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ГОТОВІ.

БУДЬТЕ ГОТОВІ.

ПІДГОТУЙТЕ НАЙКРАЩЕ ПОСІВНЕ ЛОЖЕ – НАВЕСНІ АБО ВОСЕНИ. 
Вірна своїм традиціям, компанія Case IH знову пропонує передові в галузі технології для вертикального обробітку 
ґрунту з True-Tandem 335VT. Ця надійна машина, розроблена з урахуванням потреб виробників сільськогосподарської 
продукції, швидко подрібнює та рівномірно розподіляє важкі, щільні пожнивні залишки по поверхні поля, а також готує 
та вирівнює ґрунт для створення найкращого посівного ложа.
Восени диски машини Case IH для вертикального обробітку ґрунту легко подрібнюють жорсткі пожнивні залишки, 
щоб вони краще розклалися за зиму, та вирівнюють колії від коліс, а коток TigerPaw™ Crumbler® розбиває великі 
грудки. Насвесні диски знову вирівнюють шар ґрунту та створюють рівномірне посівне ложе, одночасно подрібнюючи 
та рівномірно розподіляючи пожнивні залишки, а коток завершує обробіток, створюючи дрібногрудочкову структуру. 
Високі агротехнічні показники технології True-Tandem від Case IH гарантують швидкі та рівномірні сходи посівів і 
високий потенціал урожаю. 
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ПОКРАЩІТЬ ЯКІСТЬ ҐРУНТУ, 
ЩОБ ОТРИМАТИ КРАЩИЙ ВРОЖАЙ.
Обробляйте землю дбайливо, подрібнюйте та рівномірно розподіляйте пожнивні залишки з True- 
Tandem 335VT. Цей агрегат створює однорідний розпушений шар ґрунту над горизонтом посіву, 
що зберігає вологу та створює оптимальні умови для дружного проростання насінин.
True-Tandem 335VT перемішує ґрунт із пожнивними залишками, щоб забезпечити їх більш 
швидке розкладання. При розкладанні пожнивних залишків поживні речовини, які були зв’язані, 
вивільняються і сприяють росту нових посівів. Навесні це прискорює прогрівання посівного 
ложа і забезпечує рівномірні та швидкі сходи. Фермери, які надають перевагу мінімальному або 
звичайному обробітку ґрунту, можуть використовувати цю машину для вертикального обробітку 
від Case IH навесні або восени при роботі з різноманітними типами культур та ґрунтів. 
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ПІДГОТОВКА ПОСІВНОГО ЛОЖА.
Диски задніх батарей проходять точно між слідами 

передніх дисків. Така конструкція разом із хвилястою 

формою дисків та кутом атаки у 18 градусів усуває 

гребені на поверхні ґрунту та забезпечує створення 

рівного посівного горизонту, що є передумовою для 

дружніх сходів.

Система активного притискання котка TigerPaw за 

допомогою гідравліки забезпечує його постійний 

контакт з ґрунтом. Коток розбиває грудки та покращує 

контакт ґрунту з пожнивними залишками, що сприяє 

їх більш швидкому розкладанню і зменшенню 

вітряної ерозії. 

ОБРОБКА ПОЖНИВНИХ ЗАЛИШКІВ.
True-Tandem 335VT подрібнює, розподіляє пожнивні залишки 

та вносить їх вглиб ґрунту. Це прискорює розкладання 

рослинних решток та якнайшвидше вивільнення поживних 

речовин, які сприяють росту нових посівів. Завдяки дискам 

діаметром 51 см, розташованим на відстані 19 см. True-Tan-

dem 335VT здатен впоратись з такими культурами як соя, 

пшениця або кукурудза. А коток з Г-подібними планками 

остаточно підготує посівне ложе навесні або восени з 

притискною силою, яка забезпечується гідросистемою і 

управляється безпосередньо з кабіни трактора.  

ОБРОБІТОК ҐРУНТУ.
Правильний обробіток ґрунту передбачає 

забезпечення оптимального балансу між 

поживними речовинами, киснем та водою. Аби 

досягнути цього, True-Tandem 335VT пропонує 

хвилясті диски з малою увігнутістю, які перемішують 

ґрунт із пожнивними залишками, розкидаючи їх 

у трьох напрямках: вгору, в сторону та назад, що 

довершує створення ідеального посівного ложа. 

Ця машина для вертикального обробітку здатна 

розбити навіть вкриту щільною затверділою кіркою 

поверхню ґрунту. 

ХВИЛЯСТІ ДИСКИ ІЗ СТАЛІ EARTH METAL® .
Завдяки поєднанню дискових батарей, розташованих під кутом 18 градусів, та хвилястій поверхні 
і рифленій центральній частині кожного диска в посівному шарі ґрунту не створюється жодних 
ущільнених і нерозбитих грудок, оскільки цей диск, на відміну від дисків конкурентів, не працює 
виключно в одному напрямку. Ґрунт викидається з-під диска назад, вгору і вбік. Такий обробіток 
забезпечує прекрасне перемішування ґрунту та пожнивних залишків, впорядковано розподіляє 
частки ґрунту (більш крупні згори, менші знизу) та створює ідеальні умови для проростання насіння. 

