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ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК ВОНА Є.
Комбайни Axial-Flow® серії 240 від Case IH створені для вирішення задач, які пов'язані зі зміною клімату, 
високоврожайними культурами та потребою у підвищенні ефективності, комбайни Axial-Flow® від Case IH задають нові 
найвищі стандарти збирання врожаю. Завдяки новій підвищеній потужності та вдосконаленій технології обмолоту нові 
моделі Axial-Flow® можуть запропонувати рішення для сьогоднішніх та майбутніх викликів.
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ПРАГНЕННЯ ДО ДОСКОНАЛОСТІ. 
Підвищена потужність двигуна на всіх моделях серії 240 відповідає вимогам великих 
сучасних фермерських та підрядних господарств: висока швидкість збирання врожаю, 
збільшена потужність обмолоту та здатність до плавної безперебійної роботи навіть 
в найскладніших умовах. Як винахідник однороторної конструкції Axial-Flow® компанія 
Case IH постійно інвестує кошти в науково-дослідницьку діяльність с метою подальшого 
вдосконалення тих технологій, які вже сьогодні задають стандарти у галузі. Подавальний 
механізм, ротор, зерновий бункер та система розвантаження створені для забезпечення 
оптимальної роботи при високій пропускній здатності та жорстких несприятливих умовах 
збирання. Потужність двигуна кожної моделі Axial-Flow® відповідає сучасним високим 
вимогам до збирання врожаю, заощаджуючи при цьому пальне. В той же час була 
оптимізована продуктивність комбайна, а також зведені до мінімуму втрати зерна навіть 
при роботі на високих швидкостях. Крім того, завдяки збільшеній місткості зернового 
бункера Ви матимете безліч часу для управління процесом розвантаження.

НАЙГОЛОВНІШЕ - ЦЕ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КЛІЄНТА.
Існує один чіткий принцип: Комбайни Axial-Flow® від Case IH проектуються і створюються 
перш за все для наших клієнтів – задля полегшення роботи, швидкого та простого 
налаштування, а також неперевершеної надійності.  
Щоденне обслуговування можна здійснювати дуже швидко - і в більшості випадків з 
рівня землі - завдяки тому, що всі основні вузли та зони є легко досяжними. В кабіні 
використовуються сучасні технології, що дозволяють створити ідеальне середовище для 
операторів та зосередитися на роботі; висока продуктивність та рентабельне збирання 
врожаю без зайвого перенапруження.
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ПОТУЖНІСТЬ ВБУДОВАНОГО ПОДРІБНЮВАЧА
Проходження комбайна - це перший крок до наступного врожаю незалежно від того, чи 
подрібнюєте Ви свою солому, або вкладаєте її у тюки. Завдяки соломоподрібнювачам Axial-
Flow®, які чисто подрібнюють та ідеально розкидають солому, Ви зможете закласти найкращу 
основу для врожаю на наступний рік. Якщо Ви бажаєте вкласти в тюки всю солому або її частину, 
Ви можете швидко увімкнути валкування, і Ви отримаєте чисті, акуратно вкладені та готові до 
пакування валки соломи, не зупиняючи при цьому збирання врожаю. 

УНИКАЙТЕ ВТРАТ ЗЕРНА З ЖАТКОЮ AXIAL-FLOW®

Комбайни серії 240 можна використовувати з жатками останнього покоління від Case IH, 
асортимент яких включає жатки шириною до 12,5 м. Ці жатки створені спеціально для місцевих 
умов і дозволять Вам повністю використати потужність цих комбайнів. З широкого модельного 
ряду жаток, який включає зернові жатки з висувними ножами, гнучкі жатки, жатки-підбирачі, 
стрічкові жатки та кукурудзяні жатки, обирайте ті, що підходять Вам найбільше, і забезпечуйте 
оптимальне використання потужностей Вашого обладнання від Case IH.

ВДОСКОНАЛЕНИЙ РОТОР ТА ЗНОСОСТІЙКИЙ ПЕРЕХІДНИЙ КОНУС
Нові комбайни серії 240 з простою у користуванні та перевіреною однороторною системою оснащені 
посиленим ротором ST діаметром 762 мм з 72 молотильними бичами, а також спеціальними бичами 
та конусом зміцненої конструкції. Хромований конус та механізм обробки пожнивних залишків тепер 
доступні в якості додаткового обладнання. Новий ротор ST посиленої конструкції також доступний 
для виробників рису - 40 молотильних бичів. Обидві конфігурації ідеально підходять до двигуна 
комбайна і використовують його потужність із максимальною ефективністю, таким чином оптимізуючи 
продуктивність при роботі з усіма культурами у будь-яких умовах збирання врожаю. Делікатний 
процес обмолоту гарантує, що зерно потрапить до бункера у найкращому стані.

О
ГЛ

Я
Д

 В
И

РО
Б

У НОВІ СТАНДАРТИ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ.
КОМБАЙНИ CASE IH СЕРІЇ 240 

створені для найбільших ферм, найбільших підрядників, найвимогливіших власників та операторів і найвищих врожаїв. Вони 
розроблені та створені задля мінімізації експлуатаційних витрат і забезпечення неперевершеної надійності - день за днем, 
сезон за сезоном.  Їх серцем є перевірена однороторна технологія Axial-Flow®, яка гарантує отримання всіх пов'язаних з цією 
концепцією переваг, таких як ретельний обмолот, мінімальні втрати та прекрасна якість зерна завдяки надзвичайно делікатній 
обробці зерна.
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ПОКРАЩЕНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ, ЗМЕНШЕНЕ УЩІЛЬНЕННЯ ҐРУНТУ
Якщо порівнювати з колісними комбайнами, то машини Axial-Flow® зі встановлюваним 
на замовлення переднім гусеничним приводом гарантують покращене зчеплення, 
керованість та захист ґрунту, одночасно забезпечуючи транспортну ширину всього 
у 3,5 м на гусеницях 610 мм. Залежно від Ваших вимог до зручності пересування та 
тиску на ґрунт Ви зможете обрати між системами гусеничного ходу зі стандартними та 
підвісними катками.

ОПТИМІЗУЙТЕ ПРОДУКТИВНІСТЬ, МІНІМІЗУЙТЕ ВИТРАТИ 
Системи точного землеробства AFS™ від Case IH надають важливі дані, необхідні 
Вам для прийняття управлінських рішень, - від покращення урожайності до оптимізації 
витрат. Обладнання AFS AccuGuide здійснює автоматичне керування комбайном за 
допомогою GPS з точністю проходження до 2,5 см, рядок за рядком, що дозволяє 
зменшити кількість перекриттів та заощадити час і пальне під час збирання врожаю.

КАБІНА LUXURY - ВАШ СПРАВЖНІЙ КОМФОРТ
Не існує комбайнів, якими було би простіше або зручніше керувати, ніж останніми 
моделями Axial-Flow® серії 240 від Case IH. Кабіна Luxury оснащена електронно 
регульованими дзеркалами, збільшеним відсіком для зберігання, напівактивним сидінням 
та портативним холодильником з активним охолодженням. Всі перемикачі основних 
зовнішніх функцій розташовані у Вас під рукою завдяки багатофункціональному важелю 
управління ходом, котрий надає Вам необмежений контроль. Усі елементи управління 
згруповано й розташовано за найбільш ергономічною й логічною схемою від передньої до 
задньої частини комбайна. Керуйте всіма функціями жатки та розвантажувального шнека 
без зайвих зусиль - для довгих та продуктивних днів у полі.

Деякі функції може бути не включено до специфікації для вашого ринку.

