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JAUNA DIMENSIJA
ražībā

Jaunie Case IH 250 sērijas Axial-Flow® kombaini ir 
izstrādāti ar inovācijām, lai atbilstu lielu saimniecību un 
lauku prasībām un augstas gaudu stabilitātes prasībām.

ROKA VIENMĒR UZ PULSA
Lai stātos pretī visiem šiem izaicinājumiem un 
saglabātu graudu kvalitāti, Case IH nepārtraukti 
uzlabo savus kombainus un veic ievērojamas 
investīcijas esošo produktu izpētē un attīstībā. Axial-
Flow® 250. sērijas gadījumā galvenais jaunievedums 
ir “AFS Harvest Command™” automatizācijas 
sistēma.

AUTOMĀTISKI KOMBAINA IESTATĪJUMI
Patentētā AFS Harvest Command™ sistēma ir 
revolucionāra monitoringa un vadības sistēma, kas 
komunicē ar visiem galvenajiem kombaina elementiem 
un apstrādā iegūtos datus.

Rezultātā visus kombaina iestatījumus, piemēram, 
hedera, nažu un gliemežpārvadu apgriezieni, rotora 
apgriezieni, tīrīšanas ventilatora apgriezieni un sieta 
iestatījumi, reālā laika režīmā tiek regulēt tā, lai 
garantētu maksimālu ražību un graudu kvalitāti.  Tas 
viss notiek bez jebkādas operatora iejaukšanās.

KOMBAINA SMADZENES
Centrālā saskarne ir AFS 700 terminālis, kas apstrādā 
no graudu kvalitātes kameras, kombaina kulšanas un 
separācijas elementiem un no operatora saņemtos 
signālus un pēc tiem reālajā laikā veic optimālus 
iestatījumus.

Samazinot nepieciešamību operatoram izdarīt 
būtiskus iestatīšanas lēmumus, samazinās ne tikai 
vadītāja nogurums, bet arī palielinās uzmanība, ko var 
veltīt hederam un izkraušanas gliemežtransportierim.

AFS
Datu apkopošana, failu 

pārsūtīšana ar telemetriju un 
dažādas vadības programmas 

ar precizitāti līdz 2,5 cm.

KOMFORTABLA KABĪNE

Nav neviena cita 
kombaina, kurš būtu 
vēl ērtāk vadāms kā 

jaunākais Case IH
Axial-Flow® kombains.

TRANSMISIJA

Hedera CVT piedziņa hedera 
apgriezienus pielāgo ražas 
novākšanas apstākļiem un 

samazina ražas zaudēšanu un 
hedera nodilumu.

HEDERS

250. sērijas kombainus var 
aprīkot ar jaunākās paaudzes 

Case IH hederiem ar pieejamo 
platumu līdz 13,6 m.
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KULŠANAS SISTĒMA

DZINĒJS

TĪRĪŠANAS SISTĒMA

ATLIKUMU 
PĀRVALDĪBA

GRAUDU SAVĀKŠANA

Tieši nepieciešamais gaisa daudzums, lai iegūtu tīrāko graudu 
paraugu un novērstu graudu zaudēšanu. Sistēma korpusā 
darbojas gan laukā, gan iebraucot un izbraucot no lauka.

Sasmalcināšana un vienmērīga izkliedēšana 
veicina ātru sadalīšanos līdz jaunās sezonas 
sākumam. Izvēlieties kādu no dažādajiem 
integrētajiem smalcinātājiem un pārsegu, 
kas uzstādīts Xtra-Chopping sistēmā.

2014. gada labākais dīzeļdzinējs.
Jauda no 498 ZS līdz 634 ZS ar
HI-eSCR Tier V tehnoloģiju

Uzlabots rotors Eiropas apstākļiem.

Vienkārša pozicionēšana precīzai 
graudu izvietošanai. Nodrošina 
pilnu un rūpīgu piekabju 
piepildīšanu.

GRAUDU TVERTNES TILPUMS:

7250 11 100 l (14 400 l papildaprīkojums)
8250 / 9250 14 440 l

IZKRAUŠANAS ĀTRUMS
113 l/s (standarts) 141 l/s 

7250. modelim, 159 l/s 
8250./9250. modelim 

(papildaprīkojums)
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AFS HARVEST COMMAND™
Meistardarbs dažādos veidoss

Mūsu jaunā AFS Harvest Command™ automatizācija ir izstrādāta, lai operatoru atbrīvotu no kombaina iestatījumu 
pielāgošanas mainīgajiem apstākļiem, un ļauj kombaina vadītājam fokusēties uz izkraušanu un loģistiku. Pārbaudītā 
automātiskā ražas novākšanas iestatījumu (ACS) sistēma tādus galvenos parametrus, kā ventilatora apgriezieni un 
trumuļa sprauga, piespiežot pogu, ļauj iestatīt atbilstoši konkrētai kultūrai. Padeves kontroles iespēja ACS pievieno 
kustības ātruma kontroles atkarībā no labības slodzes iepriekš izveidoto iestatījumu priekšrocības. Pilnas 
specifikācijas AFS Harvest Command™ automatizācija pievieno rotora lāpstiņu regulēšanu, graudu kameru un sieta 
spiediena sensorus, kas kombaina iestatījumus maina tā, lai ievērotu un nodrošinātu atbilstību iepriekš iestatītajiem 
parametriem.

1 – ROTORA KURVĪ
Tagad rotora lāpstiņas ir regulējamas no kabīnes, vai 
arī tās tiek regulētas automātiski. Ja ir aktivizēta AFS 
Harvest Command™ automatizācija, operatori var 
labību noturēt ilgāk rotorā vai arī to izvadīt daudz ātrāk. 
Mainot sešu aizmugures lāpstiņu leņķi, labība caur 
rotoru var pārvietoties ātrāk vai lēnāk. Ilgāka noturēšana 
var būt nepieciešama mazāk nobriedušai labībai, kurai 
nepieciešama atbilstoša kulšana un separācija. Īsāks 
laiks uzlabo salmu kvalitāti presēšanai.
  

2 – PIE SIETIEM
Patentētie sietu spiediena sensori AFS Harvest 
Command™ automātikas sistēmai sniedz labības 
slodzes datus, savlaicīgi brīdina par gaidāmajiem 
zudumiem un ļauj kombainam pirms graudu zudumu 
parādīšanās veikt proaktīvu iestatīšanu. Tie sistēmai 
palīdz atpazīt starpību starp sieta pārslodzi un 
izpūšanas zudumiem, kā arī attiecīgi regulēt ventilatora 
un sieta iestatījumus, nepieļaut graudu zudumus, 
iebraucot lauka malā vai no tās izbraucot, vai arī 
kombainu apturot lauka vidū. 

3 – KUSTĪBĀ
Pārbraucienos patērētais laiks nav produktīvs. Tādēļ 
Case IH Axial-Flow® 250. sērijas kombaini ir aprīkoti 
ar jaunu transmisiju, kas novērš nepieciešamību uz 
ceļa pārslēgt pārnesumus. Jaunā divu diapazonu 
konstrukcija ietver lauka un ceļa režīmu ar nemanāmu 
diapazona maiņu, uzturot mašīnu kustību, sākot no 
stāvēšanas līdz 30 km/h ceļa režīmā. Transmisija arī 
ir integrēta AFS Harvest Command™ iespējā, kas 
ļauj iegūt augstāko iespējamo ražas novākšanas 
ātrumu, kas apmierinās iestatītos ražas novākšanas 
parametrus.

OPERATORAM SEPTIŅU PARAMETRU VIETĀ JĀUZRAUGA DIVI PARAMETRI
Axial-Flow 250. sērijas kombaini, kas ir aprīkoti ar AFS Harvest Command™,  ventilatora apgriezienus, kustības 
ātrumu, sieta atvērumu, rotora apgriezienus un rotora lāpstiņu iestatījumus automātiski maina atkarībā no operatora 
norādītā vēlamā rezultāta. Tas nozīmē, ka tagad operatoram manuāli jāregulē tikai divi parametri: jāiestata trumuļa 
sprauga un jāvada izkraušanas gliemežtransportieris.
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IEGUVUMI

 AFS Harvest Command™ bez papildu investīcijām 
atbalsta jūsu saimniekošanas stratēģijas.

 Praktiskās ražas novākšanas stratēģijas ir vērstas 
uz ikdienas ražas novākšanas jautājumiem un jūs 
atbrīvo no pārvaldības stresa.

 Uzlabo pārbaudīto Axial-Flow® tehnoloģiju, iegūstot 
arvien lielāku kombaina ražību.

 Palielināta produktivitāte: operatori ar mazāku 
pieredzi spēj ātri sasniegt labus rezultātus.

 Tīri, nesabojāti graudi - kvalitāte nozīmē iespējamās 
labākās cenas.

RAŽAS NOVĀKŠANAS STRATĒĢIJU IZVĒLE 
Īstā stratēģija, kas piemērota jūsu vajadzībām

AFS Pro 700 sākuma lapas ekrāns

Axial-Flow® 250. sērija dara vēl vairāk, lai parūpētos 
par jūsu ražu, lai sniegtu daudz vairāk vieglāku darba 
dienu, un varētu iegūt vēl lielāku atdevi no katra jūsu 
kombaina elementa.

