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WYDAJNOŚĆ TUTAJ MA SWÓJ 
POCZĄTEK.
Nowa seria kombajnów Axial-Flow® 250 marki Case IH została stworzona 
z myślą o wyzwaniach i ograniczeniach, którym stawiają czoła nowoczesne 
gospodarstwa. Zastosowane w nich innowacyjne rozwiązania wychodzą 
naprzeciw wymogom większych, wielkoobszarowych gospodarstw wobec 
jakości ziarna.

PRECYZJA
Systemy rolnictwa 
precyzyjnego AFS®7

EFEKTYWNOŚĆ
Zagospodarowanie resztek 
pożniwnych
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KOMFORT
Kabina6

SPOKÓJ DUCHA
Zespół serwisowy10

OSIĄGI
Silnik, przekładnia 
napędowa i gąsienice
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PŁYNIE ZIARNO, WPŁYWA GOTÓWKA!
Szybkość rozładunku sięgająca nawet 159 l/s. (Modele 8250/9250) 
nie tylko zwiększa efektywność pracy kombajnów serii Axial-Flow®, 
lecz również całego przedsięwzięcia zwożenia ziarna z pola. Odrębne 
jednostki napędowe poprzecznych przenośników ślimakowych i pionowego 
rozładunkowego przenośnika ślimakowego są gwarancją opróżnienia całej 
rury rozładunkowej.

KORZYŚCI
n  Ograniczenie strat czasu podczas rozładunku 

ziarna dzięki ogromnej pojemności zbiornika 
na ziarno sięgającej nawet 14 400 l.

n  Prosty i bezpieczny dostęp do zbiornika 
ziarna w celu wyczyszczenia i konserwacji.

n  Zalety kontrolowanego ruchu maszyn 
rolniczych po polu (CTF): Długi, składany 
rozładunkowy przenośnik ślimakowy 
umożliwiający rozładunek ziarna wprost  
do pojazdu transportowego, poruszającego  
się po sąsiedniej stałej ścieżce  
o szerokości 12 m.
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CZYSTE ZIARNO 
W OGROMNYM 
ZBIORNIKU ZIARNA
Poczuj dumę z własnych plonów

KAMERA DETEKCYJNA ZIARNA
Stanowiąca część systemu AFS Harvest CommandTM,  
opatentowana kamera detekcyjna ziarna analizuje jego jakość 
w czasie rzeczywistym i poziom zanieczyszczeń. Zastosowa-
na w kamerze technologia obrazowania wielospektralnego  
w widzialnym i niewidzialnym zakresie fal świetlnych  
pozwala niezwłocznie oceniać zawartość popękanego ziarna  
i zanieczyszczeń, aby podjąć środki zaradcze. W razie potrzeby 
kombajn wprowadza samoczynnie modyfikację ustawień, aby 
zapewnić czyste i nieuszkodzone ziarno.

NOWOŚĆ



5

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ZIARNO:
Model 7250   11 100 l (opcja 14 400 l)
Modele 8250 / 9250  14 440 l

PRĘDKOŚĆ ROZŁADUNKU
113 l/s (standardowo)
141 l/s w modelu 7250, 159 l/s w modelach 8250/9250 (opcja)



*  W porównaniu z hybrydowym kombajnem konkurencji podczas testów 
przeprowadzonych na początku lipca 2018 r. w Bułgarii przy użyciu kombajnu 
Axial-Flow 8240.

EFEKTYWNY ROTOR 
Rotor kombajnów Axial-Flow® został opracowany specjalnie z myślą o pracy w zmiennych warunkach żniwnych. Występujące 
w nim wysokie siły odśrodkowe zapewniają transport ziarna przez klepisko bez uszkodzeń. Mniejsza ilość popękanego 
ziarna przekłada się na jego wyższą cenę oraz wyższą zdolność kiełkowania wysiewanego ziarna, dzięki czemu rozwiązanie 
jednorotorowe nie ma sobie równych, jeśli chodzi o delikatny omłot.

