунт і його ущільнення.

СТІЙКЕ ФАРБУВАННЯ
Як і інше ґрунтообробне обладнання Case IH, 

дискові борони 375 виглядатимуть новими довше 

завдяки високоякісному покриттю з порошкової 

фарби, яка забезпечує на 400% більшу стійкість 

до ударів, подряпин та вицвітання, ніж інші 

стандартні процеси фарбування.

ЗАКЛАДЕННЯ ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВРОЖАЙНОСТІ
Успішність вашого бізнесу залежить від кожної рослини, а бездоганний стан ґрунту — це обов’язкова умова для 

забезпечення рівномірного росту культур та отримання високих врожаїв. Саме тому компанія Case IH створює 

таке обладнання, як високонадійні та універсальні дискові борони серії 375. Вони ефективно розбивають великі 

грудки землі, подрібнюють та перемішують навіть найважчі пожнивні залишки, забезпечуючи максимально швидке 

розкладання та вивільнення поживних речовин для наступного циклу вирощування культур. Ці найкращі в галузі 

дискові борони від Case IH завжди залишають після себе рівну поверхню поля як навесні, так і восени, створюючи 

підґрунтя для інтенсивного росту будь-яких сільськогосподарських культур.

ПРОСТИЙ КОНТРОЛЬ ГЛИБИНИ
Одноточковий гідравлічний контроль 

глибини підтримує постійну робочу глибину 

дисків. Глибину можна налаштувати за 

допомогою рукоятки, зручно розташованої 

в передній частині обладнання.

ПОЗДОВЖНЄ ВИРІВНЮВАННЯ
Механічні або гідравлічні органи управління роблять 

вирівнювання та налаштування висоти рами дискової 

батареї борони True-TandemТМ 375 надзвичайно 

простим. Для цього достатньо скористатись поворотною 

рукояткою або задіяти опціональний гідроциліндр 

вирівнювання прямо з сидіння оператора.



КОНСТРУКЦІЯ ПІДШИПНИКІВ СКОРОЧУЄ ПРОСТОЇ
В дискових боронах 375 використовуються незмащувані підшипники в

поворотних петлях, хитних осях та барабанах, завдяки чому знижується 

обсяг щоденного обслуговування та та збільшується час продуктивної 

роботи в полі.

БІЛЬШ ЯСКРАВЕ СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ
Світлодіодні лампи світять яскравіше та працюють довше, ніж традиційні 

лампи розжарювання. Нова система приладів освітлення покращує 

видимість під час транспортування. Світлодіодні аварійні та гальмівні 

ліхтарі встановлюються на всіх боронах True-TandemТМ в стандартній 

комплектації.

АГРЕСИВНИЙ КОТОК TIGERPAW®

Опціональний коток оснащений надійними г-подібними 

планками, які двічі вдаряють грудки, розбиваючи залишки 

масивних скупчень та нашарувань ґрунту та ідеально 

вирівнюючи поверхню. Просте регулювання притискної сили 

котка дозволяє швидко підлаштувати його під польові умови. 

Активні гідроциліндри дозволяють котку знаходитись в одному 

з трьох положень: постійне притискання, плаваючий режим 

або підняте розташування (для вологих полів). Якщо для вашої 

роботи не потрібен коток, то зважте можливість використання 

пружинно-зубової борони, яка здатна забезпечити ідеальне 

вирівнювання поверхні та розподіл пожнивних залишків 

завдяки регулюванню кута зубців та притискного зусилля.

КОНСТРУКЦІЯ СКРЕБКА МІНІМІЗУЄ 
ЗАБИВАННЯ
Жорсткі, нерухомо закріплені скребки зменшують нашарування 

ґрунту та пожнивних залишків на дискових ножах, таким чином 

мінімізуючи забивання та підвищуючи ефективність обробітку 

ґрунту. Важкі розпірні втулки з високоміцного чавуна між 

дисками додають необхідної ваги дисковій батареї, а не рамі.

ЗАДНЯ НАВІСКА
Для тягнення культиватора 

передпосівної обробки ґрунту 

Case IH Crumbler® борону можна 

оснастити опціональною задньою 

навіскою.