VIENMĒR PAREIZĀ STRATĒĢIJA
Izstāsiet kombainam savu ražas novākšanas stratēģiju, 
un tas jums vienmēr piemeklēs maksimālo ātrumu 
laukā vai dzinējam liks maksimālu graudu daudzumu 
atbilstoši definētajiem parametriem ievietot tvertnē.

Izvēlieties kādu no 4 stratēģijām:
	Graudu kvalitātes režīms: kombains iestatījumus 

ieregulē ar mērķi uzturēt noteiktu graudu kvalitāti 
un tīrības pakāpi ar minimāliem zudumiem.
	Ražības režīms:  kombains darbojas ar ātrumu, kas 

nodrošina pieņemamus rotora un tīrīšanas sistēmas 
zudumus.
	Konstantas caurlaidspējas režīms:  kombains maina 

ātrumu un maina iestatījumus, lai samazinātu 
zudumus, un uztur mērķa caurlaidspēju.
	Maksimālas ražības režīms:  kombains darbojas ar 

operatora iestatītu ātrumu vai jaudas robežu un ar 
iestatījumiem nodrošina minimālus graudu 
zudumus rotora un tīrīšanas sistēmā.

Izvēlieties kādu no četrām ražas novākšanas stratēģijām.
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GROZA LĀPSTIŅU 
LEŅĶIS

KUSTĪBAS ĀTRUMS 
(AR AKTĪVU 
PADEVES ĀTRUMA 
KONTROLI)

ROTORA
LĀPSTIŅU LEŅĶIS

TĪRĪŠANAS VENTILATORA 
APGRIEZIENI PRIEKŠSIETA ATVĒRUMS

APAKŠĒJĀ SIETA 
ATVĒRUMS

AUGŠĒJĀ SIETA 
ATVĒRUMS

AFS Harvest Command™ automatizācijas algoritms 
nepārtraukti un automātiski optimizē šādus septiņus 
ražas novākšanas iestatījumus:
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PILNS HEDERU KLĀSTS
Ražība visām graudaugu kultūrām

Daudzu desmitgažu un nepārtrauktas attīstības pieredze Case 
IH ļauj būt par, iespējams, šodien labāko un veiksmīgāko hederu 
ražotāju pasaulē. Šobrīd Case IH nedus uz lauriem. Mēs turpinām 
investīcijas iekšējā izpētē, kas mums ļauj attīstīt daudz 
efektīvākus, uzticamākus un ražīgākus hederus visdažādākajām 
graudaugu kultūrām. Produktu klāstā ir iekļauti augstas ražības 
hederi jebkurai kombinētai kultūrai, jebkuriem pasaulē 
sastopamiem ražas novākšanas apstākļiem un jebkuram ražas 
tipam. Jebkurš attīstības un ražošanas gadījums nāk no viena 
avota - no paša Case IH.
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HEDERS KULTŪRA

3050 Graudu heders Visi graudaugi (kvieši, rudzi, auzas un rapsis)

3100 Heders ar lentēm Graudaugi

3020 Lokanais heders Sojas pupiņas un eļļas sēklu kultūras (tuvu augsnei)

4000 Kukurūzas heders Kukurūza

3000 pacēlājheders Graudaugu novākšana ar vālošanu (zālāji, āboliņš, graudaugi un rapsis)

RISINĀJUMS JEBKURAI KULTŪRAI

NE TIKAI HEDERS. TAS IR CASE IH HEDERS.
Katrs heders ir mūs pašu izstrādāts un izgatavots.

 * Plašākai informācijai hederu brošūra ir pieejama Case IH tīmekļa vietnē: www.caseih.com

VIENOTS MEZGLS
Jebkurš kombains ir tik labs, cik labs ir tā heders. 
Augstas kombaina ražības iegūšanai ļoti svarīgs faktors 
ir augstas veiktspējas padeve. Mūsu hederi ir izstrādāti, 
lai lieliski darbotos visos apstākļos: ar maksimālu ražību, 
ideālu rugāju augstumu, bez salmu bojājumiem vai 
graudu zudumiem jebkuros iespējamos ražas novākšanas 
apstākļos. 

ORIENTĀCIJA UZ KLIENTIEM
Lai mūsu ražas novākšanas produkti būtu vislabākie 
jebkurai kultūrai, mēs sadarbojamies ar mūsu klientiem. 
Rezultātā tiek iegūti minimāli zudumi, vienkārša darbība 
un izcila ražas novākšanas veiktspēja. Laidena, ātra un 
efektīva padeve nozīmē garantētu augstāku kulšanas un 
separācijas pakāpi.

LABĀKĀ VEIKTSPĒJA JEBKURIEM GRAUDAUGIEM
Heders ir kombaina pirmais saskares ar labību punkts, 
tādēļ hedera konstrukcija rada būtisku atšķirību starp 
nemanāmu ražas novākšanu un vāji strādājošu 
kombainu. Tādēļ mēs Case IH hederus izgatavojam 
darbam augstākajā līmenī jebkuros apstākļos - neatkarīgi 
no tā, kādi tie būtu.

Rezultāts? Augsta ātruma pļauja ar īsiem, vienmērīga 
garuma rugājiem nelīdzenos laukos bez augsnes virsmas 
sabojāšanas. Veldrē sagulusi labība, liela nezāļu 
koncentrācija un zaļi salmi nerada problēmas Case IH 
hederiem.

PLAŠS HEDERU KLĀSTS*
Plašai Case IH hederu klāsts satur īstos risinājumus 
visu tipu labības novākšanai. Maksimālā ražība, 
novācot graudus un rapsi, 3050. hederam ir parasts 
uzdevums. Nozares vadošais Case IH 3020. sērijas 
elastīgais heders un 3100. sērijas heders ar lentēm ir 
īstā izvēle uzmanīgai sojas pupiņu kulšanai. To 
galvenais elements ir lokans griezējstienis ar centrālo 
piedziņu, kas precīzi seko grunts profilam. R4400 
kukurūzas hedera un 3000. sērijas pacēlājhederi 
izstrādi visam klāstam veica Case IH. Īsumā tas ir 
heders jebkurai kultūrai.

IEGUVUMI

Izstrādāts Case IH Axial-Flow modeļiem:

 Papildina jūsu kombaina iespējas

 Maksimizē ražības potenciālu

 Lielāks ražas novākšanā, nevis iestatīšanā pavadītais laiks

 Mierīgs prāts neatkarīgi no kultūras
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3050 GRAUDU HEDERS - RISINĀJUMS AUGSTIEM RAŽĪBAS REZULTĀTIEM
 Pieejami platumi no 4,9 m līdz 12,5 m.
 Liela ātruma ražas novākšana līdz 9 km/h visos graudaugu novākšanas apstākļos.
 Izturīgs dubultās grīdas heders nodrošina pilnu, īsu un vienmērīgu flotāciju.
 Lai iegūtu augstākās veiktspējas ražas novākšanu situācijās ar gariem un īsiem salmiem, nazi var pārvietot par 57 cm.
 Veldrē sagulušai labībai ir pieejami labības pacēlāji.

3020 LOKANAIS HEDERS - SOJAS PUPIŅU SPECIĀLISTS
 Pieejamie darba platumi no 6,1 līdz 9,1 m.
 Lai iegūtu visus zemu esošās pupiņas, lokanais nazis pārvietojas tuvu zemei.
 Pilnībā regulējama piekares sistēma ar vadības no kabīnes iespēju.
 Stingrajā režīmā hederu var lietot visiem pārējiem labības novākšanas pielietojumiem.

4400 KUKURŪZAS HEDERS - TĪRA SAVĀKŠANA, RŪPĪGA SMALCINĀŠANA
 Pieejamas versijas ar sešām līdz astoņpadsmit rindām, kā arī nesaliekams un dažās versijās arī saliekams formāts.
 Smalcināšanas iespēja stiebrus sasmalcina un starp rindām izkliedē erozijas aizsardzībai.
  Zema profila sadalītāja konstrukcija saudzē vērtīgās vālītes.
 Īpaši izturīgas piedziņas augstam ātrumam blīvās kultūrās.
 Piedziņas aizsardzība katrai rindai palielina uzticamību.

3100 HEDERS AR LENTĒM - CIETAS UN LOKANU NAŽU VERSIJAS
 Pieejami platumi no 7,6 m līdz 13,6 m.
 Liela ātruma ražas novākšana labībai ar nelieliem salmiem, pupām, sojas pupiņām un citām 

 jutīgām kultūrām bez zudumiem.
 Maiga salmu un labības transportēšana bez sabojātu graudu zudumiem.
 Centrālais nazis darbībai bez vibrācijām.

3000 PACĒLĀJS - MAIGI SAVĀC LIELĀKOS VĀLUS
 Tīra un maiga lielu atsevišķu vai vairāku vālu savākšana.
 Pateicoties tiešai labības padevei zem gliemežtransportiera, kombainā tiek padots neskarts vāls. 
 Piemērots visu tipu labībai un augstam kustības ātrumam.
 Vienkārša apkalpošana un apkopes.