KORZYŚCI
n  Delikatny, a przy tym dokładny omłot pozwala 

uzyskać ziarno wyższej jakości.

n  Jeden rotor do omłotu i separacji ziarna – mniej 
ruchomych części wymagających uwagi.

n  Ziarno najwyższej jakości bez śladów uszkodzeń  
i defektów zapewnia lepszą pozycję przetargową 
przy sprzedaży ziarna.

n  Regulacja klatki rotora w trakcie jazdy: większa 
dzienna wydajność i wyższe przychody.

n  Nieuszkodzone i czyste ziarno może uzyskać 
wyższą cenę na rynku.

CASE IH KONKURENCYJNA MASZYNA  
z konwencjonalnym bębnem młócącym

2,00%

1,00%

0,00%

ŚREDNIA ZAWARTOŚĆ SPĘKANEGO ZIARNA

0,47%*

1,67%
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REGULOWANE KIEROWNICE 
PRZEPŁYWU MASY
Opcjonalny system AFS Harvest 
CommandTM umożliwia nie tylko regulację 
szybkości roboczej rotora, lecz również 
położenia kierownic przepływu masy, aby 
móc na bieżąco wpływać na procesy omłotu 
i separacji w zależności od typu uprawy 
roślinnej i warunków żniwnych.

SPRAWDZONY 
W PRAKTYCE ROTOR
40 lat technologii omłotu 
na wysokim poziomie

Opcjonalna regulacja 
kierownic przepływu masy 
- za pomocą ręcznej korbki 
lub elektrycznie z kabiny

NIEZRÓWNANA JAKOŚĆ ZIARNA
Popękane ziarna zmniejszają wartość 
plonu. Koncepcja omłotu zastosowana  
w kombajnach Axial-Flow® zapewnia naj-
delikatniejszą obróbkę ziarna i najniższy 
współczynnik popękanych ziaren.

NOWOŚĆ
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Nasz nowy układ automatyzacji AFS Harvest Command™ 
został stworzony z myślą o uwolnieniu operatora  
od modyfikowania ustawień kombajnu przy zmianie 
warunków, aby mógł się on skupić na rozładunku i logistyce. 
Standardowy i sprawdzony w praktyce system wprowadzania 
ustawień pod kątem uprawy (ACS) umożliwia ustawienie 
głównych parametrów takich jak prędkość wentylatora 
i rozstaw klepiska młocarni odpowiednio do uprawy  
za pomocą przycisku. 

Funkcja regulacji szybkości podawania masy żniwnej 
uzupełnia system ACS o możliwość regulacji prędkości jazdy 
w zależności od ilości masy żniwnej w zakresie ustawionych 
parametrów. Pełna wersja układu automatyzacji AFS 
Harvest Command™ posiada dodatkowo funkcję regulacji 
kierownic przepływu masy, kamerę detekcyjną ziarna 
i czujniki obciążenia sit. Pozwalają one na zwiększenie 
szybkości zbioru poprzez zmianę ustawień w określonym 
zakresie. 

WPROST GENIALNE  
Całkowicie automatyczny kombajn!

NOWOŚĆ
AFS Harvest CommandTM

OGRANICZENIE USTAWIEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ OPERATORA Z SIEDMIU DO DWÓCH

Kombajn Axial-Flow serii 250 wyposażony w układ AFS Harvest CommandTM automatycznie 
dopasowuje prędkość obrotów wentylatora, prędkość jazdy, otwarcie sita, prędkość 
obrotową rotora oraz ustawienie kierownic przepływu masy w zależności od wybranego 
przez operatora, pożądanego efektu. Oznacza to, że od operatora wymagane jest sterowanie 
jedynie dwoma parametrami: ustawieniem rozstawu klepiska oraz obsługą rozładunkowego 
przenośnika ślimakowego.