ЗАОЩАДЖУЙТЕ ЧАС НА ВЕЛИКИХ ПОЛЯХ, 
РОЗВАНТАЖУЙТЕ НА ХОДУ
З комбайнами Axial-Flow® серії 240 Ви зможете швидко наповнювати зернові бункери 
великими об'ємами чистого та непошкодженого зерна. Нові моделі 8240 та 9240 
пропонують безпрецедентно великі зернові бункери з неймовірною місткістю у 14400 
літрів, тому Вам не доведеться часто здійснювати розвантаження навіть при роботі 
з великими жатками! Однак, коли бункер наповнюється, його можна розвантажити 
дуже швидко, оскільки максимальна швидкість розвантаження становить відповідно 
144 літрів/сек для моделей 8240 та 156 літрів/сек для моделей 9240. Довжина шнека 
дозволяє зберігати зручну відстань між зерновим причепом та комбайном, якщо Ви 
захочете заощадити час і здійснити розвантаження на ходу. 
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ЖАТКА ТА КОМБАЙН ЯК ЄДИНИЙ МЕХАНІЗМ.
Комбайни Axial Flow® та жатки від Case IH ідеально підходять один до одного, що дозволяє повністю розкрити робочий потенціал комбайна. Висока 

якість зерна та делікатне збирання врожаю за будь-яких умов - ось для чого створені комбайни Axial-Flow®. Наші жатки розроблені для того, щоб 
демонструвати найкращий результат за будь-яких умов врожайності та забезпечувати максимальну продуктивність і збереження якості зерна у 

найрізноманітніших умовах, якими б мінливими вони не були. Мінімальні втрати, просте управління та неперевершена продуктивність збирання 
врожаю за будь-яких умов. Плавне, швидке та ефективне завантаження матеріалу гарантує більш високу якість обмолоту та сепарації.

ВИСОКА ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ.
Швидке збирання врожаю та підвищена 
продуктивність - ось сучасні вимоги до збиральної 
техніки. Встановлюваний на замовлення 
варіаторний привід жатки покращує збирання 
кукурудзи завдяки своїй здатності підлаштовувати 
швидкість жатки до швидкості збирання. Це 
призводить до меншого зношування та менших 
втрат культури. Регулювання висоти жатки дозволяє 
утримувати жатку в паралельному до землі 
положенні, автоматично копіюючи контур ґрунту. 
Постійна висота зрізування на будь-якій швидкості 
комбайна забезпечує підбирання кожної зернини 
навіть в умовах полеглих культур. 

ШВИДКЕ ПІД'ЄДНАННЯ.
З Axial-Flow® переміщення між полями є дуже 
швидким та простим. Всі жатки зручно під'єднуються 
до комбайна з лівого боку. Всі гідравлічні з'єднання 
фіксуються єдиним запірним механізмом. Підключіть 
електричні роз'єми, під'єднайте вал відбору 
потужності, і Ви будете готові знову розпочати 
збирання врожаю всього за декілька хвилин.

ПОХИЛІ КАМЕРИ З ХОРОШИМ 
АПЕТИТОМ.
Комбайни Axial-Flow® серії 240 оснащені 
високопотужними похилими камерами для того, 
щоб відповідати сучасним швидкостям збирання та 
отримати змогу працювати з найбільшими жатками, 
- і в плані збільшення пропускної здатності це 
лише початок. Каміння та інші чужорідні предмети 
продавлюються роликовим катком із запобіжною 
муфтою в каменевловлювач, що дозволяє уникнути 
пошкодження комбайна. Великий каменевловлювач 
зручно очищається за допомогою важеля з лівого 
боку комбайна.

Ж
АТ

КИ
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ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ЖАТОК ДЛЯ ЗБИРАННЯ БУДЬ-ЯКИХ КУЛЬТУР.
Скористайтесь широким асортиментом жаток, пропонованим компанією Case IH. Жатки Case IH створені не тільки для того, щоб відповідати сучасним 
високим вимогам до робочих швидкостей у полі, умов збирання складних в обробці культур та підлаштування до мінливих середовищ. Вони також 
розраховані на виклики, які постануть перед сільським господарством в майбутньому. Вони ідеально підходять для мінливих умов збирання врожаю, різних 
стадій дозрілості культури, а також для роботи у дні, коли умови середовища змінюються від вологих до посушливих, якщо робота починається рано вранці 
та завершується пізно вночі. Яким би не був стан культури та пора доби, вони допомагають зберегти зерно та забезпечити його найвищу якість.

ЗЕРНОВІ ЖАТКИ 3050, 2030 ТА 2010 - НАЙКРАЩИЙ ВИБІР ДЛЯ ЗЕРНОВИХ.
Case IH робить все можливе для того, щоб забезпечити найвищу якість за будь-яких умов. Конструкція зернових 
жаток 3050, 2030 та 2010 дозволяє фермерам працювати з довгим та коротким зерном, швидко переходити на 
збирання каноли та ефективно обробляти полеглу пшеницю, забруднену великою кількістю бур'яну. Завдяки 
надійній конструкції та спрощеному принципу роботи цих жаток кожен фермер буде від них у захваті, коли прийде 
сезон збирання врожаю.

 Доступна робоча ширина від 5,2 до 12,2 м
 Збирання врожаю на високій швидкості
 Автоматичне регулювання швидкості мотовила
 Телескопічне висування ножів на ходу для уникнення втрат при роботі з довгою та короткою соломою
 Стеблопідйомники доступні для роботи з полеглими культурами
 Для роботи з рисом доступна спеціальна модифікація зернової жатки 2030.

ГНУЧКІ ЖАТКИ FLEX 3020 – ЕКСПЕРТ У ЗБИРАННІ СОЄВИХ БОБІВ.
Низькорослі культури та культури з низько розташованими стручками, такі як соєві боби, створюють певні 
проблеми при їх збиранні, але з гнучкою жаткою Flex 3020 від Case IH, під'єднаною до Вашого комбайна 
Axial-Flow®, Ви матимете для цього найкраще можливе знаряддя. У збиранні врожаю на високій швидкості з 
мінімальними втратами жатка 3020 просто не має конкурентів. Вона особливо корисна при збиранні культур, які 
ростуть близько до землі, оскільки здатна захопити кожний стручок та плід, зводячи до мінімуму втрати насіння.

 Доступна робоча ширина від 6,1 до 10,6 м
 Гнучкий ніж проходить близько до землі та збирає навіть найнижче розташовані стручки.
 Повністю регульована система підвіски, якою можна керувати з кабіни
 В жорсткій модифікації ця жатка також може бути використана для збирання всіх інших зернових культур
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ЖОРСТКІ 3100 ТА ГНУЧКІ СТРІЧКОВІ ЖАТКИ FLEX - ДЕЛІКАТНА ОБРОБКА 
КУЛЬТУР.
Стрічкові жатки набирають все більшу популярність у фермерів та підрядників. Культура делікатно 
транспортується через піддон стрічкової жатки та подається на елеватор верхівками вперед.

 Доступна робоча ширина від 7,6 до 13,7 м
 Високошвидкісне збирання врожаю без втрат при роботі з короткою соломою та насінням рапсу
 Просте технічне обслуговування
 Центральний ножовий привід для збалансованої продуктивності
 Оптимізація потоку культури
 Найвища якість подавання для рисових культур

КУКУРУДЗЯНІ ЖАТКИ 4400
Зернові / кукурудзяні жатки Case IH серій 4400 та 2100 гарантують прекрасне підбирання як стоячої, так і полеглої 
культури, зберігаючи цінне зерно за будь-яких обставин. Крім того, вона пропонує неперевершену простоту 
обслуговування, завдяки якій жатку можна надзвичайно швидко підготувати до роботи або переналаштувати її 
відповідно до мінливих умов збирання.

  В наявності є моделі з кількістю рядків від 6 до 12, котрі мають наступну відстань між рядками: 30, 36 та 38 
дюймів / 70, 75 та 80 см

 Можна обрати подрібнення / без подрібнення
 Конструкція розділювача з низьким профілем
 Посилені приводи
 Просте технічне обслуговування
  Ефективний контроль стебел для забезпечення максимальної продуктивності: 4 ножа на кожний шнек 
стеблоподрібнювача - неперевершене керування за допомогою підвідного ланцюга

ЖАТКА-ПІДБИРАЧ 3000.
Зернові, олійний ріпак / канола, боби, горох, чечевиця, насіннєві трави... Комбайнові жатки-підбирачі серії 3000 
здатні впоратися з ними усіма. Вони обережно, акуратно та чисто піднімають валки з мінімальними втратами 
насіння. Валок делікатно транспортується ременями до подавального механізму комбайна. Ремені підбирача 
повністю покривають ширину підбирання, забезпечуючи збирання всього матеріалу без захоплення сусідніх 
валків.