13



ĪPAŠI IZTURĪGA PADEVĒJA UN HEDERA 
PIEDZIŅA (PAPILDAPRĪKOJUMS), 21 ZOBS, 
KREISĀS UN LABĀS PUSES HEDERA PIEDZIŅA

AKMEŅU ĶĒRĀJRULLIS

ĪPAŠI IZTURĪGA PADEVES 
ĶĒDE AR PADEVES 
PLĀKSNĒM

ĪPAŠI IZTURĪGA PADEVĒJA CELTSPĒJA 
(PAPILDAPRĪKOJUMS)

 PADEVĒJA PRIEKŠPUSE AR 
SĀNU SASVERES IESPĒJU 12° 
REGULĒŠANAI UZ PRIEKŠU / 
ATPAKAĻ

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS
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IEGUVUMI

 Masīva padeves ietilpība ātrākai ražas novākšanai.

  Augstas izturības elevatori vienkāršam darba ar 
lielākajiem hederiem.

 Izcila spēja ar minimāliem zudumiem pacelt veldrē 
sagulušu labību.

 Minimāla apkope nozīmē zemākas ekspluatācijas 
izmaksas.

AUGSTAS VEIKTSPĒJAS PADEVĒJS
Garantē produktivitāti

Hederu ar vienas mēlītes savienotāju, kurš savieno visus hidrauliskos 
un elektrisko pieslēgums, uzstādiet dažu minūšu laikā.

Pārvietoti pacelšanas cilindri augstākai celtspējai. Duālās pacelšanas 
cilindri uzlabotai hedera augstuma vadībai.
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Labības padeve no hedera uz rotoru ir galvenais 
kombaina ražas novākšanas efektivitātes faktors. Šo 
uzdevumu uzņemas padevējs, kas Axial-Flow® ir 
paredzēts augstai jaudai, stabilitātei un vienkāršai 
lietošanai.

APRĪKOTS AR MAKSIMĀLIEM GALDA PLATUMIEM
Lai bez pūlēm vadītu hederus ar platumu līdz 14 m 
un kukurūzas hederus ar 18 rindām, ir pievienoti divi 
īpaši izturīgi elevatori ar ietilpību, kas ir lielāka par 
15% un 35%. Pateicoties izcilajam hedera 
augstumam, ir iegūts attālums no zemes 1,35 m, kas 
ir ideāli piemērots labai manevrētspējai lauka malās 
vai citādi nešķērsojamām ieejām laukā.

AKMEŅU SAVĀCĒJS
Padeves elevatora augšējā galā ir izvietots akmeņu 
trumulis, kas ir piestiprināts slīdošo sajūgu, kas drošā 
veidā pirms iekļūšanas rotorā atdala svešķermeņus. 
Šādi tiek iegūta aizsardzība pret bojājumiem, un 
samazinās kulšanas detaļu nodilums. Lielo akmeņu 
savācēju var ērti iztukšot, izmantojot kombaina 
kreisajā pusē esošo rokturi.

PADEVĒJA PLĀKSNES
Padeves konveijera padeves plāksnes ir izgatavotas no 
speciāla, lieta tērauda materiāla. Tādēļ konveijers ir 
daļēji noturīgs pret sadalīšanos, šādi garantējot 
izturību par vissmagākajos apstākļos.

ĀTRI ATVERAMS SAVIENOJUMS
Axial-Flow® ļauj viegli pārslēgties starp dažādām 
kultūrām. Visus hederus var viegli pievienot no 
kombaina kreisās puses. Hidraulisko un elektrisko 
līniju pievienošanu ar ātrajiem savienotājiem var 
pievienot dažās sekundēs.
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IDEĀLA HEDERA VADĪBA
Palīdz uzturēt augstu kustības ātrumu.

Hedera leņķa uz priekšu-atpakaļ sagāzuma iestatīšana - savākta visa 
labība, minimālu zudumi.

Case IH Terrain Tracker tehnoloģija nodrošina precīzu pļaušanas augstumu par uz visnelīdzenākās zemes.

IEGUVUMI

 Izcila sekošanai zemei pat pie lielākajiem hederu 
platumiem - ražība par veldrē sagulušai labībai.

 Mazāki graudu zudumi, augstāks apgrozījums.

 Vienmērīgs rugāju augstums - nepārtraukta rugāju 
kultivēšana ietaupa laiku un naudu.

 Mazāk akmeņu radīti bojājumi - lielāks sirdsmiers.

APVIDUS SEKOTĀJS
Optimālai sekošanai gruntij ar visiem galduhederu 
platumiem Axial-Flow® ir aprīkots ar pilnībā 
automātisku hedera augstuma vadību vienmērīgam 
rugāju augstumam ražas novākšanai lielā ātrumā..

Sasverams dubultās darbības cilindrs uz svārstošas 
padevēja plāksnes nodrošina hedera kustību paralēli 
gruntij neatkarīgi no kombaina pozīcijas. Līdz 
četriem sensoriem hederiem liek sekot līdz lauka 
virsmai un hederam pielāgoties, šādi nodrošinot 
konstantu rugāju augstumu.

Īsākiem rugājiem, kad hederam pilnībā laideni 
jāpārvietojas pa zemi, lai nepieļautu zemes 
šķūrēšanu un pārmērīgu nodilumu, kombains 
automātiski kontrolē hedera līmeni.

NO KABĪNES VADĀMA SLĪPĀS KAMERAS UZ PRIEKŠU-
ATPAKĻ SAGĀZUMA IESPĒJA
Slīpās kameras uzpriekšu-atpakaļ sagāzuma funkcija 
veic hedera sasvēršanu pilnai labības savākšanai zemi 
augošai vai sapītai labībai tuvu pie zemes vai 
kukurūzas hederiem. Kopējais 12° sagāzums jūsu 
ērtībām ļauj plaši veikt regulēšanu visu tipu hederiem.
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IESPAIDĪGA TRANSMISIJAS TEHNOLOĢIJA
Maināmi apgriezieni saglabā graudus un mazina nolietojumu
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Power Plus piedziņa augstu jaudu pārvada uz padeves e
levatoru un hederu.

IEGUVUMI

 Vārpsta, kurai retāk jāveic apkope, ietaupa 
apkalpošanas laiku.

 Heders ar maināmiem apgriezieniem graudu 
novākšanā maksimizē apgrozījumu.

 Reversējams heders: ātras atbloķēšanas iespēja 
ietaupa laiku.

IEGUVUMI

  Maksimāla kombaina noslodze pat mainīgos ražas 
novākšanas apstākļos.

 Konsekventi augsta kulšanas un separācijas 
kvalitāte.

 Pilns operatora komforts.

Padeves ātruma vadību var vadīt, piespiežot 
daudzfunkciju vadības roktura pogu.

NEPĀRTRAUKTI REGULĒJAMA POWER PLUS PIEDZIŅA
Lai palielinātu efektivitāti un komfortu, slīpās kameras 
un hedera piedziņu veic ar unikālu Power Plus vārpstas 
piedziņu, kas dzinēja jaudu pārvada uz hederu.

MAINĀMI HEDERA APGRIEZIENI
Unikālā maināmu apgriezienu piedziņas koncepcijas 
ļauj jums kombaina hedera apgriezienus regulēt 
atkarībā no kustības ātruma. Tas nozīmē mazāku 
nodilumu un graudu zudumus, it īpaši kukurūzas 
novākšanā.

Gadījumā ja slīpā kamera vai heders tiks bloķēts, tad 
hidrauliskā reversa funkcija ļaus abus šos mezglus 
atbrīvot no svešķermeņiem un novāktā materiāla.

PADEVES ĀTRUMA VADĪBA
Papildaprīkojuma padeves ātruma vadība garantē 
efektivitāti un produktivitāti garās darba dienās. 
Operatoram AFS Pro 700 monitorā vienkārši ir 
nepieciešama stratēģija: iepriekš jāiestata konstanta 
ražība, maksimālā ražība vai dzinēja jaudas procentuālā 
daļa, un mašīna paveiks pārējo. Ja ražas novākšanas 
apstākļi mainīsies, sistēma automātiski mainīs 
kombaina veiktspējas parametrus un uzturēs nemainīgu 
kulšanas konsekvenci.
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Pirms četrdesmit gadiem Case IH izlaida pirmo kombainu ar vienu 
rotoru kulšanai un separācijai sēriju.
Maigāka kulšana šobrīd ir pierādījusi savu vērtību, jo efektīva 
separācija nodrošina zemākus graudu zudumus. Tajā pat laikā 
maigā apstrāde Axial-Flow® kombainiem ātri tiek piešķīra zema 
graudu bojājuma līmeņa reputāciju.

Šodien šī sistēma ir nepārspēts Case IH kombainu pārdošanas 
arguments, kurš ir izturējis laika pārbaudi visā pasaulē. Balsoties 
uz daudzu gadu pieredzi, Case IH ir viens no vadošajiem viena 
rotora kombainu ražotājiem. Case IH konstruktori jaunu modeļu 
izstrādē izmanto jaunākās tehnoloģijas, kas palīdz ne tikai 
sagatavoties šodienas prasībām, bet arī lauksaimniecības nākotnes 
izaicinājumiem.