PRĘDKOŚĆ 
WENTYLATORA

PRĘDKOŚĆ 
ROTORA

PRĘDKOŚĆ 
JAZDY

ROZŁADUNEK 
ZBIORNIKA 

ZIARNA

ROZSTAW 
KLEPISKA 
MŁOCARNI

KLATKA 
ROTORA

OTWARCIE 
SITA
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KAMERA DETEKCYJNA / 
CZUJNIK ZIARNA

OTWARCIE SITA
SITO WSTĘPNE
SITO GÓRNE
SITO DOLNE

PRĘDKOŚĆ JAZDY

KĄT NACHYLENIA 
KIEROWNIC 
PRZEPŁYWU MASY

OBROTY 
ROTORA

OBROTY 
WENTYLATORA

CZUJNIK 
OBCIĄŻENIA SIT

KORZYŚCI
n  AFS Harvest CommandTM wspiera Ciebie  

w prowadzeniu żniw zgodnie z własną strategią 
prac rolniczych i ułatwia zarządzanie.

n  Praktyczne strategie żniwne stworzone z myślą  
o rozwiązywaniu codziennych problemów  
i ułatwiające zarządzanie procesem.

n  Większa produktywność: mniej doświadczeni 
operatorzy mogą w krótkim czasie zwiększyć 
wydajność pracy.

n  Czyste i nieuszkodzone ziarno: wysoka jakość 
ziarna pozwala uzyskać lepszą cenę.

  AUTOMATYCZNE MODYFIKACJE         CZUJNIKI
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ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEJ UPRAWY

TO NIE JEST ZWYKŁY ZESPÓŁ ŻNIWNY. TO ZESPÓŁ ŻNIWNY MARKI CASE IH.
Dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu i ciągłym udoskonaleniom swoich produktów marka Case IH jest być 
może najbardziej wziętym producentem zespołów żniwnych. Case IH nie spoczęła jednak na laurach. Kontynuujemy 
prace badawczo-rozwojowe, aby móc oferować jeszcze bardziej skuteczne, niezawodne i wydajne zespoły żniwne do 
zbioru wielu roślin uprawnych.
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ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEJ UPRAWY

KORZYŚCI
n  Idealne uzupełnienie możliwości 

kombajnu.

n Maksymalizacja wydajności.

n  Mniej ustawień i więcej czasu 
spędzanego przy żniwach.

n  Spokój ducha przy zbiorze każdej 
uprawy roślinnej.

WYDAJNOŚĆ PRZY ZBIORZE 
KAŻDEJ UPRAWY ROŚLINNEJ
Nasza gama zespołów żniwnych

*Szczegółowe informacje zawiera prospekt dotyczący zespołów żniwnych dostępny na stronie internetowej Case IH pod adresem: www.caseih.com

KLIENT MOTOREM UDOSKONALEŃ
Współpracujemy z naszymi klientami, aby stworzyć maszyny żniwne, które doskonale będą 
zdawały egzamin przy zbiorze każdej uprawy roślinnej. Dzięki temu oferują one minimalne straty, 
łatwą obsługę oraz doskonałą wydajność prac żniwnych. Płynne, szybkie i sprawne podawanie 
materiału żniwnego gwarantuje wysoką prędkość omłotu i separacji. 

Zespół żniwny zbożowy serii 3050 Wszystkie zboża (pszenica, jęczmień, owies, rzepak)

Zespół żniwny z przenośnikiem 
taśmowym serii 3100 Zboża

Elastyczny zespół żniwny serii 3020 Soja i nasiona oleiste (żniwa prowadzone tuż przy ziemi)

Zespół żniwny do zbioru kukurydzy  
serii 4000 Kukurydza

Zespół żniwny z podbieraczem serii 3000 Wszystkie uprawy pokosowe (trawa, koniczyna, zboża i rzepak)
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BĘDZIESZ ZASKOCZONY 
CZYSTOŚCIĄ ZIARNA
Teraz z unikatowym układem AFS Harvest CommandTM