 Чисте та акуратне підбирання великих окремих валків або декількох поспіль
 Акуратне підбирання та повторення рельєфу ґрунту за допомогою копіювальних коліс
 Підходить до всіх типів культур та високих швидкостей збирання
 Просте обслуговування та висока ремонтопридатність



ОДНОРОТОРНИЙ ОБМОЛОТ.
ВІД ВИНАХІДНИКА AXIAL-FLOW®

Однороторний обмолот та сепарація - це візитна картка Case IH. Більш ніж три десятиріччя тому ми заявили про випуск першої лінійки комбайнів, 
створених виключно на основі однороторної технології, і її успіх був таким значним, що вона продовжує залишатися серцем наших комбайнів і 
сьогодні. В серці кожного комбайна серії 240 від Case IH знаходиться сучасний ротор Small Tube з основою невеликого діаметру. Секція ротора, що 
закриває зону обмолоту, оснащена новими спеціальними бичами для попереднього обмолоту та сепарації, в той час як секція ротора, що закриває 
зону сепарації, отримала молотильні бичі з гребенями для того, щоб вимолочувати залишки зерна. Переваги більшої потужності обмолоту та 
сепарації проявляються у мінімізації втрат зерна та зменшенні чутливості ротора до зміни умов збирання врожаю. В результаті створюються нові 
лінійки комбайнів, які не просто відповідають поточним завданням сільського господарства, але й враховують виклики майбутнього.
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ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ: 
ЩАДНИЙ ОБМОЛОТ ОЗНАЧАЄ БІЛЬШЕ 
ЗЕРНА ТА МАКСИМАЛЬНУ ЯКІСТЬ.

  Ротор Axial-Flow® оптимізує потік культури для 
забезпечення щадного обмолоту та збільшує 
пропускну здатність у складних умовах
   Це призводить до збільшення як самого 
урожаю, так і його якості, що прямо впливає на 
рентабельність Вашого бізнесу

  Делікатне транспортування культури від 
елеватора до з'єднувального конуса – ОКРЕМИЙ 
ПРИСКОРЮВАЧ КУЛЬТУРИ НЕ ПОТРІБЕН

  Зменшення середньої частки битого зерна 
забезпечує найвищу в класі якість зерна

ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ: РОТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ AXIAL-FLOW®

Принцип обмолоту зерна об зерно, застосований у Axial-Flow®, не тільки зводить до мінімуму втрати у полі 
завдяки більш ефективній сепарації, але й забезпечує цілісність та неушкодженість зерна, що потрапляє до 
зернового бункера, збільшуючи таким чином Ваші прибутки. Використовуваний в традиційних або гібридних 
комбайнах традиційний барабан, котрий чинить сильний вплив на якість зерна, в цих машинах відсутній, 
тому перехід від обмолоту до сепарації відбувається надзвичайно плавно.
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ЗОНА ОБМОЛОТУ ТА 
СЕПАРАЦІЇ

ЗОНА СЕПАРАЦІЇ
Експериментально перевірено 
Сільскогосподарською палатою Нижньої Австрії

CASE IH КОНКУРЕНТ зі звичайним 
молотильним барабаном

2,00%

1,00%

0,00%

СЕРЕДНЯ ЧАСТКА БИТОГО 
ЗЕРНА

0,47%

1,67%
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ПОХИЛА КАМЕРА.
   Розроблений для роботи з 
жатками робочою шириною до 14 
м (45 футів)

   Більш висока надійність та менша 
кількість операцій обслуговування 
завдяки використанню у жатці 
привідного вала замість ременів

   Великий кожух каменевловлювача, 
що легко відкривається з лівого та 
правого боків

  Доступний контроль швидкості 
подавання

РОТОР.
  Ротор пристосований до 
найжорсткіших умов, щоб 
впоратися з великими обсягами 
соломи та зерна при роботі з будь-
якими культурами у різноманітних 
умовах

  Головне джерело прибутку - 
високоякісне зерно

  Ротор Small Tube

ОБРОБКА СОЛОМИ.
  Розподілення соломи комбайном 
- це основа для зростання культур 
наступного року

  Розпочніть підготовку поля зі 
зрізування та розкидування, а 
потім перейдіть до валкування, 
використовуючи встановлюваний 
на замовлення перемикач у кабіні

СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ.
  Вентилятор Cross Flow для 
найчистішого зерна

  Регулювання положення решета за 
допомогою дотику прямо з Вашого 
зручного сидіння або з лівого боку 
комбайна

  Попереднє решето для 
підлаштування до будь-яких умов
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НАЙВИЩА ЯКІСТЬ ЗЕРНА.
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ

Комбайни Axial-Flow® серії 240 створені для того, щоб швидко наповнювати бункер великою кількістю чистого та 
неушкодженого зерна. Система очищення підвищує якість зерна та знижує його втрати, гарантуючи Вам високу 

продуктивність та ефективність збирання врожаю. Система очищення Cross-Flow використовує перевірений 
вентилятор V-подібної форми, який переганяє великі об'єми повітря. На відміну від традиційних систем, тут 

не створюються повітряні кишені, а розподіл повітряних мас під решетами є рівномірним. Крім того, швидкість 
вентилятора є повністю регульованою для роботи з дрібнонасіннєвими культурами, а вихідний патрубок 

вентилятора спрямовує потік повітря на решета більш ефективно, що сприяє підвищенню якості очищення. 
Вентилятор з гідравлічним приводом здатен підтримувати швидкість роботи незалежно від навантаження 

двигуна. Це забезпечує ту високу ефективність очищення, якою пишаються користувачі Axial-Flow®.

НАЙВИЩА ЯКІСТЬ ЗЕРНА.
Комбайни Axial-Flow® серії 240 створені для того, щоб 
швидко наповнювати бункер великою кількістю чистого 
та неушкодженого зерна. Система очищення підвищує 
якість зерна та знижує його втрати, гарантуючи Вам високу 
продуктивність та ефективність збирання врожаю.

  Самовирівнювальна система очищення компенсує нахил 
до 12% задля збільшення потужності при роботі на 
схилах

  Повністю регульоване попереднє решето означає 
адаптованість до будь-яких культур та умов

  Система Trisweep від Case IH здійснює ефективний 
повторний обмолот непіддатливих залишків в системі 
очищення.

 Решета регулюються з сидіння

СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ.
Система очищення Cross-Flow використовує перевірений 
вентилятор V-подібної форми, який переганяє великі 
об'єми повітря. На відміну від традиційних систем, тут не 
створюються повітряні кишені, а розподіл повітряних мас 
під решетами є рівномірним. 
Крім того, швидкість вентилятора є повністю регульованою 
для роботи з дрібнонасіннєвими культурами, а вихідний 
патрубок вентилятора спрямовує потік повітря на решета 
більш ефективно, що сприяє підвищенню якості очищення. 
Вентилятор з гідравлічним приводом здатен підтримувати 
швидкість роботи незалежно від навантаження двигуна. 
Це забезпечує ту високу ефективність очищення, якою 
пишаються користувачі Axial-Flow®.
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АБІЛЬШЕ В БУНКЕРІ -  
БІЛЬШЕ НА ВАШОМУ БАНКІВСЬКОМУ РАХУНКУ.

ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР 
Зернові бункери на останніх комбайнах Axial-Flow® можна описати всього одним словом – місткі. Ці бункери цілком здатні вмістити великі 

об'єми зерна, що швидко збираються комбайнами Axial-Flow® серії 240.

СПРОЩЕНИЙ ДОСТУП.
Для випадків, коли необхідно потрапити 
всередину зернового бункера для 
проведення технічного обслуговування, 
ремонту або очищення, інженери Case 
IH зробили цю задачу максимально 
безпечною та простою. Тепер отримати 
повний доступ в разі необхідності стало 
набагато простіше.