5



6



11

ПЛАВНЕ ПЕРЕСУВАННЯ НА ВИСОКИХ ШВИДКОСТЯХ
Здвоєні колеса на рамі та бокових секціях рухаються незалежно та завжди зберігають контакт з землею, забезпечуючи 

плавне пересування. Батареї дискових ножів залишаються на заданому рівні – вони не підстрибують над землею і не 

зариваються. Рама стала більш видовженою, а колеса змістились трохи назад, аби створити більшу вагу на дишлі, що 

гарантує підвищену стабільність при роботі в полі та транспортуванні. Крім того, задля забезпечення більшої стабільності 

доступні опціональні копіювальні колеса розміром 7,6 × 15, що прикручуються болтами прямо до рами. За допомогою 

простої рукоятки та штифта можна без зусиль відрегулювати постійну глибину секції та гарантувати рівномірність 

обробітку на всіх ділянках поля. 7
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ДИСКОВІ НОЖІ EARTH METAL ДЛЯ
НАЙВИЩОЇ МІЦНОСТІ
Сталеві диски, виготовлені за запатентованим 

процесом зі сталі власної розробки Earth Metal, 

забезпечують підвищену пластичність та стійкість 

до розламів. Польові випробування підтвердили, що 

вони набагато більш міцні та витривалі, ніж диски зі 

звичайної вуглецевої сталі. Гофрований центр дисків 

надає їм міцність там, де вона потрібна, та має 

пласку поверхню для найщільнішого прилягання 

до розпірних втулок при затягуванні осі дискової 

батареї.

ПЕРША В ПОЛІ. ЗАЛИШАЄТЬСЯ В ПОЛІ.
Дискові борони True-TandemТМ 375 є найкращими в галузі за своєю витривалістю, надійністю та простотою. Їх рама стала на 40,5 
сантиметрів довшою, ніж на попередніх моделях, а колеса змістились трохи назад, аби створити більше навантаження на дишло і 
забезпечити більшу стабільність при роботі та транспортуванні. Оберіть амортизовані або жорсткі стійки дискової батареї задля 
забезпечення міцності, максимального ресурсу та продуктивності. Нові полімерні втулки усувають потребу в прес-маслянках, що 
дозволяє скоріше виходити в поле. Регулювання в ході виконання польових робіт можна зручно здійснювати прямо з кабіни трактора, 
що дозволяє мінімізувати регулярні зупинки та рушання. Дане обладнання спроектовано таким чином, щоб створити умови для 
інтенсивного росту ваших культур та максимально збільшити продуктивність вашої праці.

АМОРТИЗОВАНІ СТІЙКИ БАТАРЕЇ
Амортизовані стійки дискової батареї, укомплектовані 

змащуваними підшипниками посиленої конструкції, 

встановлені на С-подібному кронштейні. Вони зазвичай 

використовуються на полях з великою кількістю каміння 

та рослинних залишків. 

ЖОРСТКІ СТІЙКИ БАТАРЕЇ
Жорсткі стіцки батареї є економічно доцільними вибором для 

роботи в полях з незначною кількістю каміння та рослинних 

залишків, оскільки саме там вони демонструють найвищу 

ефективність.

ВТУЛКИ З ВИСОКОМІЦНОГО ЧАВУНА
Розпірні втулки True-TandemТМ відлиті з високоміцного чавуна 

з кулястим графітом, який є більш міцним, ніж сірий чавун чи 

сталь, що використовуються на інших дискових боронах. Втулки 

діаметром 11,4 або 15,2 см (4, 5 або 6 дюймів) витримують 

ударні польові навантаження та забезпечують “вбудовану” вагу, 

необхідну для подрібнення пожнивних залишків та проникнення 

у твердий ґрунт. Для роботи не потрібні комплекти баластів або 

бетонні блоки.
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УНІВЕРСАЛЬНІ ДИСКОВІ БОРОНИ 375
Універсальні дискові борони True-TandemТМ 375 оснащені 

великими дисками Earth Metal діаметром 61 см (24 дюйми), 

встановленими з інтервалом 22,9 см (9 дюймів). Вони 

розроблені для роботи з складними рослинними залишками 

та створення ідеально рівної поверхні після проходження 

техніки. Опціональні дискові ножі для моделей 375 мають 

малу увігнутість лише на передніх батареях, створені для 

більш високої швидкості та кращого проникнення в ґрунт. 