MOC CZYSZCZĄCA PRZEPŁYWU 
KRZYŻOWEGO!
Ogromy układ czyszczenia zapewnia wydajne czyszczenie  
w każdych warunkach żniwnych. W modelach z układem AFS 
Harvest CommandTM prędkość wentylatora czyszczącego jest 
regulowana pod kątem minimalizacji strat zarówno przy jeździe 
kombajnu pod górkę, jak i w dół. W połączeniu z wyjątkowo 
dużą powierzchnią sit znajdującą się pod działaniem dmuchawy 
równą 6,5 m2 zapewnia to maksymalną moc i wydajność 
procesu czyszczenia.
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SITO WSTĘPNE

SITO GÓRNE

REGULACJA SITA GÓRNEGO

KORZYŚCI
n  Duża powierzchnia czyszczenia wraz samoczynnym 

układem poziomowania kompensującym nachylenie  
do 12% gwarantują ziarno najwyższej czystości  
i minimalne straty.

n  AFS Harvest CommandTM automatycznie reguluje 
system czyszczenia, zapewniając wysoką skuteczność 
czyszczenia i pełny komfort operatora.

n		Układ powtórnej obróbki niedomłotów Tri-Sweep dba 
o omłot „upartych” kłosów, tak aby nic nie zostało  
na polu.

REGULACJA SITA WSTĘPNEGONOWOŚĆ

UNIKATOWE W BRANŻY 
CZUJNIKI OBCIĄŻENIA SITANOWOŚĆ

UNIKATOWE W BRANŻY 
CZUJNIKI OBCIĄŻENIA SITANOWOŚĆ
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DOMOWE BIURO
Żniwa są nagrodą za cały rok ciężkiej pracy. Pomimo to dni 
spędzane przy żniwach mogą się ciągnąć w nieskończoność, 
być źródłem stresu i innych niedogodności. Lecz przecież 
może być inaczej – dobrze o tym wiedzą operatorzy 
kombajnów Axial-Flow® 250 marki Case IH. Zawdzięczają 
to oni inżynierom marki Case IH, którzy poświęcili mnóstwo 
czasu na stworzenie środowiska pracy dla operatora, które 
zamienia dni spędzane przy żniwach w czystą przyjemność.

DO WYBORU KABINA W WERSJI COMFORT LUB LUXURY
Kabina w wersji Luxury oferuje te same rozwiązania, co kabina 
w wersji Comfort, a dodatkowo elektrycznie regulowane, 
podgrzewane lusterka, jeszcze większą ilość schowków  
i przenośną lodówkę. Dzięki temu ostatniemu rozwiązaniu 
żywność i napoje pozostają świeże i orzeźwiające, co jeszcze 
bardziej zwiększa komfort pracy.

CISZA, SPOKÓJ I KOMFORT
Solidne, ułatwiające wchodzenie schodki prowadzą  
do przestronnego stanowiska pracy operatora. Kabina 
wyposażona jest w wiele schowków; gwarantuje komfort 
spotęgowany przez ergonomiczny układ, pneumatyczne 
zawieszenie fotela, niski poziom hałasu oraz nieograniczone 
pole widzenia.
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ŻNIWA W DOMOWYM 
KOMFORCIE
Niezrównany komfort kabiny

KORZYŚCI
  Zdrowe i klimatyzowane środowisko pracy pozytywnie wpływa na samopoczucie 

operatora i jego zdolność koncentracji podczas długich godzin pracy.

  Gama zestawów reflektorów odpowiednich do oświetlenia szerokich zespołów 
żniwnych i obszaru wokół kombajnu zapewnia bezpieczeństwo pracy maszyny.

  Kabina w wersji Comfort i Luxury: obie z wysokiej półki. Komfort w kabinie  
w wersji Luxury dzięki większej ilości elementów tapicerowanych, schowków, 
większy wybór foteli, przenośna lodówka i elektrycznie regulowane lusterka.