КОМБАЙНИ AXIAL-FLOW® ВІД CASE IH ОСНАЩЕНІ 
ОДНИМИ З НАЙБІЛЬШИХ ЗЕРНОВИХ БУНКЕРІВ НА 
РИНКУ:
Якщо Ви працюєте на великих полях та збираєте високоврожайні культури, 
Ви будете здивовані тим, які широкі можливості пропонує зерновий бункер 
на машинах Axial-Flow®. Вони достатньо великі для того, щоб оптимізувати 
процес збирання та уникнути непродуктивних перегонів машини до кінців 
поля задля стаціонарного розвантаження.

ЗБІЛЬШЕНА МІСТКІСТЬ.
Комбайни Axial-Flow® серії 240 
оснащені складаними надставками 
зернових бункерів, що управляються за 
допомогою гідравліки. Розкладні кришки 
дозволяють здійснювати наповнення 
великою кількістю матеріалу без 
просипання. Вони складаються з кабіни 
задля спрощення транспортування або 
захисту від погодних умов.

МОДЕЛІ МІСТКІСТЬ ЗЕРНОВОГО БУНКЕРА  
(Л)

7240 11 100

8240; 9240 14 400
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10,4 м складана
8,8 м жорстка або складана

7,2 м

7,6 м

6,7 м

171717

ШВИДКА, ДЕЛІКАТНА ТА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА 
РОЗВАНТАЖЕННЯ ВИСОКОЇ ПОТУЖНОСТІ.

  Збільшені вертикальні та горизонтальні розвантажувальні шнеки
   Стандартний подвійний контроль приводів на моделях 9240 (опціональний 
на моделях 7240 та 8240) дає можливість вимкнути поперечні шнеки 
зернового бункера і повністю очистити розвантажувальний шнек. Завдяки 
цьому була зменшена вага розвантажувального шнека, а також знижений 
механічний тиск на вузли при розвантаженні.

  Збільшений поворотний циліндр шнека управляє подовженим 
розвантажувальним шнеком.

   Доступний асортимент шнеків різної довжини для того, щоб задовольнити 
будь-які вимоги, включаючи керовану 12-метрову систему точного 
повторюваного пересування за коліями, яка набуває все більшої 
популярності у фермерів

   Стандартна система розвантаження швидкістю 113 л/сек підходить для 
зернових та кукурудзяних жаток шириною до 12.5 м

   Система розвантаження високої потужності швидкістю 141 л/сек для 
комбайнів 7240 і 8240 або 159 л/сек для комбайнів 9240 для зернових та 
кукурудзяних жаток шириною до 12.5 м

КОНТРОЛЮЙТЕ ВАШ ГРОШОВИЙ ПОТІК. 
ШВИДКЕ РОЗВАНТАЖЕННЯ.

Завдяки швидкості розвантаження у 113 л/сек система розвантаження на комбайнах серії 240 здатна повністю розвантажити повний бункер за дві 
хвилини. Опціональні системи розвантаження швидкістю 141 л/сек або 159 л/сек (тільки для 9240) скорочують час розвантаження на ходу або на 

кінцях гону в умовах високоврожайних культур, підвищуючи продуктивність роботи комбайна та транспортування зерна.

Доступна складана модифікація 
розвантажувальної труби 8,8 м та 10,4 м, яка 
призначена для спрощення транспортування 
по дорозі та маневрування в приміщеннях для 
зберігання техніки.

Опціональний поворотний шарнірний 
жолоб управляється за допомогою 
багатофункціонального важеля та спрямовує 
потік зерна у зерновий причеп, забезпечуючи 
максимальне наповнення без просипання.
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ПРЕКРАСНЕ ПОДРІБНЕННЯ ТА РОЗКИДАННЯ, ІДЕАЛЬНІ ВАЛКИ.
ПОЧАТОК НАСТУПНОГО СЕЗОНУ
Яким би не був Ваш план посівної на наступний сезон, комбайн, який залишає після себе рівномірно розподілену та добре подрібнену солому на 
рівній стерні - це хороший початок для подальших робіт, незалежно від того, чи це ОРАНКА, мінімальна культивація або пряме внесення. Саме це Ви 
отримаєте з новими соломоподрібнювачами Case IH. А якщо Ви все ж вирішите запакувати свою солому в тюки, то побачите, що комбайни Axial-Flow® 
залишають після себе ідеально рівні, акуратні валки, які легко вкладати в тюки.

ПОДРІБНЕННЯ:
В режимі подрібнення унікальний 120-лезовий 
подрібнювач розрізує солому для її якнайшвидшого 
розкладання перед наступним посівним сезоном. 
Перемикатися між подрібненням та розкиданням 
віднині ще простіше завдяки опціональному 
перемикачу в кабіні: Ви починаєте подрібнення 
та розкидання з кінця гону, а потім перемикаєтесь 
на режим валкування. Ця зміна займає всього 
хвилину, тому Ви не втратите цінного часу, 
призначеного для збирання врожаю.

РОЗКИДУВАННЯ.
Пожнивні залишки можна розкидати на повну 
ширину жатки симетрично позаду комбайна або далі 
від межі росту культури, покриваючи всю площу. 
Завдяки опціональному електронному регулюванню 
розкидувача з кабіни схему розкидання можна 
ідеально налаштувати в умовах будь-якого вітру 
- розкидання по полю залишається рівномірним, 
що дозволяє гарантувати швидке розкладання, 
контроль ерозії ґрунту та спрощення орних робіт.

ВАЛКУВАННЯ.
Солому можна розкидати у валки з половою або 
без неї залежно від майбутнього використання 
залишків за бажанням фермера або покупця за 
договором. Форма вкладання валка по стерні 
змінюється за допомогою регульованого жолоба.

РОЗПОДІЛ.
Унікальною перевагою Axial-Flow® є здатність розкидати неподрібнену довгу 
солому для її швидкого просушування. Солому можна легко вкласти у валки задля 
пакування у тюки. Ця функція суттєво допомагає при роботі зі свіжою соломою та 
в несприятливих погодних умовах.
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AXIAL-FLOW® КОНКУРЕНТИ

КІ
Л

Ь
КІ

С
ТЬ

 Р
ЕМ

ЕН
ІВ

30

25

20

15

10

5

20

П
РИ

В
ІД МЕНША СКЛАДНІСТЬ, БІЛЬШЕ ЧАСУ В ПОЛІ.

ПРИВОДИ
Всі приводи комбайна живляться від центральної коробки передач, яка встановлюється безпосередньо на двигуні для забезпечення максимальної 
ефективності. Axial-Flow® є унікальним комбайном, оскільки передача основного тягового зусилля у ньому досягається без використання ременів, що 
допомагає уникнути проблем, пов'язаних з проковзуванням, зношуванням, обслуговуванням та заміною.

ЧОТИРЬОХШВИДКІСНА ГІДРАВЛІЧНА ТРАНСМІСІЯ
Гідростатична трансмісія пропонує необмежений контроль ходової швидкості за 
допомогою прямого привідного з'єднання між двигуном та гідростатичним насосом. 
Чотирьохшвидкісний діапазон трансмісії пропонує Вам можливість обрати правильну 
швидкість, яка б відповідала збираній культурі та польовим умовам.

ПЕРЕДОВА ТЕХНОЛОГІЯ 
ПРИВОДІВ.
В порівнянні з іншими комбайнами 
машини Axial-Flow® серії 240 
мають меншу кількість ременів, що 
призводить до покращення передачі 
потужності та підвищення надійності.