СТВОРЮЄМО СПРИЯТЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.
True-Tandem 335VT продовжує традиції Case IH у забезпеченні неперевершеної якості вертикального
обробітку ґрунту. Ця машина подрібнює та рівномірно розподіляє щільні, важкі пожнивні залишки, 
а також вирівнює ґрунт задля створення найкращого посівного ложа – і, відповідно, забезпечення
максимально моживого потенціалу урожаю .
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КОПІЮВАЛЬНІ КОЛЕСА НА РАМІ.
True-Tandem 335VT є більш стабільним 

в полі, забезпечуючи кращий 

контроль глибини та рівномірний 

обробіток посівного ложа, особливо 

на високих швидкостях. Копіювальні 

колеса розміром 7.6 × 15 6PR мають 

регулювання по висоті з шарніром, 

що рухається в одній площині. 

“Стабілізаційні колеса” закріплені 

болтами безпосередньо на рамі, щоб 

гарантувати менше “розгойдування” 

при роботі в польових умовах. Крім 

того, оператори можуть швидко та 

зручно регулювати копіювальні колеса 

без використання будь-яких ключів. 

“U”-ПОДІБНИЙ СКРЕБОК.
Міцні блоки скребків на новому True-

Tandem 335VT мають "U”-подібну 

форму, яка зменшує забивання при 

роботі на вологомих або кам’янистих 

ґрунтах.

СВІТЛОДІОДНІ ЛІХТАРІ.
Світлодіодне освітлення більш 

яскраве та надійне, ніж традиційні 

лампи накалювання. Нова система 

освітлення покращує видимість при 

здійсненні транспортних операцій. 

Світлодіодні сигнальні вогні та 

гальмівні ліхтарі встановлюються 

в стандартній комплектації на всіх 

моделях True-Tandem 335VT. 

ЗАОЩАДЖУЙТЕ ЧАС, ОБРОБЛЯЙТЕ БІЛЬШЕ ЗЕМЛІ.
Навесні та восени ви зможете розраховувати на свій True-Tandem 335VT – він допоможе вам обробити більшу площу за менший 
час, тож ваші поля будуть готові, коли настане сезон посіву. Завдяки кільком конструктивним вдосконаленням це передове 
обладнання для вертикального обробітку ґрунту від Case IH забезпечить більш рівномірний розподіл ваги та покращену здатність 
до вирівнювання та оптимізації стану ґрунту у неідеальних умовах. Більша кількість незмащуваних підшипників на колесах та 
котках дозволить вам більше часу проводити в самому полі, а не в підготовці до виїзду на нього. Модернізована конструкція 
чистика True-Tandem 335VT також мінімізує можливість його забивання, аби гарантувати продуктивність та безперебійність вашої 
роботи з кожним проходженням по полю. Завдяки розмірам у 6,7-10,4 м це обладнання для вертикального обробітку ґрунту від 
Case IH здане впоратися з будь-яким завданням. 
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БІЛЬША РАМА ДОДАЄ РІВНОВАГИ.
Довжина рами True-Tandem 335VT була збільшена на 41 см. Завдяки цьому вага рівномірно розподіляється по 

дисках, і зберігається ідеальна рівновага при роботі з важкими пожнивними залишками в умовах різного стану 

зволоження ґрунту. Збалансований розподіл ваги навіть в найбільш важких умовах покращує вирівнювання ґрунту, 

створюючи належні умови для точного закладення насіння та хорошого контакту насіння із ґрунтом. 



8

МІ
ЦН

А 
КО

НС
ТР

УК
ЦІ

Я

КРІПИЛЬНИЙ ХОМУТ БАТАРЕЇ.
У 335VT використовуються прямі болти 

та сталеві пластини, які затискаються 

навколо рами, до якої кріпляться 

батареї ріжучих дисків. Цей міцний 

хомут гарантує додаткову жорсткість та 

надійність конструкції.

ХВИЛЯСТІ ДИСКИ ЗІ СТАЛІ 
EARTH METAL VT.
Коли працювати доводиться з непростим 

ґрунтом, міцність хвилястих дисків Earth 

Metal V Tн е знає рівних. При виготовленні 

цих дисків використовуються власний 

сорт сталі та технологія виробництва, 

які запобігають крихкості та втраті 

гнучкості. Конструкція з профільованим 

центром зміцнює їх стійкість, завдяки 

чому хвилясті диски Earth Metal VT є 

суттєво міцнішими, ніж звичайні диски з 

нелегованої сталі.

Хвилясті диски Earth Metal VT з легкістю 

розрізають жорсткі пожнивні залишки 

та забезпечують якісне вирівнювання 

ґрунту за один прохід, залишаючи за 

собою посівне ложе без стоячих стебел 

або ущільнених колісних колій. Крім того, 

диск витримує удари без викришування 

або пошкоджень, що зменшує простої 

при роботі навіть на кам’янистих ґрунтах. 