IKVIENAM GRAUDAM 
IR NOZĪME
Viena rotora sistēma
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Soja

Saulespuķes

Pupas

Kukurūza

Rīsi

Kvieši

Zirņi

Āboliņš

Rapsis

Zālaugi

Rudzi

Mieži

KULŠANAS UN SEPARĀCIJAS ZONA SEPARĀCIJAS ZONA
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PĀRBAUDĪTA ROTORA TEHNOLOĢIJA
Kvalitatīva kulšanai jebkurai kultūrai

Novērojumu veica: Augšaustrijas Lauksaimniecības kamera

CASE IH KONKURENTS ar tradicionālo
kulšanas trumuli

2,00%

1,00%

0,00%

VIDĒJAIS BOJĀTU GRAUDU SATURS

0,47%

1,67%

K
U

LŠ
A

N
A

S 
SI

ST
ĒM

A
S 

 / 
R

O
TO

R
S

PRIEKŠROCĪBAS

 Maiga, taču rūpīga kulšana aizsargā labības 
kvalitātes ieguvumus.

 Viens rotors kuļ un separē - mazāk kustīgo daļu, 
par kurām jārūpējas.

 Augstākās kvalitātes graudi - nesasisti un 
nesabojāti graudi - pārdošanas laikā stiprina jūsu 
pārdošanas pozīcijas.

 Iestrēdzis rotors? Reversēšana ar vienu pogu 
ietaupa ražas novākšanas laiku.

 Perforēts rotora kurvis maksimālai graudu 
izkulšanaii un minimāliem graudu zudumiem.

Katra Case IH Axial-Flow® 250. sērijas kombaina “sirds” ir 
jaunākās paaudzes rotorā, kas ir speciāli izstrādāts Eiropas 
izaicinošajiem ražas novākšanas apstākļiem.

MAIGA KULŠANA
Augstākās graudu kvalitātes atslēga ir maiga graudu 
pārvietošana padeves, kulšanas un separācijas procesos. 
Unikāla Axial-Flow® sastāvdaļa ir rotors, kurš novākto 
materiālu paātrina līdz 100 km/h, kas ir ideāli apstākļi 
efektīvai graudu kulšanai sarežģītos un mitros apstākļos.
Berzes stieņi, kas izvietoti uz rotora, nodrošina maigu 
graudu kulšanu. Ja rotors kaut kādu iemeslu pēc  
nosprūst, tad to no kabīnes var reversēt pretējā virzienā.

NEPĀRSPĒJAMA GRAUDU KVALITĀTE
Bojāti graudi ietekmē ražas vērtību. Ja nepieciešama 
maiga kulšana, Axial-Flow® kulšanas koncepcija ir 
nepārspēts līderis, kas rada nepārspēti zemu bojātu 
graudu proporciju. Izcili rezultāti graudu tvertnē un 
ideāli izkliedēti pārpalikumu vai labi formētas rindas 
ir perfektas sastāvdaļu mijiedarbības rezultāts.
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ST ROTORS LIELAM SALMU APJOMAM
Jaudu taupoša salmu apstrāde

Kuļkurvji ar 180° savērpuma leņķi Kompakta rotora piedziņa bez siksnām ar trīspakāpju pārnesumu kārbu 
lēnam ātrumam jutīgai labībai

Izcila apkopes piekļuve no kreisas puses, noņemot lietos baltās 
plastmasas vākus

EFEKTĪVA ROTORA KONSTRUKCIJA
ST rotors tika speciāli izstrādāts Eiropas augsto ražu 
apstākļiem. Augstas efektivitātes konstrukcija izveidota 
bagātu ražu novākšanai.

Rotors veiksmīgi darbojas ar trausliem, nelīdzeniem, 
mitriem, gariem un nedaudz bojātiem, sausiem 
salmiem. Maiga kulšana aizsargā graudu kvalitāti un 
samazina zudumus.

PROGRESĪVA ROTORA PIEDZIŅA 
Inovatīvā, nepārtraukti regulējamā Power Plus piedziņa 
kalpo kā ST rotora standarta piedziņas avots. Tās 3 
pārnesumu kārba garantē augstu griezes momentu pat 
vissarežģītākajos ražas novākšanas apstākļos.
Ja rotors iestrēgt, sastrēguma novēršanai vienkārši 
pagrieziet to pretējā virzienā - unikāls laika ietaupījums.

APKOPI ATVIEGLOJOŠA KONSTRUKCIJA 
Viegli un vienkārši noņemami balti plastmasas vāki 
pozitīvi hermetizē lielās piekļuves pie kombaina 
kulšanas un tīrīšanas elementiem atveres. Caurspīdīgā, 
gaiši baltā krāsa sniedz lielisku redzamību ar tad, ja 
noņemts ir tikai viens vāks.
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Resnas stieples
Kukurūza, sojas pupiņas 

un rīsi

Tievas stieples

UZLABOTA KULŠANA PĒC PIEPRASĪJUMA
Nav neizkultu vārpu 
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Papildaprīkojuma groza lāpstiņu regulēšana - ar rokas kloķi vai 
elektriski no kabīnes. Vienkārša kinemātika nevainojamai darbībai

IEGUVUMI

 Rotora lāpstiņu regulēšana darba procesā: 
palielināta dienas ražība un apgrozījums.

 Tīri graudi bez bojājumiem palielina pārdošanas 
pozīcijas tirgū.

 Maināma labības plūsma (3-9 apgriezieni) blīvām 
kultūrām vai ražas novākšanai mitros apstākļos 
nodrošina to, ka bez bojājumiem tiks nokulti pat 
nepadevīgākie graudi.

 Jaukti un atbilstoši kuļkurvji garantē ražību.

Apaļi stieņi
Ļoti mitra kukurūza un rīsi

Ar atverēm
Pārtikas pupiņas un 

saulespuķes

LABĪBAS APSTRĀDE
Efektivitāti, ražību un kulšanas kvalitāti nosaka viens 
faktors - optimāls kulšanas labības klājuma 
noturēšanas rotorā laiks. Šim aspektam Case IH 
inženieri kā ideālas labības klājuma izveidoja elektriski 
regulējamas rotora lāpstiņas ideālai labības klājuma 
kontroles iespējai.

REGULĒAJMAS ROTORA LĀPSTIŅAS
Ar papildu AFS Harvest Command™ iespēju papildus 
rotora apgriezieniem tiek iestatītas arī rotora lāpstiņas, 
šādi kulšanas un separācijas apstākļus reālajā laikā 
pielāgojot atkarībā no labības tipa un ražas novākšanas 
apstākļiem.
Ar šo izsmalcināto koncepciju nav jāveic kompleksu 
rotora elementu regulēšana. Ilgs apkopes un darbības 
atjaunošanas laiks arī ir palicis pagātnē, jo kulšanas 
sistēmas iestatījumi automātiski pielāgojas 
valdošajiem ražas novākšanas apstākļiem.

KUĻKURVJI
Katrs divdaļīgais kuļkurvis ir izvietots priekšējā 
kulšanas un aizmugures separācijas zonā. Lai 
pielāgotos labībai, viegli pieejamos kuļkurvjus var 
nomainīt. Divdaļīgās konstrukcijas nomaiņa līdzinās 
bērnu rotaļai.

THE FOLLOWING CONCAVES ARE AVAILABLE
 Tievu stiepļu kuļkurvis smalku graudu kulšanai
 Resnu stiepļu kuļkurvis tādu kultūru, kā saulespuķes, 

sojas pupas u.c. kulšanai
 Apaļu stieņu kulšanas kuļkurvis kukurūzai
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TĪRS RISINĀJUMS
Pašlīmeņojoša tīrīšanas sistēma

Neatkarīgi no ražas novākšanas apstākļiem īsajā laikā no 
tīrīšanas līdz graudu tvertnei kombainam jāpārvieto liels graudu 
daudzums. Tieši šeit inovatīvā pašlīmeņojošā tīrīšanas sistēma 
graudus atsijā no pelavām. Un tieši šeit jūs redzēsiet, ar ko Cross 
Flow atšķiras no citiem risinājumiem.
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PRIEKŠSIETS

AUGŠĒJAIS SIETS

NOZARĒ VIENĪGIE SIETA
SPIEDIENA SENSORI

PRIEKŠSIETA REGULĒŠANA

AUGŠĒJĀ SIETA REGULĒŠANA

JAUNUMS

JAUNUMS

NOZARĒ VIENĪGIE SIETA 
SPIEDIENA SENSORI

JAUNUMS
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LABĀKĀ GRAUDU KVALITĀTE
Nodrošina labākā tīrīšanas sistēma. Tagad ar unikālo AFS Harvest Command™ iespēju.
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Lielā pašlīmeņojošā sieta virsma nodrošina izcilu tīrīšanas veiktspēju

PRIEKŠROCĪBAS

 Liela tīrīšanas zona kopā ar sānsveres līmeņošanu 
garantē tīrāko graudu paraugu.

 Standarta līmeņošanas sistēma veic kompensāciju 
slīpumiem līdz 12%.

 AFS Harvest Command™ tīrīšanas sistēmu regulē 
automātiski.

 Tri-Sweep otrais pārpalikumu kuļkurvis samazina 
graudu zudumus un apgrozījuma iespēju 
uzlabošanai maksimizē tīru graudu daudzumu.

Pārbaudīta un uzticama Case IH tīrīšanas sistēma ar 
slīpuma kompensāciju, ar augstu attīrīšanas efektivitāti 
un 6,5 m2 caurpūsto tīrīšanas zonu graudu tvertni 
piepilda ar tīriem, nebojātiem graudiem. Visi sieti ir 
elektriski regulējamu un ir pilnībā integrēti jaunajā 
AFS Harvest Command™ papildaprīkojumā.