ТРАНСМІСІЯ POWER 
PLUS CVT.
Завдяки унікальній варіаторній 
технології привод ротора Power 
Plus™ забезпечує найкращу можливу 
ефективність роботи при невисоких 
вимогах до його обслуговування:
-  необмежене регулювання швидкості 

ротора на ходу
-  у випадку забивання можна 

увімкнути реверс ротора
-  надійна робота без проковзування 

за будь-яких навантажень на ротор.
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Безступінчаста трансмісія CVT для жатки (на 
замовлення): Відсутні ремені
та ланцюги для забезпечення ефективної передачі 
потужності до широких жаток. Автоматичне 
підлаштування швидкості жатки до швидкості ходу 
дозволяє обрати оптимальне співвідношення між 
швидкістю роботи жатки та швидкістю пересування 
комбайна. Коли комбайн пришвидшується або 
сповільнюється, швидкість жатки автоматично 
підлаштовується до швидкості пересування

Привід CVT Power plus до ротора та 
чотирьохшвидкісна коробка передач ротора 
забезпечують найбільш ефективну передачу 
потужності від двигуна

Функція розблокування ротора дозволяє 
оператору вмикати реверс ротора прямо з кабіни 
та використовувати всю потужність машини, не 
боячись того, що доведеться вручну розблоковувати 
ротор або замінювати ремінь



22

Ваша транспортна ширина з гусеницями 
залишатиметься меншою за 3,5 м

3,73 м
Колеса 800/70R38

3,49 м
Гусениці 61 см
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ВИСОКА ПРОХІДНІСТЬ ПО ВАШИХ ПОЛЯХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
ЗАХИСТ ВАШОЇ ЗЕМЛІ.

Ми розуміємо, що земля є найбільш цінним Вашим ресурсом, тому ми усвідомлюємо, наскільки важливо забезпечити передачу 
потужності, яка б не призводила до ущільнення ґрунту. Компанія Case IH має заслужену репутацію фахівця у створенні систем 

гусеничного ходу для високопродуктивного обладнання, а Quadtrac від Case IH давно є впевненим лідером серед високопотужних 
тракторів за показниками зчеплення з ґрунтом, прохідністю та малою транспортною шириною.

  Просте обслуговування: рівень оливи можна перевірити через віконце контролю рівня оливи без використання жодних інструментів
  Автоматична система натягу ременів, що не потребує обслуговування
  Моделі з двома гусеницями оснащені стрічками шириною 61 см або 76 см, а конструктивні вузли по всій довжині машини є вужчими, що забезпечує 
загальну ширину комбайна всього 3,49 м.

Базуючись на нашій історії успіху та лідерства у створенні систем гусеничних рушіїв, ми розробили два нових рішення: систему гусеничного ходу з 
гумовою амортизацією та систему гусеничного ходу з гідравлічною підвіскою.

СИСТЕМА ГУСЕНИЧНОГО 
ХОДУ З ГУМОВОЮ 
АМОРТИЗАЦІЄЮ.
-  При роботі на багнистих та м'яких ґрунтах 

системи гусеничного ходу Case IH 
забезпечують більш потужне тягове зусилля 
в порівнянні з колісними системами.

-  Гусеничні комбайни оснащені двигунами з 
регульованою швидкістю для покращення 
зчеплення з поверхнею та руху на схилах 
для підвищення ефективності в полі.

СИСТЕМА ГУСЕНИЧНОГО 
ХОДУ З ПІДВІСНИМИ 
КАТКАМИ.
-  Повністю підвісна система для створення 

найкращої підвіски та забезпечення 
найкращої адаптації до ґрунту

-  Кожний окремий підвісний циліндр може 
вільно рухатись та підлаштовуватись 
до нерівностей землі задля того, щоб 
гарантувати рівномірний розподіл тиску по 
всій площі гусениці.
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ПЕРЕСУВАЙТЕСЬ ПО ҐРУНТУ З 
ЛЕГКІСТЮ.
-  Менше ушкодження ґрунту завдяки значному 

зниженню тиску на поверхню землі 
-  Здатність збирати врожай навіть в умовах м'яких 

ґрунтів

ПОРІВНЯННЯ ТИСКУ НА ҐРУНТ

ГУСЕНИЦІ
61 сь

ШИНИ
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КАБІНА AXIAL-FLOW®.
НОВА КАБІНА

Для максимального збільшення продуктивності потрібен найкращий комбайн та найкращі умови для оператора, за яких він зможе працювати 
в ідеальному середовищі і бути захищеним від всіх елементів, які втомлюють його та знижують його концентрацію. Сучасні комбайни повинні 

працювати багато годин поспіль, управлятися з родючими культурами та забезпечувати оптимальну якість. Тому кабіна комбайна, що пропонує 
комфортне робоче середовище, є абсолютно необхідною. Саме тому наші інженери створили одну з найтихіших, найпросторіших та найзручніших 

кабін на ринку, розроблену спеціально для довгих та продуктивних робочих днів. Кабіна встановлена на нових гумових опорах, які ще більше 
знижують вібрації. Панель приладів вбудована в підлокітники сидіння для забезпечення спрощеного доступу для оператора. Обирайте з двох типів 

кабін - версії Comfort та Luxury, оснащені електронно регульованими дзеркалами, збільшеним відсіком для зберігання, напівактивним сидінням та 
портативним холодильником з активним охолодженням.

ТИХА, СПОКІЙНА, ЗРУЧНА.
Оператор Case IH заслуговує на зручне середовище.
 Підніміться по легкодоступній складаній драбині 
на широку платформу, і за дверцятами кабіни 
Ви знайдете просторе робоче місце, великий 
відсік для зберігання та комфорт, що спираєтсья 
на такі продумані деталі як ергономічна схема 
розташування органів керування, сидіння оператора 
з пневматичною підвіскою, низький рівень шуму та 
безперешкодний огляд.

ВАШ РОБОЧИЙ ДЕНЬ НЕ МАЄ 
ОБМЕЖЕНЬ.
Сільськогосподарські роботи передбачають якомога 
швидше збирання дозрілих культур з поля, тому 
під час збирального сезону праця в полі інколи 
розтягується до пізньої ночі, що вимагає багато 
світла. Прожектори, вмонтовані в дах, повністю 
задовольняють потреби в освітленні робочої 
зони. Світлові прилади зернового бункера, 
розвантажувального шнека та задньої частини 
комбайна забезпечують всебічне освітлення 
важливих ділянок вночі. Також доступний пакет 
газорозрядних ламп високої інтенсивності (HID).

ЦЕНТР КЕРУВАННЯ.
Завдяки сенсорному монітору AFS Pro 700 на правій 
консолі всі важливі дані та налаштування доступні 
Вам за одним дотиком, дозволяючи Вам керувати 
своїм комбайном просто та ефективно. Схема 
розташування елементів на сенсорному моніторі 
AFS Pro 700 є логічною та зрозумілою. Ліва сторона 
надає повну інформацію стосовно всіх важливих 
робочих даних, а права сторона пропонує до вибору 
різноманітні "шаблони", що відображають
поточні налаштування комбайна або дані 
моніторингу врожайності.
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КОМПЛЕКТАЦІЯ LUXURY.
Окрім всіх елементів, що присутні в комплектації Comfort, кабіна комплектації 
Luxury додатково пропонує електрично регульовані дзеркала, ще більше місця 
для зберігання, опціональне напівактивне сидіння та холодильник з активним 
охолодженням. Таким чином, їжа та напої залишаться свіжими та освіжаючими, що 
робить кабіну ще комфортнішою.

КОМПЛЕКТАЦІЯ COMFORT.
Кабіна комплектації Comfort має ергономічне розташування органів управління, яке 
завжди надасть Вам повний контроль над комбайном, необмежений панорамний 
огляд, зручне сидіння та великий простір для ніг. Багатофункціональний важіль 
управління ходом та пересувний сенсорний монітор AFS Pro 700 зручно вбудовані в 
праву консоль. Робота в такому середовищі - це справжнє задоволення, оскільки Ви 
зможете насолодитися вражаючим поєднанням комфорту та продуктивності.