Оскільки диски з малою увігнутістю не відкидують землю 

так далеко від центру, як дискові ножі зі стандартною 

увігнутістю, то можна розвивати швидкості до 11 км/

год (7 миль/год). На цих швидкостях дискові борони True-

TandemТМ 375 можуть обробляти більшу площу на годину, 

ніж обладнання аналогічного розміру, і таку саму площу, як 

більш широке традиційне обладнання. На моделях 375 також 

доступне встановлення ножів із стандартною увігнутістю 

спереду та позаду. Батареї на моделях 375 можуть кріпитися 

на осях, оснащених або амортизованими стійками для 

кам’янистих полів, або більш економними жорсткими 

стійками для зон без каміння. Розпірні втулки з посиленого 

високоміцного чавуна діаметром 22,9 см (9 дюймів) щільно 

прилягають до пласких центрів дискових ножів. Доступна 

товщина ножів складає 6,5 мм. True-TandemТМ 375 – це по-

справжньому універсальні дискові борони, здатні впоратися 

з дуже важкими рослинними залишками та залишити по собі 

ідеально рівну поверхню. Моделі 375 можна використовувати 

як восени, так і навесні, що забезпечує їх універсальність для 

виконання різноманітних сільськогосподарських операцій.
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НЯ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР ПОРУЧ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО СЕЗОНУ.
Case IH залучив велику кількість польових спеціалістів, які завжди допоможуть вам у вашій роботі – працівники Case IH працюють там, де й 

ви. Наші дилери мають знання, які забезпечать безперебійну роботу вашого обладнання, щоб максимально підвищити врожайність ваших 

полів та прибутковість вашого бізнесу. Фахівці з відділів запасних частин та сервісу володіють відповідними навичками та досвідом та здатні 

гарантувати надійну та тривалу роботу вашого обладнання на найвищому рівні продуктивності. А CNH Industrial Capital може запропонувати 

індивідуальні фінансові рішення, які підходять саме вам. Ця комплексна система об’єднує в одному пакеті обладнання, послуги та 

фінансування. І всі вони націлені на те, щоб допомогти вам у вашій роботі. 

ДОСВІДЧЕНІ ДИЛЕРИ, 
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ РАЗОМ З ВАМИ.
Ваш дилер Case IH розуміє, що саме вам потрібно, 

аби отримати максимальну віддачу від ваших 

капіталовкладень. Це означає підбір правильної 

потужності та функціональності техніки, причіпного 

та навісного обладнання, яке найкраще відповідає 

вашим робочим задачам. Ваш дилер може 

порекомендувати вам відповідний пакет опцій з 

потрібними шинами, вагою та комплектом баласту, 

щоб гарантувати найвищу продуктивність. Він 

аналізуватиме продуктивність вашої роботи разом з 

вами, поле за полем. 

НАЙКРАЩЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ НАЙКРАЩОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ, СЕЗОН ЗА СЕЗОНОМ.
Case IH Max Service - це служба підтримки клієнтів, що 

гарантує цілодобовий доступ без вихідних до персоналу, 

продукції та запасних частин, які потрібні Вам для 

забезпечення безперервної роботи обладнання впродовж 

періодів, які є критично важливими для прибутковості 

Вашого бізнесу. Max Service надає Вашому дилеру 

всі ресурси, які має Case IH, для того, щоб допомогти 

максимально підвищити продуктивність обладнання від 

Case IH та збільшити рентабельність Ваших інвестиції 

шляхом доступу до фахівців з нашої продукції та служби 

підтримки, що безперервно працює в режимі 24/7. Пишіть 

ваші запити на Ukraine.MaxService@caseih.com. 

МИ ПРОПОНУЄМО ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ
ВПРОДОВЖ БІЛЬШ НІЖ 50 РОКІВ.
Багатий досвід компанії CNH Industrial Capital у 

сільськогосподарській сфері дає нам змогу повністю 

розуміти Ваші унікальні потреби. Конкурентне фінансування 

обладнання з гнучкими виплатами дає можливість зменшити 

авансові платежі шляхом операційного та фінансового лізингу. 