NOZARĒ VIENĪGIE SIETA SPIEDIENA SENSORI
Ar AFS Harvest Command™ papildaprīkojumu 
kombains atkarībā no dažādiem parametriem sieta 
iestatījumus regulē pilnībā automātiski.
Unikāla ir gaisa spiediena starp sietiem un virs augšējā 
sieta salīdzināšanas funkcija, kas proaktīvi samazina 
sieta satura izpūšanas zudumus, kas var rasties lauka 
galā vai nomainītā sieta padeves laikā. Šādi tiek 
nodrošināta nepārspēta tīrīšanas efektivitāti ar augstu 
ražību un niecīgiem graudu zudumiem.

TĪRĪŠANA
Daļa no sākotnēji attīrītiem graudiem no priekšsieta 
tika novirzīta uz apakšējo sietu. Šādi uz augšējā 
sieta tiek izveidota rezerves vieta, kas palielina 
tīrīšanas veiktspēju un kas strauji samazina graudu 
zudumus.

STANDARTA PAŠLĪMEŅOJOŠA TĪRĪŠANAS SISTĒMA
Sasveres sensors nepārtraukt uzrauga kombaina 
sānsveri un uztur horizontālu graudu plātnes, tīrīšanas 
ventilatora un sietu līmeni slīpumos līdz 12%. Šī 
pašlīmeņojošā sieta sistēma ļauj kombainu neatkarīgi 
no slīpuma lietot ar pilnu jaudu un nemainīgu attīrīšanas 
ražību.

Sieta spiediena sensors augstai tīrīšanas veiktspējai
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ŠĶĒRSPLŪSMAS TĪRĪŠANAS VENTILATORS
Tikai nepieciešamais gaisa daudzums. Tagad arī kopā ar 
AFS Harvest Command™ papildaprīkojumu.

AUGSTA GAISA CAURPLŪDE
Patentētais Cross-Flow ventilators ar diametru 680 
mm un V-veida lāpstiņu izvietojumu ģenerē 
nepārtrauktu turbulenci un augstu gaisa plūsmu. 
Speciāli izveidotie lāpstiņu izvietojuma kanāli 
ģenerētu gaisa plūsmu novada uz priekšsietu, augšējo 
sietu un apakšējo sietu.

Galvenā īpašība: pelavas un citi ražas novākšanas 
pārpalikumi aktīvi tiek pacelti no sieva pamatnes. Tas 
nozīmē, ka graudi ātri iziet caur sietu gan mitros, gan 
lielas ražas apstākļos. Iegūtais rezultāts: maksimāla 
tīrīšanas veiktspēja.

Efektīva gaisa padeve uz priekšsietu, augšējo sietu un apakšējo sietu

Automātiskās tīrīšanas ventilators pielāgojas uz slīpām virsmām.

AUTOMĀTISKA VENTILATORA APGRIEZIENU REGULĒŠANA
Atbilstoši operatora atslogošanas koncepcijai Case IH 
inženieri AFS Harvest Command™ sistēmā kopā ar 
citām funkcijām integrēja arī ventilatora apgriezienu 
regulēšanu, kas operatoram sniedz maksimālo 
iespējamo atbalstu.
Braucot augšup kalnā, piemēram, ventilatora 
apgriezieni automātiski tiek samazināti, bet brauciena 
lejup laikā gaisa lāpstiņas rotē ātrāk un ģenerē 
spēcīgāku gaisa plūsmu.
Sistēma vienmēr nodrošina to, ka sietus sasniedz 
nepārtraukta gaisa plūsma, taču graudi netiek 
izpūsti laukā.

EFEKTĪVA PIEDZIŅA
Vēl viena detaļa: tīrīšanas ventilatora piedziņa ir 
hidrauliska. Tādēļ arī tad, kad dzinējs ir smagi 
noslogots, apgriezieni paliek konstanti. Šādi 
garantējot maksimālu tīrīšanas efektu pat 
vissmagākajos apstākļos.
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TRI-SWEEP PĀRKULŠANAS SISTĒMA
Šī pārpalikumu kulšanas sistēma krasi atšķiras no citu 
ražotāju sistēmām. Pārpalikumu gliemežtransportieris 
tādus materiālus, kā nekultas vārpas vai nepietiekami 
atdalītu akotu pārvieto nevis uz rotoru, bet caur trīs 
darbratiem pārvieto uz sagatavošanas klāju. Kulšana 
uzmanīgi tiek veikta starp apakšējiem darbratiem un 
tiem pretējām berzes plātnēm.

Galvenā šādas metodes priekšrocība ir tāda, ka rotors 
ar atpakaļ padoto labību netiek papildus noslogots, jo 
padeve notiek tīrīšanas sistēmā. Sensori uzrauga 
atgriezto labības daudzumu un operatoru kabīnē 
informē AFS Pro 700 displejā.

TRI-SWEEP 
PĀRKULŠANAS SISTĒMA
Līdz pēdējais grauds
tiks iegūts

ŠĶĒRSPLŪSMAS TĪRĪŠANAS VENTILATORS
Tikai nepieciešamais gaisa daudzums. Tagad arī kopā ar 
AFS Harvest Command™ papildaprīkojumu. TĪ
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TRI-SWEEP:
INOVATĪVA PĀRPALIKUMU 

ATKĀRTOTAS KULŠANAS SISTĒMA
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Efektīva novākto graudu pārvaldība ir atslēgas faktors, pēc kura 
nosaka visas ražas novākšanas ķēdes efektivitāti. Liela tilpuma 
tvertne, izkraušanas ātrums un izkraujamo graudu plūsmas 
virzīšana graudu piekabes pilnai piepildīšanai ir svarīgi faktori, kas 
katru dienu ļauj apstrādāt daudzus hektārus.

Case IH kombainiem ir vienas no lielākajām graudu tvertnēm un 
augstākie izkraušanas ātrumi jūsu vērtīgo graudu novākšanai no 
lauka un pēc iespējas ātrākai nogādāšanai glabāšanas vietās.

JAUNA GRAUDU 
APSTRĀDES DIMENSIJA
Vienkāršota ražas novākšanas pārvaldība
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TĪRI GRAUDI LIELĀKAJĀ GRAUDU TVERTNĒ
Esiet lepni par savu novākto ražu

PRIEKŠROCĪBAS

 Graudu tvertne ar tilpumu līdz 14 400 l plašiem 
laukiem ar minimālu laika patēriņu, lai apstātos 
graudu izkraušanai.

 Ūdensnecaurlaidīga graudu tvertnes blīvējuma 
papildaprīkojums jūsu vērtīgo ražu glabā sausā un 
tirdzniecībai derīgā stāvoklī.

 Viegla piekļūšana graudu tvertnei drošai tīrīšanai 
un apkopei.

Graudu kamera konstatē paraugā konstatē graudu 
bojājumus un piemaisījumus.

Liels skatlogs aiz operatora sēdekļa

Graudu tvertne ir vieta, kurā kļūst skaidra graudu 
parauga kvalitāte. AFS Harvest Command™
papildaprīkojuma graudu kamera dodas vienu soli 
tālāk un maksimizē tvertnē nonākošo graudu kvalitāti.

TILPUMS LĪDZ 14 400 LITRIEM
Pastāv tikai viens veids, kā var aprakstīt jaunākās 
Axial-Flow® 250. sērijas kombainu graudu tvertnes - 
ļoti ietilpīgas. Ja jūs apstrādājat lielas platības laukus 
vai novācat bagātīgu labības ražu, šī ir galvenā 
priekšrocība. Jūs būsiet pārsteigti par to, cik lielu 
elastību jums sniegs Axial-Flow® graudu tvertnes. To 
milzīgā ietilpība palīdz ražas novākšanas pārvaldībā 
un novērš pārbraucienus līdz lauka malām stacionārai 
izkraušanai.

ŪDENSNECAURLAIDĪGA TVERTNE
Axial-Flow® 250. sērijas kombaini ir aprīkoti ar hidrauliski 
saliekamiem graudu tvertnes paplašinājumiem. Šie 
plašie izlokāmie pārsegi ļauj veikt liela tilpuma 
iepildīšanu bez zudumiem. Turklāt tie vienkāršākai 
transportēšanai vai aizsargāšanai no laika apstākļiem 
ir aizvērti no kabīnes.

GRAUDU PARAUGA APSKATE
Liela izmēra skatlogs aiz operatora ļauj nekavējoties 
veikt uzglabāto graudu parauga apskati. Fizisku 
graudu paraugu var iegūt pa graudu tvertnes 
pārbaudes durvīm, kas izvietotas blakus kabīnes 
durvīm.