Обирайте пересувний 
монітор AFS Pro 700

РОЗДИВІТЬСЯ ЦІ ДВІ КАБІНИ ДЕТАЛЬНІШЕ.
Збирання врожаю передбачає отримання винагороди за всю тяжку працю і вкладені у виробництво кошти впродовж сезону. При розробці та проектуванні 
кабін комбайнів наші інженери перш за все докладають зусиль для того, щоб Ви мали змогу працювати в полі довго та продуктивно без зайвої втоми.
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КЛАВІША 
ШВИДКОЇ 
ЗУПИНКИ

АВТОМАТИЧНА 
НАВІГАЦІЯ
УВІМКНЕННЯ

ПОВЕРНЕННЯ ЖАТКИ 
В ОСТАННЄ АКТИВНЕ 
ПОЛОЖЕННЯ

ТРУБА 
РОЗВАНТАЖУВАЧА

ПРИВІД 
РОЗВАНТАЖУВАЧА

УПРАВЛІННЯ НЕЗАЛЕЖНИМ 
ПОЗДОВЖНІМ ШНЕКОМ

СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО
ДВОШВИДКІСНИЙ  ГІДРАВЛІЧНИЙ
ВЕДУЧИЙ МІСТ

ПІДЙОМ / ОПУСКАННЯ 
ЖАТКИ НАХИЛ ЛІВОРУЧ, 
НАХИЛ ПРАВОРУЧ

ПІДЙОМ / ОПУСКАННЯ МОТОВИЛА
ПЕРЕМІЩЕННЯ МОТОВИЛА ВПЕРЕД/НАЗАД

РОТОР
УВІМК.., 
ВИМК., 
РЕВЕРС

ПОХИЛА КАМЕРА
УВІМК., ВИМК., 
РЕВЕРС

РЕГУЛЮВАННЯ 
ШВИДОСТІ 
РОБОТИ ЖАТКИ В 
АВТОМАТИЧНОМУ 
РЕЖИМІ

АВТОМАТИЧНЕ / РУЧНЕ ПЕРЕМИКАННЯ ШВИДКОСТІ МОТОВИЛА

АВТОМАТИЧНЕ ТОНКЕ НАЛАШТУВАННЯ ВИСОТИ ЖАТКИ

УПРАВЛІННЯ ШВИДКІСТЮ МОТОВИЛА

АВТОМАТИЧНЕ ВМИКАННЯ ШВИДКОСТІ ЖАТКИ

АВТОМАТИЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ ВИСОТИ ЖАТКИ

ШВИДКІСТЬ РОТОРА
ПОЛОЖЕННЯ ПІДБАРАБАННЯ
УПРАВЛІННЯ НАПРАВЛЯЮЧОЮ 
ПЛАСТИНОЮ 
РОЗВАНТАЖУВАЧА РОТОРА

ШВИДКІСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА

ПОЛОЖЕННЯ 
ВЕРХНЬОГО
РЕШЕТА

ПОЛОЖЕННЯ 
НИЖНЬОГО
РЕШЕТА

ЛІВИЙ
РОЗКИДУВАЧ
ВІДСТАНЬ
РЕГУЛЮВАННЯ

ПРАВИЙ
РОЗКИДУВАЧ
ВІДСТАНЬ
РЕГУЛЮВАННЯ

ВАЖІЛЬ 
УПРАВЛІННЯ 
АКСЕЛЕРАТОРОМ

РЕГУЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ МАСИ НА РОЗКИДУВАЧІ

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ РОЗКИДУВАЧА
УПРАВЛІННЯ БЛОКОМ КОНТРНОЖІВ
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КОНТРОЛЬ НА КІНЧИКАХ ВАШИХ ПАЛЬЦІВ.
Конструктивна простота та зручність Axial-Flow® можуть зрівнятися тільки з легкістю керування ним. Кількість функцій, якими можна керувати за 
допомогою джойстика, зросла, окрім того,на правій консолі встановлено новий екран, який суттєво спрощує відслідковування основних функцій 

комбайна. Для забезпечення повного контролю найбільш часто використовувані команди ергономічно згруповані в одному місці, що дає змогу швидко 
керувати всіма функціями жатки та операціями розвантажувального шнека. Крім того, було додано кнопку аварійної зупинки елеватора, ножів та 

шнека жатки. 

ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ: КОНТРОЛЬ ШВИДКОСТІ ПОДАВАННЯ.
Ви маєте змогу бути впевненими, що Ваш комбайн завжди працює на максимальній потужності завдяки можливості вибору між двома режимами:
-  Режим Engine Power: Максимально збільшіть потужність двигуна одночасно із зниженням споживання палива завдяки оптимізації ефективності таких параметрів, як 

швидкість подавання зернової маси, навантаження на двигун, кількість обертів та швидкість.
-  Режим Engine Power Plus Loss: Зменшіть втрати до мінімуму за допомогою системи управління швидкістю, що базується на циклічних параметрах потужності двигуна 

та показаннях датчиків втрат ротора та системи очищення.



28

СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА AFSTM

СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА AFS™ ВІД CASE IH ОКУПОВУЮТЬ СЕБЕ САМІ. СКОРИСТАЙТЕСЬ 
ПЕРЕВАГАМИ ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ -  
ВСЕ В ЄДИНОМУ ПАКЕТІ З ОДНОГО ДЖЕРЕЛА: ОСЬ НАЙКРАЩЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ВАС. 

AFS™ від Case IH - це широкий вибір прикладних рішень, які допоможуть Вам успішно вести фермерську діяльність та обробляти Ваші поля більш 
ефективно, ніж раніше. Скористайтесь технологіями, які, безсумнівно, є найбільш важливим проривом у сучасному сільському господарстві з часів 
початку механізації, і отримайте вигоду від покращеного управління, продуктивності, ефективності та точності. Рішення AFS від Case IH є логічними, 
простими у використанні та інтуїтивно зрозумілими, тому вони входять у звичку практично миттєво. Саме так ми розуміємо вимоги сучасних фермерів.

A
FS
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НА ПРАВИЛЬНОМУ ШЛЯХУ: СИСТЕМА AFS ACCUGUIDE - АВТОМАТИЧНЕ ВОДІННЯ 
НА ОСНОВІ GPS
В поєднанні з AFS AccuGuide система ведення по рядках Row Guidance гарантує, що при збиранні кукурудзи комбайн буде йти 
точно по рядах. Вона усуває стрес при збиранні врожаю на високих швидкостях та використанні широких жаток, таким чином 
зменшуючи втому оператора та збільшуючи продуктивність, щоб використати потенціал комбайна на сто відсотків.

ЕФЕКТ AFS ACCUGUIDE - ЦЕ НАБАГАТО БІЛЬШЕ, НІЖ ПРОСТО ЕКОНОМІЯ ПАЛИВА:
 Оптимізоване використання машини
 Підвищений комфорт завдяки задоволенню потреб оператора
 Економія палива та трудозатрат
 Витрачання меншої кількості часу в полі
 Скорочення пропусків та перекриттів – підвищення ефективності
 Завжди ідеальна робота в умовах погіршеної видимості

CONTROLLED TRAFFIC FARMING - СИСТЕМИ ПОСТІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОЛІЙ.
Все більше уваги приділяється раціональному обробітку та збереженню ґрунту. Система постійних технологічних колій 
Controlled Traffic Farming - це одна з найбільш успішних стратегій, що швидко здобуває популярність у фермерів. Система 
постійних технологічних колій Controlled Traffic Farming (CTF) основана на мережі польових колій, які створюються один 
раз, після чого пересування машин відбувається виключно по них, що дозволяє залишити решту поверхні неушкодженою. 
Після цього узгоджуються та підлаштовуються колісні колії машин, що використовувались для роботи в полі. Узгодження та 
підлаштування робочої ширини та високоточна система навігації - це основні вимоги системи CTF.

РІШЕННЯ CASE IH ДЛЯ СИСТЕМИ ПОСТІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОЛІЙ 12М.
 Системи RTK від Case IH задля досягнення абсолютної точності та надійності в діапазоні 3 см,
 жатки 12,5 м для наших комбайнів Axial-Flow та
  екстра-довгий складаний розвантажувальний шнек для прямого розвантаження у машини, які рухаються за наступною 
постійною 12 м колією.