PEŁNA KONTROLA W ZASIĘGU RĘKI
Monitor z ekranem dotykowym AFS Pro 700, 
który podaje wszystkie ważne informacje 
i umożliwia wprowadzanie wszystkich 
ustawień, umieszczony jest na prawej konsoli 
sterowania. Intuicyjny układ elementów 
obsługowych na dźwigni i prawej konsoli 
sterowania ułatwiają szybkie wdrożenie się 
nowych operatorów do pracy.
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ROZWIŃ SWOJĄ 
DZIAŁALNOŚĆ
Mówisz precyzja, myślisz wydajność

PEŁNA KONTROLA DANYCH I KOSZTÓW
Case IH należy do grona wiodących producentów narzędzi rolnictwa precyzyjnego dla rolnictwa 
i posiada w swej ofercie szereg rozwiązań, które nie tylko zwiększają wydajność, lecz również 
zmniejszają wydatki na środki rolnicze. Tym samym nasza technologia pozwala zwiększyć plony i Twoje 
zyski.
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ZAWSZE NA WŁAŚCIWEJ DRODZE
Zaawansowane systemy rolnicze AFS™ marki 
Case IH obejmują szeroką gamę praktycznych 
rozwiązań, które można z łatwością przenosić 
pomiędzy maszynami i które wspierają 
użytkownika w efektywnej uprawie pól  
i zarządzaniu nimi. 

Poznaj najważniejsze źródło postępu  
w rolnictwie od czasu mechanizacji i skorzystaj 
z możliwości, jakie zapewnia większa kontrola, 
wydajność, efektywność i precyzja.

Produkty rolnictwa precyzyjnego (AFS) marki 
Case IH cechuje prosta i intuicyjna obsługa 
oraz partnerska współpraca z kombajnami 
Axial-Flow® 250, zapewniająca powtarzalność 
między latami.

KORZYŚCI
  Proste ścieżki i pokosy, idealnie nadające 

się do belowania z dużą prędkością.

  Ograniczenie ominięć i zakładek zwiększa 
wydajność wykorzystania pola oraz 
gwarantuje równomierne rozrzucanie 
resztek pożniwnych, przyczyniając się tym 
samym do poprawy kondycji gleby.

  Wysoka wydajność nawet przy słabej 
widoczności nocą.

  Powtarzalność między latami i poruszanie 
się po tych samych ścieżkach 
minimalizuje obszar zagęszczonej  
gleby na polu.

POLE JAK NA DŁONI
Nowoczesne systemy zarządzania gospodarstwem 
AFS ConnectTM zapewniają błyskawiczny dostęp 
do informacji o każdej maszynie na polu takich jak 
położenie maszyny, diagnostyka, zużycie paliwa  
i stan silnika.

Systemy AFS ConnectTM pozwalają śledzić 
wszystkie maszyny z floty, chroniąc w ten sposób 
Twoją inwestycję, udoskonalając konserwację 
i zapewniając maksymalne bezpieczeństwo 
za pomocą funkcji wirtualnego ogrodzenia  
i dozwolonych godzin pracy.

Ponieważ system można obsługiwać zdalnie, nie 
ma potrzeby dostarczania go do dilera w celu 
diagnostyki lub uzyskania wsparcia.

KORZYŚCI
  Możliwość niezwłocznej korekty kosztownego 

braku wykorzystania pełnych możliwości 
maszyny.

  Bezprzewodowy transfer danych i informacji 
ogranicza bezproduktywne spotkania.

  Ułatwienie serwisowania maszyn, zarządzania 
czasem pracy i planowania żniw.

  Zdalne doradztwo eksperta od maszyny 
pozwala ograniczyć przestoje.