GRAUDU KAMERAS PAPILDAPRĪKOJUMS
Jaunās AFS Harvest CommandTM sistēmas sastāvdaļa 
ir papildaprīkojuma graudu kamera, kas iebūvēta tīro 
graudu elevatorā. Ar redzamās un neredzamās 
multispektrālās gaismas tehnoloģiju tās uzdevums ir 
graudu paraugā novērtēt svešķermeņu reālā laika 
attēlus un pārbaudīt graudu kvalitāti. Pēc tam šos 
parametrus var lietot kulšanas un tīrīšanas iestatījumu 
optimizēšanai, kas tiek veikta pilnībā automātiski.
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GRAUDU TVERTNES TILPUMS: 
7250   11,100 l (14,400 l papildaprīkojums)
8250 / 9250  14,440 l

IZKRAUŠANAS ĀTRUMS
113 l/sec (standarts)
141 l/s 7250. modelim, 159 l/s  8250./9250. modelim  
(papildaprīkojums)
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10.4 m saliekams

8.8 m nesaliekams vai saliekams

7.2 m

7.6 m

6.7 m

IDEĀLS IZKRAUŠANAS GLIEMEŽTRANSPORTIERA GARUMS
Laukā atstāto riteņu sliežu samazināšana
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SEKOJIET LĪDZI SAVAI NAUDAS PLŪSMAI
Izkraušana lielā ātrumā

8,8 m un 10,4 m izkraušanas gliemežtransportieri vieglākai 
transportēšanai uz ceļa un manevrēšanai uzglabāšanas angāros ir 
pieejami saliekamās versijās.

Atsevišķa vertikālā un horizontālā izkraušanas 
gliemežtransportiera un tvertnes šķērsvirziena 
gliemežtransportieru piedziņa nodrošina pilnu 
izkraušanas gliemežtransportiera iztukšošanu.

Katrs Axial-Flow® 250. sērijas modelis ar standarta 
113 l/s izkraušanas ātrumu ir aprīkots ar izkraušanas 
gliemežtransportieri, kas graudu tvertni spēj iztukšot 
divās minūtēs. Papildaprīkojuma augstas veiktspējas 
(141 l/s 7250. modelim, 159 l/s 8250./9250. 
modelim) gliemežtransportieri samazina izkraušanas 
laiku gan lauka malā, gan kustībā, paātrinot 
kombaina un graudu transportēšanas efektivitāti.

UNIKĀLA DUBULTĀS PIEDZIŅAS IZKRAUŠANA
 Papildaprīkojuma dubultās piedziņas vadība pilnai 

izkraušanas gliemežtransportiera iztukšošanai ļauj 
izslēgt graudu tvertnes šķērsvirziena gliemež-
transportierus. Šādi samazināsies svars, kas 
jāpārvieto starp izkraušanas cikliem. Slodze uz 
sastāvdaļām izkraušanas sākuma brīdī ir 
samazināta, šādi dzinēja jaudu rezervējot tam, kam 
tā ir paredzēta - ražas novākšanai.

 Lai traktors ar piekabi izkraušanas laikā varētu 
braukt pa kombaina iepriekš atstātajām sliedēm, ir 
pieejams izkraušanas gliemežtransportieris ar 
vairākiem garumiem. Nav jāveic minējumi, mēģinot 
piekabi novietot zem izkraušanas gliemež-
transportiera.

CASE IH RISINĀJUMI 12 METRU
KONTROLĒTAS KUSTĪBAS LAUKSAIMNIECĪBAI
 12,5 hedera iespēja ļauj kombainu noturēt sliedē.
 Īpaši garš, saliekams izkraušanas gliemež-

transportieris tiešai izkraušanas pārvadāšanas 
transportlīdzekļos nākamajā blakus palikušajā 
12-metru sliedē.

Pagriežamas izkraušanas atveres iespēju vada ar daudzfunkciju rokturi. 
Graudu plūsma tiek virzīta tieši graudu piekabē, to līdz maksimālam 
piepildot bez zudumiem.
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AUGSTĀKĀ LĪMEŅA 
PĀRPALIKUMU PĀRVALDĪBA
Nākamās sezonas sākums

Ražas novākšana iezīmē vienas sezonas beigas un jaunas sezonas 
sākumu. Neatkarīgi no praktizējamā augsnes apstrādes modeļa 
kombains ir mašīna, kas noslēdz abus ražas novākšanas gada 
“ciklus”.
Kādēļ? Tādēļ, ka sasmalcinātā materiāla izkliedēšana veido 
ideālu bāzi nākamās ražas augšanai neatkarīgi no tā, vai tiks 
veikta pilna vai minimāla augsnes apstrāde, vai arī tā vispār 
netiks veikta. Tādēļ šeit ļoti svarīgs ir vienmērīgs rugāju augstums 
un vienmērīga sasmalcināto salmu izkliedēšana. Tiem, kas 
priekšroku dod rindām un ķīpām, būs pārsteigti ar dažādajām 
Case IH Axial-Flow® 250. sērijas presēšanas iespējām, kas būs 
piemērotas jūsu pārpalikumu savākšanas prasībām.
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RAŽAS NOVĀKŠANA NAV TIKAI GRAUDU IEGŪŠANA
Izvēlieties savu pārpalikumu iespēju: presēšana vai smalcināšana un izkliedēšana

Materiāla smalcināšana un transportēšana salmu padeves laikā

PRIEKŠROCĪBAS

 Trīs smalcināšanas varianti: 24, 40 vai 120 naži.

 Unikāls iebūvētais smalcinātājs: kompakts 
kombaina garums laiku taupošai manevrētspējai un 
uzglabāšanas vietas ietaupījumam.

 Četri dažādi salmu apstrādes iestatījumi 
(smalcināšana, garu salmu izkliedēšana, vāla 
padeve gariem vai smalcinātiem salmiem), kas 
atbilst nākamo procesu prasībām.

 Smalcinātāja darbības ātruma iestatīšana: manuāli 
vai no kabīnes.

 No kabīnes veicama pārslēgšanās no smalcināšanas 
uz vālošanu bez laika patēriņa, saglabājot nemainīgu 
dienas apstrādājamo platību.

Neatkarīgi no tā, vai salmi ir īsi vai gari, vai tie sadalīti 
ar vai bez pelavām, vai tie tiek izkliedēti vai presēti 
ķīpās, Case IH vienmēr piedāvās īsto risinājumu.

Case IH salmu kvalitātes nodrošināšana ir tikpat 
būtiska kā to ātra sasmalcināšana. Šīs prasības veido 
ideālu pamatu nākamajam plānotajam lauk-
saimniecības solim - aršanai, mulčēšanai vai tiešajai 
sējai.

INTEGRĒTS SMALCINĀTĀJS 
Būtiska Axial-Flow® kombaina īpašība ir aiz rotora 
novietotais smalcinātājs, kurš veic salmu smalcināšanu 
un pārvietošanu.

VIENS SMALCINĀTĀJS, DIVAS FUNKCIJAS
Ar vāla veidošanai smalcinātājs darbojas ar 800 apgr./
min bez pretgriezējnažiem. - salmi nesagrieztā veidā 
tiek padoti uz atvērto salmu izeju.

Smalcināšanas režīmā apgriezieni tiek palielināti līdz 
3000 apgr./min. un tiek ieslēgti pretgriezējnaži. Šādā 
situācijā sasmalcinātais materiāls tiek padots uz 
aktīvajiem izkliedētājiem, taču salmu vāla veidošanas 
lūka paliek aizvērta.

SMALCINĀŠANAS NAŽI
Precīzai smalcināšanas garuma regulēšanai 40 
pretgriezējnažus var manuāli noregulēt piecās dažādās 
pozīcijās vai arī hidrauliski regulēt nepārtraukti. Naži ir 
aizsargāti pret akmeņu radītiem triecieniem.
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MAGNACUT SMALCINĀTĀJS AR 120 NAŽIEM

SMALKAS SMALCINĀŠANAS SMALCINĀTĀJS AR 40 NAŽIEM
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SMALCINĀŠANA, IZKLIEDĒŠANA, VĀLOŠANA UN DAUDZ VAIRĀK
Jebkurš jūsu salmu apstrādes veids

Garu salmu izkliedēšana - ātra žūšana, ja salmi ir mitri, tādēļ pēc mitra 
laika ātrāk var veikt salmu presēšanu.

Vāla padeve ar īsiem vai gariem salmiem ideāli veidotām ķīpām

Operators var izvēlēties kādu no četrām salmu un 
pelavu padeves iespējām.

TIPISKS SMALCINĀŠANAS REŽĪMS
Sasmalcinātais materiāls tiks izkliedēts visā darbības 
platumā - jūs varat mainīt attālumu ar vienas pogas 
piespiešanu, šādi nodrošinot tīrību nākamajām 
gājienam. Sasmalcināto salmu izkliedēšanas funkcijas 
regulēšana notiek elektriski, tādēļ izkliedēšanas veidu 
var pielāgot vēja apstākļiem un nodrošināt vienmērīgu 
izkliedi.

GARU SALMU IZKLIEDĒŠANA
Gari salmi uzmanīgi tie izkliedēti rugājos, tādēļ tie ātri 
izžūst pat mitros ražas novākšanas apstākļos. Šādi 
operatori var labāk reaģēt uz zaļiem salmiem 
(piemēram, miežu vai zālāju sēklu kulšanā) un 
nelabvēlīgiem laika apstākļiem.

SMALCINĀTU SALMU VĀLI
Vālos var padot gan nesmalcinātus, gan nedaudz 
smalcinātus salmus. Tas ir reāls ieguvums lauk-
saimniekiem, kuri salmus izmanto lopkopībā. Nedaudz 
smalcinātu salmu vāli ir vieglāk presējami ar presēm 
bez rotora padevēja vai bez smalcinātāja (nepieciešamas 
augstāka blīvuma ķīpas).