30

ЕНТ  ІДТ ИМ И AFS

   



31

С
И

С
ТЕ

М
И

 Т
О

Ч
Н

О
ГО

ЗЕ
М

Л
ЕР

О
Б

С
ТВ

АТЕЛЕМАТИЧНА СИСТЕМА AFS CONNECT  - ЦЕ КОНТРОЛЬ 
ПРОДУКТИВНОСТІ, МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС РОБОТИ 

ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ
Телематичне обладнання AFS Connect™ від Case IH використовує поєднання систем глобального позиціонування та технологій мобільного зв'язку для 

передачі і отримання інформації про машину, агрономічні показники та стан робочої ділянки. Телематична технологія дозволяє Вам знати більше - щодо 
місцезнаходження, стану та налаштувань Ваших машин - навіть коли Ви знаходитесь за своїм столом у кабінеті. Наявність останніх оновлених даних 

допомагає підвищити продуктивність Вашого бізнесу. Телематичні системи AFS Connect™ від Case IH - це розумний спосіб збільшити рентабельність Ваших 
інвестицій. Задля задоволення різних потреб та особистих уподобань власників AFS Connect™ від Case IH має дві окремих комплектації:

AFS Connect Basic пропонує можливість керування автопарком, відслідковування 
місцезнаходження машини та загальний огляд стану роботи. Якщо Ви точно 
знатимете, де знаходиться Ваш трактор чи комбайн, - на якому полі і в якій частині 
цього поля - це дозволить Вам надіслати причепи або баки з пальним точно в це 
місце. Час більше не витрачається даремно, а ефективність роботи персоналу та 
машини є максимальними. З AFS Connect™  Ви зможете отримувати 
попереджувальні повідомлення, якщо Ваша машина залишить межі призначеної 
для неї ділянки. Окрім очевидних переваг в плані безпеки це також дає Вам змогу 
спрямовувати операторів за бажаними маршрутами та обраними ділянками - це 
особливо корисно для недосвідченого персоналу та підрядних працівників.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ AFS CONNECT.
Управління автопарком, включаючи карти місцезнаходження, історію навігації   
Відслідковування машин, включаючи налаштування геозон/заборони пересування,
контроль руху техніки впродовж п'яти днів з моменту останньої зупинки

 Технічне обслуговування, включаючи повідомлення про планове обслуговування

Планове оновлення протягом однієї хвилини або оновлення при зміні статусу 
з надсиланням звіту про апуск/зупинку, час холостого ходу та робоче 
навантаження.
Статус машини, включаючи звіт про пройдену відстань, час роботи двигуна, 
пересування, пересування в робочому режимі, пересування в режимі 
розвантаження, розвантаження та пересування, розвантаження
Графічний інтерфейс панелі приладів, що відображає основні параметри машини 
на підтримуваних платформах, такі як швидкість двигуна та температура оливи, 
температура та рівень заповнення охолоджувальної рідини, температура та тиск 
гідравлічного мастила, рівень палива, заряд акумулятора

 Спостереження в режимі реального часу на панелі приладів тривалістю 30 хвилин

Пакет AFS Connect Advanced включає всі функції та можливості AFS Connect 
Basic, а також багато інших корисних інструментів з управління та аналізу:

  Порівняння даних з різних машин та визначення ділянок можливого 
вдосконалення, на яких одні машини показують кращий результат, ніж інші.

  Наявність всіх робочих даних під рукою, а також миттєвий доступ до даних 
продуктивності і налаштувань з попередніх робочих періодів для аналогічних 
або схожих машин допомагає недосвідченим операторам та дає їм змогу 
швидко підвищити продуктивність своєї роботи.

  Система надсилання повідомлень AFS Connect дозволяє власникам 
господарств, менеджерам та технічним спеціалістам дилера Case IH надсилати 
рекомендації безпосередньо на екран машини - щоб оператори могли 
покращити продуктивність своєї роботи прямо на ходу.

РОЗШИРЕНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ AFS CONNECT.
  CAN Viewer дозволяє Вам віддалено відслідковувати параметри машини в 
режимі реального часу.

  Двостороннє надсилання повідомлень з інтернет-порталу до машини за 
попередньо визначеним набором потенційних відповідей оператора

  Графічні звіти показують оброблену площу, середню врожайність, середню 
вологість, вагу та рівень палива

  Спостереження в режимі реального часу (Live Time) через CAN Viewer 
тривалістю 30 додаткових хвилин надає Вам поглиблену інформацію стосовно 
продуктивності роботи машини - з одного модема, за один день, при цьому 
інформація жодним чином не об'єднується.

   Покриття стільникової мережі, з багатьма операторами для кожної країни 
задля забезпечення найкращого покриття. Роумінгова SIM-картка та план 
передачі даних, включені до пакету AFS Connect, діють по всьому світу.
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НЕ ВИТРАЧАЙТЕ ДОРОГОЦІННИЙ ЧАС НА ЩОДЕННІ ПЕРЕВІРКИ 
ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Збирайте врожай без зупинок! Щоденні перевірки та очищення стали набагато простішими завдяки новій конструкції з відкидним радіатором та 
зручним розташуванням повітряного фільтра для проведення швидкої перевірки. Коли попереду на Вас чекає цілий день роботи в полі, то останнє, чого 
Вам хотілось би - витрачати час на обслуговування машини. З Axial-Flow® щоденні перевірки та планове обслуговування є дуже простими. Зменшення 

часу обслуговування і дорогого простою та надання Вам можливості завжди продовжувати роботу - ось ключова риса кожного зі створюваних нами 
комбайнів Axial-Flow® від Case IH. В поєднанні з конструкцією, яка містить меншу кількість рухомих частин, ніж машини конкурентів, нам вдалося досягти 

одного з найнижчих рівнів експлуатаційних витрат в галузі.

ОБСЛУГОВУВАННЯ СТАЛО 
ПРОСТІШЕ.
Завдяки конструкції, яка спирається на
меншу кількість рухомих частин, ніж 
у будь-якому іншому комбайні, Ви 
зможете продовжувати роботу тоді, 
коли інші нерухомо стоять на подвір'ї. 
Точки щоденного обслуговування є легко 
досяжними через відкидні бічні панелі та 
фірмовий просторий задній відсік двигуна
Axial-Flow®.

РОЗУМНІ ДРІБНИЦІ.
Опціональна бортова пневмомагістраль 
означає, що зникне потреба у окремому
компресорі для очищення нижньої 
частини машини. Після того, як Ви 
закінчите свій робочий день, Ви 
зможете оцінити новий, ретельно 
продуманий збільшений відсік для 
зберігання, призначений для убезпечення 
цінних речей, а також скористатись 
опціональним рукомийником.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДО 
ПІДБАРАБАНЬ ТА РОТОРА.
Очищення або заміна підбарабань
та ротора стали набагато простішими.

ПРОСТОРИЙ ВІДСІК 
ДОСТУПУ
ДО ДВИГУНА / СИСТЕМИ 
ОХОЛОДЖЕННЯ.
Міцна драбина надає доступ до
відсіку з задньої частини комбайна.
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ПРОФЕСІЙНИЙ БІЗНЕС-
КОНСУЛЬТАНТ У ВАШОМУ 
ДИЛЕРСЬКОМУ ЦЕНТРІ. 
ВИМАГАЙТЕ БІЛЬШОГО ВІД 
ВАШОГО ДИЛЕРСЬКОГО ЦЕНТРУ 
CASE IH.
Купуєте одну одиницю нового обладнання? 
Оновлюєте весь парк техніки? Якими б не були 
розміри Вашого господарства, зв'яжіться зі 
своїм місцевим дилером Case IH та отримайте 
професійну консультацію з приводу того, що саме 
Вам необхідно для ведення бізнесу. Case IH краще 
за всіх знає Ваші потреби у сільському господарстві.