Ми навіть можемо допомогти Вам отримати фінансування 

для закупівлі посівних культур або оренди земельної ділянки. 

Це саме ті фінансові можливості, які відповідають потребам 

Вашої діяльності. CNH Capital допомагає Вам їх знайти. 



ДИСКОВА БОРОНАTRUE-TANDEM 375 6.7 M (22'))  7.6 M (25') 8.5 M (28') 9.4 M (31') 10.4 M (34') 11.3 M (37')

ВИМОГИ ДО ТРАКТОРА

Потужність двигуна
220 – 285 к.с.
(164 – 213 кВт)

250 – 325 к.с.
(186 – 242 кВт)

275 – 365 к.с.
(205 – 272 кВт)

305 – 400 к.с.
(227 – 298 кВт)

335 – 445 к.с.
(250 – 332 кВт)

365–485 к.с.
(272–362 кВт)

Дистанційні гідроклапани До чотирьох дистанційних гідравлічних клапанів

Тиск гідросистеми трактора не менше 2,400 psi (1,69 кг*с/мм2)

Електрична система трактора 12 вольт з 7-штирковим роз’ємом

ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ТЕХНІКИ

Контроль глибини Одноточковий гідравлічний

Поздовжнє вирівнювання Механічне або опціональне гідроуправління

Транспортна ширина 4.4 м 5.3 м 5.5 м

Транспортна висота 3 м 3.8 м 3.7 м 4.1 м 4.3 м 4.7 м

Тиск диску на грунт 101 – 107 кг 94 – 99 кг 92 – 98 кг 89 – 96 кг 93 – 99 кг 90 – 96 кг

Рекомендована робоча швидкість 8 – 11.3 км/год

Робоча глибина До 152 мм

РАМА

Розмір головної поздовжньої труби рами 152 × 152 мм та 102 × 102 мм 152 × 204 мм та 102 × 102 мм

Розмір поздовж. труби бокових секцій поздовжні труби 152 × 152 мм та 102 × 152 мм 152 × 152 мм

ДИСКОВІ БАТАРЕЇ

Кронштейни батарей Надійні верхні та нижні пластини з посиленими болтами

Стійки батарей С-подібні пружинні стійки

Рама батарей 76 × 127 мм труба прямокутного перерізу

Кут батарей 18 градусів; Симетрична конструкція True-Tandem

Вісь батареї та проставки Вісь із прямокутного перерізу підпружиненої сталі 38 мм, з важкими литими розпірними втулками діаметром 152 мм

ДИСКОВІ НОЖІ ТА СКРЕБКИ

Увігнутість дисків Передні батареї: диски з малою увігнутістю. Задні батареї: зі стандартною вігнутістю

Відстань між дисками 229 мм 

Діаметр дисків 610 мм

Товщина дисків 6.5 мм

Конструкція дисків Зносостійка сталь Earth Metal; сплюснутий гофрований центр для жорсткості та щільного прилягання до розпірних втулок

Загальна кількість дисків 64 72 80 88 96 104

Скребки Посилені підпружинені скребки на жорсткому кронштейні

КОЛЕСА ТА ШИНИ

Головна рама 8 -болтові 340-55-16 стійкі до стерні 8 - б олтові 380/60 R16.5 стійкі до стерні

Бокові секції 6-болтові, 11L × 15 8 PR стандарт; опціональні 8-болтові 340-55-16 стійкі до стерні 6 -болтові, 11L × 15 8 шарів стандарт опціональні 380/60 R16.5

Копіювальні колеса - опціональні 6-болтові, 7.60 × 15 поворотний стабілізатор бічної секції з болтовим кріпленням до гол. рами, опціональні на розм 7,6 – 10,4 м; стандарт на розмірах 11,3

ОПЦІОНАЛЬНЕ ЗАДНЄ НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ

Коток TigerPaw з г-подібними планками Включає гідравлічний підйом/опускання; активне гідравлічне притискання; необслуговувані підшипники.