TIPISKA VĀLA PADEVE
Vāla formai ir būtiska loma efektīvā salmu presēšanā. 
To precīzi var pieregulēt ar regulējamu vāla formētāju. 
Salmus atbilstoši lauksaimnieka vai darbuzņēmēja 
prasībām vālā padod ar vai bez pelavām.
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XTRA-CHOPPING SISTĒMA
Pat visgrūtākajiem izaicinājumiem

Xtra-Chopping smalcinātājs smalkākai smalcināšanai agresīvos 
apstākļos ir uzstādīts kombaina aizmugurē. 96 naži un 12 ventilatora 
lāpstiņas pārpalikumus ar gaisa aizkaru smalcina un izvieto visā darba 
platumā.

Salmu izkliedētājs ar dažādām izkliedēšanas iespējam ar 
izkliedēšanas platumu līdz 14 m

Vienkārša smalcinātāja darbības 
ātruma regulēšana vai pārslēgšanās 
no izkliedēšanas uz vāla veidošanu 
ar ārēju pogu kombaina sānos

Xtra-Chopping sistēma ar neatkarīgām izkliedēšanas

Xtra Chopping smalcinātājs definē jaunus 
smalcināšanas un izkliedēšanas standartus īpaši 
grūtos salmu apstrādes apstākļos. Nedaudz 
smalcinātos salmus apstrādā pārsegā uzstādītajā 
smalcinātājā un izkliedē precīzi 12 m platumā.

XTRA-CHOPPING DARBĪBAS PRINCIPS
Iekšējais FineCut sākotnējais smalcinātājs ar 40 
nažiem darbu veic kopā ar aizmugurē uzstādīto Xtra-
Chopping sistēmu. Šīs smalcināšanas sistēmas 
īpatnība ir šāda: nedaudz smalcinātie salmi kopā ar 
pelavām, kas tiek padotas no sieta pēdas, noslēgumā 
tiek sasmalcināti ar aizmugurē uzstādīto Xtra-
Chopping smalcinātāju ar 96 nažiem.

VIENMĒRĪGA IZKLIEDE
Divpadsmit smalcināšanas rotora lāpstiņas ģenerē 
vienmērīgai izkliedei nepieciešamo gaisa plūsmu, bet 
atsevišķas izkliedētāja plāksnes, kuras var regulēt no 
kabīnes, nodrošina ideālu izkliedēšanu šķērsvirzienā 
vērstā vējā. Šīs viedās tehnoloģijas darbības rezultāts 
ir iespaidīgs: maksimāla smalcināšana un izklie-
dēšanas kvalitāte tūlītējam rezultātam. AKESLS HORDORFS,

GROBMOLSEN, THURINGIA, VĀCIJA

Daudz labāk visā darba platumā izkliedējami ir īsi salmi. 
Šķērsvirziena izkliedēšana ir ļoti vienmērīga arī sarežģīta 
vēja apstākļos. Neveidojas joslas bez smalcinātajiem 
salmiem. Nerodas problēmas vēlāk veicamajā augsnes 
apstrādē. Smalcinātājs nodrošina iespaidīgi smalci-
nāšanas kvalitāti un šķērsvirziena izkliedi.
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KATRAI SĪKĀKAJAI DETAĻAI 
PIEVĒRSTA UZMANĪBA
Efektīva jaudas pārvade 

Mūsu dzinēji izpilda maksimālās slodzes prasības, kā arī 
taupīgi tērē degvielu. Tas ir iespējams tikai tad, ja jaudas 
pārvade uz kulšanas elementiem un uz piedziņas ķēdi ir pēc 
iesējas efektīvāka. To pierāda slavenie Case IH vārpstas 
dzinēji un jaunās 250. sērijas pamata dzinējs.
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4 VĀRSTI UZ CILINDRU

COMMON RAIL AUGSTSPIEDIENA 
IESMIDZINĀŠANAS SISTĒMA

AUGŠĒJĀ SADALES 
VĀRPSTA UN RUĻĻU 

VĀRSTU SVIRAS

7250 8250 9250

       Cilindru skaits 6 6 6

       Tilpums (cm3) 11,100 12,900 15,900

       Jauda pie nominālajiem apgriezieniem (kW/ZS) 317 / 431 365 / 496 410 / 557

       Maksimālā jauda (kW/ZS) 366 / 498 420 / 571 466 / 634

       Degvielas tvertne [l] / AdBlue tvertne [l] 1,125 / 166 1,125 / 166 1,200 / 166
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Dzinēja apgriezieni (apgr./min.)

+ 75 hp 
jaudas palielinājums

maks. jauda virs 200 apgr./min
571 hp

2,000

Powergrowth 8250

496 hp
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Fiksēta radiatora reste optimālai putekļu tīrīšanai Augsta jaudas rezerve un konstantas jaudas raksturlīkne sniedz 
nemainīgu ražīgu mainīgas topogrāfijas un sarežģītos ražas novākšanas 
apstākļos.

1125 litru (7250., 8250. modelis) vai 1200 litru (9250. modelis) degvielas 
tvertne garām darba dienām. Ja aprīkojumā iekļauts Xtra-Chopping 
smalcinātājs, 9250. modeļa degvielas tvertnes tilpums ir 1020 litri.

FAKTORI, KAS SNIEDZ GALVENOS IEGUVUMUS

 Pārbaudītu standarta dzinēju pielietošana: 
sirdsmiers ražas novākšanas laikā.

 Pārbaudīta Hi-eSCR tehnoloģija ar pierādītu augstu 
uzticamību samazina remontu un apkopes izmaksas.

 Augsta jauda rezerve un uzlabotas konstantas jaudas 
īpašības nodrošina nemainīgu ražību.

JAUDĪGI DZINĒJI, ZEMS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
FPT Cursor dzinēji ir aprīkoti ar elektroniski kontrolētu 
common rail augstspiediena iesmidzināšanu un 4 
vārstu tehnoloģiju. Tas nozīmē ātru reakciju, augstu 
jaudas rezervi un konstantu jaudu, kas apvienota ar 
zemu degvielas patēriņu.

Lai nodrošinātu garas darba dienas bez pārtraukumiem, ir 
iekļauta liela 1125 litru degvielas tvertne (7250., 8250. 
modeļi) vai pat 1200 litru tvertne (9250. modelis).

EFEKTĪVA SCR SISTĒMA
Case IH Axial-Flow® izmantojot Hi-eSCR atbilst Stage IV 
emisiju standartiem, tādēļ nav nepieciešams daļiņu filtrs.

IZTURĪBA UN MINIMĀLA APKOPE
Liela radiatora reste ar aploces tīrīšanas sviru nodrošina 
to, ka radiatoros pat putekļainos apstākļos tiek padots 
tīrs gaiss. Papildu ventilācijas atveres sānu paneļos un 
maināmu apgriezienu ventilators (9250. modelis) vai 
siksnas piedziņas ventilators (7250. un 8250. modelis) 
jebkuros apstākļos dzinēju uztur ideālā temperatūru 
diapazonā.

Gari servisa intervāli un netraucēta piekļuve realizē 
apkopei draudzīgo koncepciju.
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PIEDZIŅAS ĶĒDE BEZ JAUDAS ZUDUMIEM
Ieguvumi no efektīvām vārpstas piedziņām

HEDERU CVT PIEDZIŅA (PAPILDAPRĪKOJUMS): 
AUGSTAS LIETDERĪBAS JAUDAS PĀRVADEI UZ 
PADEVĒJU UN HEDERU NOVĒRŠ SIKSNAS UN 
ĶĒDES. AUTOMĀTISKA HEDERA PIELĀGOŠANA 
KUSTĪBAS ĀTRUMAM ĻAUJ HEDERA 
APGRIEZIENUS OPTIMĀLI SALĀGOT AR 
KOMBAINA KUSTĪBAS ĀTRUMAM.

AXIAL-FLOW® KONKURENTI
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250. sērijas kombainiem salīdzinājumā ar jebkuriem konkurējošiem 
produktiem ir zemākais siksnu un ķēžu piedziņu skaits. Ieguvums 
ir mazāks apkopes laiks, samazinātas izmaksas un efektīva jaudas 
pārvade.

GALVENIE IEGUVUMI

 Efektīvas vārpstu piedziņas samazina degvielas 
patēriņu.

 Efektīva jaudas pārvade ar minimālu siksnu 
izslīdēšanas risku.

 Eļļošanas punktu eļļošanai nedēļas laikā ir 
nepieciešamas tikai divas minūtes.

 Nejutība pret putekļiem un temperatūru.

 Iespējama hedera, padevēja un rotora reversa 
darbība.

 Rezultāts: lielāks ražas novākšanas laiks ar 
samazinātām ekspluatācijas izmaksām.

NEPĀRSPĒTA PIEDZIŅAS KONCEPCIJA
Ar Axial-Flow® 250. sēriju Case IH jaudas pārvadē 
turpina īstenot augstākās iespējamās efektivitātes 
koncepciju. Vārpstu piedziņa ar hidrostatisku 
apgriezienu regulēšanu nodrošina visuzticamāko 
dzinēja jaudas pārvades un galvenajiem kombaina 
jaudas patēriņa elementiem bez jaudas zudumiem 
metodi. Šī unikālā piedziņas sistēma ļauj izveidot 
Axial-Flow® konstrukciju, kurā ir iekļautas tikai sešas 
siksnas un trīs ķēdes.

