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NOWY WYMIAR
obróbki słomy

1  Niezależnie sterowane płyty rozkładające

2   Intuicyjna i komfortowa obsługa całego 
systemu za pomocą monitora AFS 700 

3   System rozdrabniania X-tra   
gwarancją drobno pociętej słomy
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Niezależnie, czy uprawiasz ziemię w sposób tradycyjny, stosujesz orkę w ograniczonym 
stopniu lub uprawę zerową, drobno pocięta, równo rozłożona słoma stanowi najlepsze 
podłoże dla przyszłej uprawy, wspierając jej proces rozkładania i wchłaniania dzięki 
naturalnym procesom. Nowy system rozdrabniania X-tra przeznaczony do kombajnów 
Axial-Flow® serii 240 marki Case IH przenosi obróbkę słomy w nowy wymiar.
Zintegrowany, 2-biegowy rozdrabniacz MagnaCut marki Case IH odbiera słomę z rotora 
i transportuje ją do zamontowanego na masce kombajnu zespołu systemu rozdrabniania 
X-tra. Tutaj następuje wymieszanie słomy i sieczki z systemu czyszczenia, które następnie 
są rozdrabniane i równo rozprowadzane na całej szerokości dużych zespołów żniwnych 
używanych powszechnie w dużych kombajnach marki Case IH. Również rozkładanie 
słomy powstającej przy zbiorze współczesnych wysokowydajnych odmian zbóż nie stanowi 
dla systemu żadnego problemu. Słoma zachowuje swoją puszystą strukturę w każdych 
warunkach i prasy do belowania szybko poradzą sobie z jej zbiorem z pokosu. Regulowane 
kierownice słomy umożliwiają regulację szerokości pokosu pod kątem prasy. Szybkie 
i proste przełączanie z rozdrabniania słomy na układanie w pokosie jest możliwe z fotela 
operatora przy użyciu monitora AFS 700.

Materiał roślinny jest poddawany obróbce poprzez wał rozdrabniający systemu X-tra, 
składający się z 96 utwardzonych brzeszczotów, zamontowanych w ośmiu rzędach. 
W połączeniu z nożami przeciwbieżnymi tną i rozdrabniają one słomę. Dwanaście łopatek 
na końcu rotora rozdrabniającego wytwarza szybki strumień powietrza, który rozdmuchuje 
słomę na ściernisku na całej szerokości zespołu żniwnego.

Starannie rozłożone, rozdrobnione resztki pożniwne z kombajnu przyśpieszają proces 
rozkładu i tworzenia w glebie warstwy organicznej, zapobiegają żerowaniu ślimaków oraz 
wspomagają wchłanianie resztek pożniwnych do gleby przy współudziale robaków. 
Prowadzi to do uwalniania do gleby elementów odżywczych i wspiera proces rozwoju 
roślin w kolejnym roku. A przede wszystkim pomaga to zwiększyć wydajność i zyskowność 
gospodarstwa rolnego. 

TAK SAMO WSZECHSTRONNY JAK TY.
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ZALETY

n lepsze rozdrabianie i cięcie
n równe rozprowadzanie
n szybszy rozkład resztek pożniwnych
n lepsze wschodzenie roślin
n możliwość zmiany z rozdrabniania 

na układanie słomy w pokosie z kabiny 
ciągnika

n ułatwione belowanie słomy
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       To najlepsze wyniki, jakie kiedykolwiek osiągnęliśmy ze słomą rzepakową. 
System jest tak dobry, że robaki dosłownie przerobiły 90% resztek pożniwnych  
i zostały tylko grube, krótkie kawałki łodyg, co pozwoli również zmniejszyć żerowanie 
ślimaków. Lepiej być nie mogło, a kombajn pracował na okrągło przez cały sezon.

KEITH CHALLEN / LINCOLNSHIRE, ANGLIA

Gleba to Twój największy skarb. Dlatego nasza firma oferuje rozwiązania 
pomagające ją chronić: ciągniki Quadtrac, Magnum Rowtrac oraz kombajny  
Axial-Flow® z napędem gąsienicowym. Teraz, do tej gamy produktów dodajemy 
system rozdrabniania X-tra, który zapewnia uprawom roślinnym lepszy start  
w kolejnym sezonie.   

CASE IH - DLA TYCH, KTÓRZY WYMAGAJĄ WIĘCEJ.  

A  Wstępny rozdrabniacz MagnaCut
B  Bramka ustawiona w położeniu dla:

  – rozdrabniania i rozrzucania słomy (położenie niskie)
  – układania słomy w pokosie (położenie wysokie)
C  Rozdrabniacz systemu X-tra
D  Regulowane deflektory (10)
E  Prowadnice do układania słomy w pokosie
F  Płyty rozkładające (na ilustracji ustawione w trybie rozrzucania 

słomy); do pracy w trybie układania słomy w pokosie zostają one 
obniżone, aby kierować słomę na ściernisko
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WWW.CASEIH.COM 

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, 4300 St. Valentin, Austria

Bezpłatna infolinia: 00 800 22 73 44 00 

Dbałość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać 
się z jego instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu należy obejrzeć go i upewnić się, że działa 
prawidłowo. Należy postępować zgodnie z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji 
bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowana do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz 
dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia 
w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i wyposażeniu technicznym maszyn 
bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje wszelkie wysiłki w celu 
zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do publikacji, 
jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne 
lub brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH .
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