System rozdrabniania X-tra Chopping  
z niezależnymi płytami rozrzutnika

PORA ROZDRABNIANIA RESZTEK 
POŻNIWNYCH
Żniwa wytyczają koniec jednego sezonu, a także 
początek kolejnego. Niezależnie od stosowanej 
techniki kultywacji gleby kombajn jest łącznikiem 
pomiędzy obydwoma końcami sezonu rolniczego. 
Dlaczego? Gdyż rozrzucane na polu, rozdrobnione 
resztki pożniwne stanowią idealne podłoże dla 
uprawy w kolejnym roku, niezależnie od tego czy 
stosowana jest orka tradycyjna, minimalna czy 
uprawa bezorkowa. A ważną rolę odgrywają przy 
tym równa wysokość ścierniska i  równomierne 
rozrzucanie pociętej słomy.
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ZAGOSPODAROWANIE 
RESZTEK POŻNIWNYCH NA 
NAJWYŻSZYM POZIOMIE
Początek nowego sezonu

KORZYŚCI
 Zaprojektowany pod kątem pracy w trudniejszych warunkach.

 Unikatowy system obejmujący dwa urządzenia rozdrabniające.

 Równomierne rozkładanie resztek na szerokości do 12,5 m.

 Miękkie pokosy ułatwiają belowanie prasą.

SYSTEM ROZDRABNIANIA X-TRA CHOPPING
System rozdrabniania X-tra Chopping wprowadza skuteczność rozdrabniania i rozrzucania 
słomy w  trudnych warunkach na nowy poziom. Wstępnie rozdrobniona we wbudowanym 
szarpaczu słoma jest dalej przetwarzana w szarpaczu zamontowanym w tylnej części kombajnu 
z 96 nożami i precyzyjnie rozkładana na szerokości do 12,5 m. Urządzenie posiada dwa różne 
tryby pracy: tryb rozdrabniania i tryb układania w pokosie.

WAŁ SZARPACZA 
SŁOMY

SZARPACZ SŁOMY 
REDEKOP
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Nasze silniki radzą sobie ze szczy-
towym zapotrzebowaniem na moc,  
a jednocześnie oszczędnie zużywa-
ją paliwo. Oczywiście jest to możliwe 
tylko przy efektywnym przenoszeniu 
mocy na elementy systemu omłotu  
i do układu przeniesienia napędu.  
Zapewniają to renomowane wały napę-

dowe Case IH oraz nowy napęd jezdny 
zastosowany w kombajnach serii 250. 
Niższe koszty eksploatacji i mniej  
ruchomych części, które mogłyby ulec 
awarii, to tylko niektóre z przynajmniej 
10 dobrych powodów, aby wybrać 
kombajn Axial-Flow® marki Case IH!

DBAŁOŚĆ O KAŻDY 
SZCZEGÓŁ
Skuteczne przenoszenie mocy 

NOWOŚĆ

*  Porównanie dotyczy największych oferowanych opon IF900/60R38 i najwęższych gąsienic  
(o szerokości 620 mm)

NAPĘD JEZDNY
Zarówno przy poruszaniu się po 
polu, jak i na drodze maszynę wy-
różnia przyczepność w każdych 
warunkach. Zapewnia ją nowa 
dwubiegowa przekładnia napędo-
wa z odpowiednim układem hydro-
statycznym zarówno przy jeździe 
w terenie pagórkowatym, jak i pła-
skim. 
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NOWOCZESNY NAPĘD ROTORA
Innowacyjny bezstopniowy napęd 
Power Plus jest standardowo sto-
sowany we wszystkich rotorach. 
3-biegowa skrzynia biegów dostar-
cza wysokiego momentu obroto-
wego nawet w trudnych warunkach 
żniwnych. 