3-х рядна пружинно-зубова борона Зуби 406 мм з інтервалом 191 мм між рядами, загальна ефективна відстань між зубами 64 мм. Кут зубів регулюється в 5 положеннях.
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НЯ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР ПОРУЧ ПРОТЯГОМ ВСЬОГО СЕЗОНУ.
Case IH залучив велику кількість польових спеціалістів, які завжди допоможуть вам у вашій роботі – працівники Case IH працюють там, де й 

ви. Наші дилери мають знання, які забезпечать безперебійну роботу вашого обладнання, щоб максимально підвищити врожайність ваших 

полів та прибутковість вашого бізнесу. Фахівці з відділів запасних частин та сервісу володіють відповідними навичками та досвідом та здатні 

гарантувати надійну та тривалу роботу вашого обладнання на найвищому рівні продуктивності. А CNH Industrial Capital може запропонувати 

індивідуальні фінансові рішення, які підходять саме вам. Ця комплексна система об’єднує в одному пакеті обладнання, послуги та 

фінансування. І всі вони націлені на те, щоб допомогти вам у вашій роботі. 

ДОСВІДЧЕНІ ДИЛЕРИ, 
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ РАЗОМ З ВАМИ.
Ваш дилер Case IH розуміє, що саме вам потрібно, 

аби отримати максимальну віддачу від ваших 

капіталовкладень. Це означає підбір правильної 

потужності та функціональності техніки, причіпного 

та навісного обладнання, яке найкраще відповідає 

вашим робочим задачам. Ваш дилер може 

порекомендувати вам відповідний пакет опцій з 

потрібними шинами, вагою та комплектом баласту, 

щоб гарантувати найвищу продуктивність. Він 

аналізуватиме продуктивність вашої роботи разом з 

вами, поле за полем. 

НАЙКРАЩЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ НАЙКРАЩОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ, СЕЗОН ЗА СЕЗОНОМ.
Case IH Max Service - це служба підтримки клієнтів, що 

гарантує цілодобовий доступ без вихідних до персоналу, 

продукції та запасних частин, які потрібні Вам для 

забезпечення безперервної роботи обладнання впродовж 

періодів, які є критично важливими для прибутковості 

Вашого бізнесу. Max Service надає Вашому дилеру 

всі ресурси, які має Case IH, для того, щоб допомогти 

максимально підвищити продуктивність обладнання від 

Case IH та збільшити рентабельність Ваших інвестиції 

шляхом доступу до фахівців з нашої продукції та служби 

підтримки, що безперервно працює в режимі 24/7. Пишіть 

ваші запити на Ukraine.MaxService@caseih.com. 

МИ ПРОПОНУЄМО ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ
ВПРОДОВЖ БІЛЬШ НІЖ 50 РОКІВ.
Багатий досвід компанії CNH Industrial Capital у 

сільськогосподарській сфері дає нам змогу повністю 

розуміти Ваші унікальні потреби. Конкурентне фінансування 

обладнання з гнучкими виплатами дає можливість зменшити 

авансові платежі шляхом операційного та фінансового лізингу. 

Ми навіть можемо допомогти Вам отримати фінансування 

для закупівлі посівних культур або оренди земельної ділянки. 

Це саме ті фінансові можливості, які відповідають потребам 

Вашої діяльності. CNH Capital допомагає Вам їх знайти. 
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Безпека ніколи не зашкодить! Перед експлуатацією будь-якого обладнання завжди спершу ознайомлюйтесь з довідником оператора. Перед використанням огляньте 
обладнання і переконайтесь в тому, що воно функціонує належним чином. Дотримуйтеся позначок щодо безпечного використання виробу й використовуйте всі наявні 

засоби безпеки. Це видання опубліковано для розповсюдження по всьому світу. Стандартне та додаткове обладнання та наявність окремих моделей можуть відрізнятися для різних 
країн. Case IH залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до дизайну й технічного обладнання в будь-який час, і це не призведе до виникнення будь-
яких зобов’язань стосовно внесення змін в обладнання, що було продано раніше. Хоча ми докладаємо максимальних зусиль для забезпечення правильності специфікацій, описів 
та ілюстрацій у цій брошурі на момент її публікації, ці дані також може бути змінено без попереднього повідомлення. На ілюстраціях може бути зображено додаткове обладнання, а 
також може бути зображено не все стандартне обладнання. Case IH рекомендує мастила .