ШИНИ, СТІЙКІ ДО СТЕРНІ.
Нові шини мають захист від 

пробивання при пересуванні по 

жорстких пожнивних залишках. Опційні 

шини мають більший розмі р – 340/55-

16 на менших моделях та 380/60-R16.5 

на великих машинах – для меншого 

ущільнення ґрунту. 

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ВАЖКОЇ РОБОТИ ЩОДНЯ, СЕЗОН ЗА СЕЗОНОМ.
Ви розраховуєте, що ваше обладнання з обробітку ґрунту зможе працювати так само довго та напружено, як і ви, тож 
True-Tandem 335VT готовий саме до цього. Посилена тягова рама, розроблена для тривалої експлуатації, рівномірно 
розподіляє потужність по всій машині, а вдосконалені “хвилясті” диски Case IH відтепер виготовляються зі сталі Earth Metal з 
використанням лужноземельних металів, які гарантують міцність та витривалість при роботі навіть з найважчими пожнивними 
залишками та на кам’янистих полях. Як і решта обладнання Case IH з обробітку ґрунту, True-Tandem 335VT довше зберігатиме 
новий вигляд завдяки верхньому шару порошкової фарби, яка забезпечує до 400% більшу стійкість до ударів, подряпин та 
вицвітання, ніж звичайні способи фарбування. 
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КОТОК З Г-ПОДІБНИМИ ПЛАНКАМИ TIGERPAW CRUMBLER.
Додайте останніх штрихів до якості посівного ложа з котком TigerPaw. Кожна планка барабана має дві кромки 

для того, щоб наносити два удари по великих грудках землі та задля кращого вирівнювання поверхні і 

досягнення належної структури ґрунту. Планки дещо закруглені навколо котка, що допомагає підтримувати 

постійний тиск на ґрунт. Гідроциліндри дозволяють здійснювати регулювання та налаштування під будь-які 

польові умови. Регулювання притискної сили здійснюється за допомогою блоку гідроклапанів, розташованих 

в передній частині обладнання. Положення барабана регулюється з кабіни і може бути задіяне в трьох різних 

режимах: активне притискання, плаваючий режим або підняте положення. 



10

КО
МП

ЛЕ
КС

НІ
 Р

ІШ
ЕН

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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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRUE-TANDEM 335 VT 22 фут. (6.7 м) 25 фут. (7.6 м) 28 фут. (8.5 м) 31 фут. (9.4 м) 34 фут. (10.4 м)

ВИМОГИ ДО ТРАКТОРА

Необхідна потужність трактора 140-280 к.с. 155-310 к.с. 175-350 к.с. 195-390 к.с. 215 – 430 к.с

Гідравліка Чотири дистанційних гідравлічних клапани

Глибина/швидкість роботи 25-76 мм, при 12-15 км/год

РАМА

Основна рама Квадратні профілі розміром 152 × 152 мм та 102 × 152 мм (152 × 204 мм) 
та (102 × 102 мм)

Рама бокових секцій Квадратні профілі розміром 152 × 152 мм та 102 × 152 мм (152 × 152 мм)

Рама дискових батарей Квадратний профіль (76 × 127 мм)

Кут атаки дискових батарей 18 градусів

Кількість секцій Три секції

КОЛЕСА ТА ШИНИ

Основна рама 12.5 × 15 Fl стандарт, 340/55-16 стійкість до стерні - опція 380 / 60 R16.5 380 / 60 R16.5

Рама бокових секцій 11L × 15 стандарт, стійкими до стерні, шини – опція

Копіювальні колеса 7.60 × 15 8-шарів

ВІСЬ ДИСКОВОЇ БАТАРЕЇ

Розмір Діаметр 38 мм, круглий профіль з ресорної сталі

ПІДРЕСОРЕНІ ДИСКОВІ БАТАРЕЇ

Відстань між дисками в батареї 191 мм

Розмір дисків 508 × 6.5 мм

Кількість дисків 74 82 82 106 114

Кількість підшипників 16 20 20 26 28

ADVANCED CONDITIONING SYSTEM

Котки Діамерт 36 мм, Г-подібні планки, гідравлічне управління

ЧИСТИКИ

Жорсткі, V-подібні Чистики розпірних втулок між кожним диском та між батареями

ТРАНСПОРТНІ РОЗМІРИ (З ПІДНЯТИМ БАРАБАНОМ)

Транспортна ширина 4.4 м 5.3 м 5.5 м

Транспортна висота 3.2 м 3.5 м 3.6 м 4.0 м 4.1 м

 × 



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 і використовуйте всі вказані 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.

©2016. Всі права збережені. Case IH є товарним знаком, зареєстрованим на території США і у багатьох інших країнах, і належить на правах власності чи на підставі ліцензії компанії CNH Industrial , її дочірнім компаніям та підрозділам. 
Усі товарні знаки, що згадуються тут у зв’язку з товарами та/або послугами компаній, які не належать на правах власності чи на підставі ліцензії компанії CNH Industrial , її дочірнім компаніям і підрозділам, є власністю цих компаній. 
Надруковано в Україні. www.caseih.com.
 CIH08091401