ЗАБЕЗПЕЧТЕ ВІДДАЧУ ВАШИХ 
ІНВЕСТИЦІЙ.
Компанія Case IH та мережа її професійних 
дилерів зможуть надати Вам всеосяжну підтримку 
при купівлі нової техніки та протягом всього часу 
її експлуатації. На фермі Ви можете покластися 
на досвідчених фахівців з обслуговування, які 
забезпечать віддачу Ваших інвестицій.

НЕ РИЗИКУЙТЕ ТЕРМІНОМ СЛУЖБИ 
ВАШОЇ МАШИНИ. ЗАМОВЛЯЙТЕ 
ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ВІД CNH 
INDUSTRIAL! 
Захистіть вартість Ваших інвестицій. За кожним 
продуктом Case IH стоїть розгалужена логістична 
мережа постачання запасних частин для старої та 
нової техніки. Вибір оригінальних запасних частин 
Case IH гарантує безпеку, збереження вартості 
техніки та віддачу Ваших початкових інвестицій.

З ВАМИ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ НЕ ТІЛЬКИ МАШИНИ: 
У НАС Є ЛЮДИ, ЯКІ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ З ВАМИ.
Коли Ви купуєте машину Case IH, Ви можете бути впевненими не тільки в тому, що купуєте найкращий продукт, але й в тому, що отримуєте найкращу 
дилерську підтримку. Дилери Case IH можуть надати Вам рекомендації з приводу вибору потрібної машини, вони гарантують, що Ви отримаєте саме те 
і саме тоді, коли Ви цього потребуєте. У вигляді обслуговування та запасних частин вони продовжуватимуть надавати Вам та Вашому обладнанню ту 
підтримку, яку Ви обґрунтовано очікуєте отримати від такого бренду, як Case IH.ЗА
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1) ECE R-120 відповідає ISO TR14396     *) двигун FPT Industrial    • Стандарт    Опція – Недоступно  

МОДЕЛІ Axial Flow® 7240 Axial Flow® 8240 Axial Flow® 9240
ЖАТКИ
Жатки Case IH з жорсткими/регульованими ножами (серія 
2030/3050), стрічкові жатки (серія 3152), гнучкі жатки (серія 3020) з 
робочою шириною (м):

6,1/ 7,6 / 9,2 7,6 / 9,2 / 10,7 / 12,5 7,6 / 9,2 / 10,7 / 12,5

Кукурудзяна жатка серії 4400 жорстка / складана кукурудзяні жатки з 6, 8 та 12 рядами
Комбайнові підбирачі серії 3016 з робочою шириною (м): 3,7 / 4,6 
ОБМОЛОТ/СЕПАРАЦІЯ
Тип приводу ротора  Коробка передач і вал — Power Plus Drive зі змінною швидкістю
Діапазон швидкості ротора (об/хв)  220 - 1 180 (3 діапазони)  220 - 1 180 (3 діапазони) 220 - 1 180 (3 діапазони)
Діаметр і довжина ротора (мм) 762 / 2 638 762/2 638 762/2 638
Загальна площа обмолоту та сепарації (м2) 2,98 2,98 2,98
Кут охоплення підбарабань обмолоту та сепарації (°) 180 180 180
Кількість підбарабань обмолоту/сепарації 2 / 2 2 / 2 2 / 2
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
Каскадне решето • • •
Ширина системи зерноочистки (мм) 1580 1580 1580
Вирівнювальна здатність (%) 12,1 12,1 12,1
Загальна поверхня решіт під обдувом (м2) 6,5 6,5 6,5
ОЧИСНИЙ ВЕНТИЛЯТОР
Діапазон швидкості вентилятора (об/хв)  Датчик гідравлічного навантаження - від 300 до 1 150 
СИСТЕМА ПОВЕРНЕННЯ
Тип повернення недомолоченого колосся Трилопатевий механізм обробки незернових залишків 
БУНКЕР ДЛЯ ЗЕРНА/РОЗВАНТАЖЕННЯ
Контроль кришок бункера для зерна з кабіни • • •
Місткість бункера для зерна (л) 11 100 14 400
Швидкість розвантаження (л/с) 113 / Опціонально 141 113 / Опціонально 141 113 / Опціонально 159
Робоча довжина розвантажувального шнека, виміряна від середини 
комбайна до кінця розвантажувального шнека (стандартного/
додаткового) (м) 

6,7 або 7,6 / Опція з високою потужністю 7,2 або 8,8

ПОДРІБНЮВАЧ ТА РОЗКИДАЧ
Подрібнювач Вбудований різальний механізм з жорстким ножем
Кількість ножів: соломоподрібнювач / протилежний різальний апарат 120 / 40
Тип розкидувача  Вертикальний подвійний диск з гідравлічним приводом та регулюванням швидкості з кабіни
ДВИГУН*)

Тип / Об'єм (см3) / Норми викидів 6-циліндровий, з турбонагнітачем та послідовним 
охолодженням/ 11 100 Tier 2

6-циліндровий, з турбонагнітачем та послідовним 
охолодженням/ 12 900 Tier 2

6-циліндровий, з турбонагнітачем та послідовним 
охолодженням/ 15 900 Tier 2

Макс. потужність ECE R120 1) при 2000 об/хв (кВт/к.с.) 366/498 420/571 466/634
Паливний бак, дизель (л) 1125 1200
ТЯГА
Передача  гідростатична 4-швидкісна гідростатична 4-швидкісна  гідростатична 4-швидкісна
Регульована вісь управління поворотом для суворих умов 
експлуатації • • •
Тип кінцевої передачі посилена зубчаста передача Планетарна Планетарна 
Механізована задня вісь
Блокування диференціалу • • •
КАБІНА ОПЕРАТОРА
Кабіна "Comfort": нові положення сидіння для створення додаткового 
місця для ніг, сидіння для інструктора,  вузька регульована консоль 
управління, нове розташування правої консолі та перемикачів у 
кабіні, новий багатофункціональний важіль; велике вікно бункера 
для зерна, що відкривається; аварійний вихід, розташований 
праворуч

Кабіна "Luxury" (кабіна "Comfort" плюс: електричні дзеркала, 
сонцезахисні козирки, шкіряне кермо, переносний холодильник, 
додатковий відсік для зберігання, напівактивне шкіряне сидіння, 
додаткове оздоблення)
СИСТЕМИ ПЕРЕДОВОГО ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 
(AFS)
Моніторинг/створення мапи врожайності й вологості 
Підготований до встановлення систем точного землеробства AFS та 
автоматичної навігації • • •
ЗАГАЛЬНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ МАШИНИ
Довжина — від подавального транспортера до задньої панелі 
розкидувача (мм) 8 050 8 050 8 050

Колісна база (мм) 3 752 3 752 3 752
Мінімальна висота (транспортна) (мм) 3 980 3 980 3 980
Ширина зі встановленими найвужчими шинами — мін. (мм) 3 490 3 490 3490
Приблизна вага машини (кг) 18 400 18 500 19200 (на гусеницях)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИН
Передні шини VF710/70R42 CFO 190B R1W   /   IF800/70R38 CFO 187A8 R1W   /   IF900/60R32 CFO 188A8 R1W   /   IF900/60R38 CFO 184A8 R1W
Задні шини 500/85R24 IMP 165A8/177A8 R1W   /   600/70R28 161A8 R1W   /   VF620/70R26 170A8 R1W   /   750/65R26 166A8 R1W
Гусениці Ширина гусениць 610 мм або 760 мм, триколісна система з гумовою амортизацією / ширина гусениць 610 мм або 724 мм, триколісна з гідравлічною підвіскою 



Безпека ніколи не буває зайвою! Перед експлуатацією будь-якого обладнання прочитайте 
довідник оператора. Перед використанням огляньте обладнання й переконайтеся 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 .
Бренд-комунікації Case IH регіону EMEA - Steyrer Strasse 32, 4300, Sankt Valentin, Austria - 
© 2014 CASE IH - Відвідайте нашу інтернет-сторінку: www.caseih.com
Надішліть нам листа на електронну пошту:MaxService@caseih.com
Axial-Flow® серії 240 - Код. N. 15MEAC2001UKR

Ваш дилер Case IH