GĄSIENICE 
Ograniczenie uszkodzeń gleby wsku-
tek zagęszczenia i znacznie niższe 
zużycie paliwa. Oto główne zalety 
opcjonalnego gąsienicowego układu 
jezdnego, który przekłada moc pocią-
gową maszyny na trakcję. Jego zalety 
uwidaczniają się zwłaszcza przy pra-
cy na miękkiej lub wilgotnej i ciężkiej 
glebie. Kolejnym rozwiązaniem są gą-
sienice z pełną amortyzacją.

SILNIK
Elektronicznie sterowany silnik  
z doładowaniem pozwala jednocze-
śnie prowadzić żniwa i rozładunek 
ziarna, zapewniając dodatkową 
moc na każde życzenie. Najnowsza 
technologia Hi-eSCR marki Case IH 
pozwala spełnić surowe wymagania 
normy dotyczącej emisji spalin Tier 
4B.
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Doskonały dostęp do maszyny podczas konserwacji 
po zdemontowaniu białych osłon wytłoczonych  
z tworzywa sztucznego.

KORZYŚCI
  Prosty dostęp do zbiornika ziarna zapewnia bezpieczeństwo podczas 

czyszczenia i konserwacji.

  Rozwiązanie jednorotorowe pozwala ograniczyć liczbę ruchomych części  
i zapewnia najlepszemu w klasie przystosowaniu do zbioru różnych upraw 
roślinnych.

  Długie okresy pomiędzy przeglądami i łatwy dostęp do silnika ułatwiają 
konserwację kombajnu.

  Proste serwisowanie i codzienne kontrole pozwalają spędzić więcej czasu  
przy żniwach.

 Wyższa wydajność prac polowych może być także Twoim udziałem.
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Marka Case IH jest zawsze do dyspozycji swoich klientów, gdy 
potrzebują oni wsparcia posprzedażowego. Dlatego przygotowaliśmy 
dla nich bogatą gamę pakietów serwisowych. Posiadamy solidną 
sieć lokalnych partnerów, aby niezwłocznie służyć naszym klientom 
pomocą w sytuacji awaryjnej, zapewniając im wszechstronny 
program usług.

MAKSYMALNY CZAS PRACY
Prosta konstrukcja naszego układu omłotu za pomocą rotora 
przekłada się na mniejszą liczbę części podlegających zużyciu.  
W połączeniu z minimalną liczbą ruchomych elementów  
i najwyższymi standardami sztuki inżynierskiej pozwala to ograniczyć 
ryzyko usterek, skrócić czas potrzebny na konserwację  
i serwisowanie, a tym samym ograniczyć koszty posiadania maszyny. 
To proste.

KONSTRUKCJA UŁATWIAJĄCA KONSERWACJĘ
Wszystkie punkty kontroli są dostępne z poziomu gruntu lub 
wygodnego schodka. Składana drabina zapewnia wygodny dostęp 
do silnika i zbiornika ziarna z dużej platformy serwisowej. Lekkie  
i łatwe w demontażu białe pokrywy z tworzywa sztucznego skutecznie 
uszczelniają duże otwory rewizyjne elementów układu omłotu  
i systemu czyszczenia.

MINIMALNY CZAS KONSERWACJI
Zastosowanie prostej przekładni obrotowej w kombajnie Axial-Flow® 
marki Case IH pozwoliło zmniejszyć w nim liczbę pasów, które 
wymagają codziennej kontroli. Wystarczy tylko sprawdzić kilka 
punktów smarowania i już można ruszać w pole, gdy inni jeszcze 
stoją przy swoich maszynach na podwórku. Gdy efekt Twojej pracy 
zależy od pogody, liczy się każda minuta.

Skup się na żniwach! Codzienne kontrole i czyszczenie zostały 
ułatwione dzięki nowemu odchylanemu zespołowi chłodnic, 
natomiast filtr powietrza znajduje się w miejscu ułatwiającym 
szybką kontrolę

PROSTA KONSERWACJA
Tylko parę minut na codzienne przeglądy...
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Dbałość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego 
instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu 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 sprzeda-
nych 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 .