Piedziņas vārpstai ir nepieciešama minimāla apkope, 
un tā ļauj viegli piekļūt kombaina iekšpusei - šo 
priekšrocību novērtēs operatori, jo tā taupa laiku un 
vienkāršo apkopes darbu veikšanu.

NEPĀRTRAUKTI REGULĒJAMA POWER PLUS 
ROTORA PIEDZIŅA  
Power Plus rotora piedziņa ar standarta hidrostatisko 
apgriezienu regulēšanu, rotācijas reversu un 
mehānisko trīspakāpju transmisiju visu jaudu efektīvi 
padod uz rotoru. Iestrēgšanas gadījumā rotora reversu 
var ieslēgt no operatora sēdekļa.

Power Plus padevēja un hedera piedziņa ir fiksēta 
standarta piedziņa ar reversa iespēju hedera un 
padevēja sastrēgumu novēršanai. Maināmu 
apgriezienu versija ir pieejama kā papildaprīkojums. 
Hedera apgriezieni ir pielāgoti kombaina kustības 
ātrumam un nodrošina tādas papildu priekšrocības, 
kā mazāks hedera nodilums, mazāki iespējamie 
zudumi, šādi iegūstot izmaksas taupošas 
priekšrocības.
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POWER PLUS CVT ROTORA 
PIEDZIŅA AR TRĪSPAKĀPJU 
ROTORA PĀRNESUMKĀRBU 
NODROŠINA VISEFEKTĪVĀKO 
DZINĒJA JAUDAS PĀRVADI.

ROTORA ATBLOĶĒŠANAS 
FUNKCIJA ĻAUJ 

OPERATORAM NO KABĪNES 
IESLĒGT ROTORA REVERSU.
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LAIDENA KUSTĪBA PĀRI JŪSU LAUKIEM
Garantē jūsu augsnes aizsardzību.

Case IH ir vilces spēka nozares līderis. Izvēloties augstāka saskares laukuma riepas vai mehāniski amortizētas vai 
hidrauliskās piekares kāpurķēdes ar aizmugures ass piedziņas papildaprīkojumu, jebkuros apstākļos samazinās augsnes 
sablīvēšana.

IEGUVUMI

 Mazāks kāpurķēžu radītais spiediens uz zemi 
samazina bojājumus un papildu izmaksas izraisošu 
grunts sablīvēšanu.

 Par 35% lielāka vilce un augstāks kustības komforts 
nozīmē ātrāku atgriešanos druvā uzreiz pēc lietus. 
Ieguvums - daudz vairāk ražas novākšanas dienu.

 Laidenāka kustība.

 Viegli veicama apkope, ko nodrošina ruļļos izvietotie 
eļļas līmeņa skatlogi.

 Droša un vienkārša transportēšana pa ceļu: ar 61 
cm platām kāpurķēdēm kombaina platums ir 3,49 m.

 Mazāks manevriem nepieciešamais laiks.

 Uzlabota vilce.

 Uzlabota kustība augšup kalnā.

Jaunā hidrostatiskā piedziņa un transmisija paaugstinātai vilcei.
Bremzes ar eļļas dzesēšanu nodrošina nemainīgu bremzēšanas jaudu.

NEPĀRSPĒTA AUGSNES AIZSARDZĪBA
Mūsu vadošā loma ir redzama mūsu kāpurķēžu 
konstrukcijā. Amortizētajos variantus divi spriegošanas 
un četri vidējie ruļļi nodrošina lielu kontaktvirsmu un 
minimālu augsnes sablīvēšanu.
Unikālais vidējo ruļļu izvietojums, kas paceļ divus 
spriegošanas ruļļus, nodrošina to, ka kāpurķēde 
pārvietojas bez vibrācijām ar zemu piedziņas pretestību, 
kā arī novērš augsnes uzirdināšanu pagriezienos.

DIVU KĀPURĶĒŽU PIEKARES IESPĒJAS
Bez pazīstamajām kāpurķēdēm ar gumijas amortizāciju 
Case IH piedāvā arī kāpurķēžu ar hidraulisku piekari 
iespēju. Divi piekares cilindri ar 40 mm gājienu 
pārvietojas abos virzienos un novērš nelīdzenu virsmu 
ietekmi, kā arī zemes spiedienu vienmērīgi sadala pa 
kāpurķēdes saskares virsmu. Šādi tiek izveidoti optimāli 
apstākļi vēlāk veicamajai augsnes apstrādei.

JAUNA GAITAS PIEDZIŅA
Pozitīva un uzticama vilce tiek garantēta gan laukā, gan 
uz ceļa. Jaunā divu pakāpju transmisija ar atbilstošu 
hidrostatisko sistēmu to nodrošina gan kalnainā apvidū, 
gan lielākā ātrumā apvidū bez reljefa.

VIENKĀRŠA LIETOŠANA
Pārslēdzieties lauka režīmā vai ceļa režīmā un 
neapstājieties cita pārnesuma ieslēgšanai gan laukā, 
gan uz ceļa. Ar speciālu pogu jauno hidraulisko gaitas 
piedziņu abos režīmos pārslēdziet uz zemiem vai 
augstiem apgriezieniem.

AUGSTA PRODUKTIVITĀTE
Transmisija ir integrēta AFS Harvest Command™ 
papildaprīkojumā. Kombains ir iestatīts augstākā 
iespējamā ražas novākšanas ātruma sasniegšanai, pie 
kura tiek ievēroti ražas novākšanas parametri. Rezultāts 
būs nepārspēta ražas novākšanas produktivitāte.
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SPIEDIENA UZ ZEMI  SALĪDZINĀJUMS (BAR)

KĀPURĶĒDES 
61 cm

RIEPAS
900/60R38

2,4

1,27
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AMORTIZĒTA GUMIJAS 
KĀPURĶĒŽU SISTĒMA
VAI KĀPURĶĒŽU SISTĒMA AR 
PIEKARI

KĀPURĶĒDES

610 mm
kāpurķēdes 

platums

724 mm
kāpurķēdes 

platums

860 mm
kāpurķēdes 

platums

ar 
amortizāciju

ar piekari
ar 

amortizāciju
ar piekari

ar 
amortizāciju

ar piekari

Saskares laukums 1.13 m2 1.27 m2 n.a. 1.51 m2 n.a. 1.80 m2

Ārējais platums 3.49 m 3.72 m 3.96 m

STŪRĒŠANAS 
RIEPAS 

PIEDZIŅAS RIEPAS
500/85 R24 VF600/70 

R28
VF620/70 

R26 750/65 R26 VF750/65 
R26

IF710/70 R42 3.49 m n.a. n.a. n.a. n.a.

IF800/70 R38 3.73 m 3.98 m 3.98 m n.a. n.a.

IF900/60 R32 3.91 m 3.91 m 3.91 m 4.01 / 4.14* m 4.00 / 4.12* m

IF900/60 R38 n.a. 3.98 m 3.98 m 4.01 / 4.14* m 4.00 / 4.12* m

Uzlabotam liela ātruma kustības pa ceļu komfortam izvēlieties kāpurķēdes ar platumu 610 mm, 724 
mm vai 860 mm platumu ar mehānisku vai hidraulisku piekari .

* izmērs ar aizmugures ass piedziņu

NOSLĒPUMS DETAĻĀS: ĀRĒJIE SPRIEGOŠANAS RUĻĻI IZVIETOTI AUGSTĀK PAR PĀRĒJIEM RUĻĻIEM. ŠĀDI 
TIEK NODROŠINĀTA MAKSIMĀLA AUGSNES AIZSARDZĪBA, APSTRĀDĀJOT STŪRUS, KĀ ARĪ SAMAZINĀS 
NODILUMS, BRAUCOT PA CEĻU. 
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RAŽAS NOVĀKŠANA 
KĀ OTRAJĀS MĀJĀS
Nepārspēts kabīnes komfortst

Ražas novākšana ir atalgojums par smagu darbu visa gada 
garumā. Neskatoties uz to, ražas novākšanā pavadītās dienas var 
būt ļoti garas, nekomfortablas un stresa pilnas. Bet tām tādām 
nevajadzētu būt - katrā ziņā tiem, kas strādā ar Case IH Axial-
Flow® 250. sērijas kombainiem. Tas ir tādēļ, ka Case IH dizaineri 
ievērojamu laiku pavadīja izveidojot operatora darba vidi, kas 
ražas novākšanas dienas pārvērš par baudu.

Ergonomiski sēdekļi, trokšņu slāpēšana, efektīvs 360° 
apgaismojums un peldošie kabīnes izolācijas stiprinājumi 
samazina vibrācijas. Pat instrumentu konsole ir rūpīgi integrēta 
sēdekļa roku balstā. Īsumā sakot, mēs paveicām visu iespējamo, 
lai novērstu operatora nogurumu un nodrošinātu vispārēju 
komfortu.
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IEGUVUMI

 Veselīga darba vide ar stabilu klimatu uzlabo 
operatora pašsajūtu spēju koncentrēties garo darba 
stundu laikā.

 Izvēlieties platiem hederiem piemērotus apgaismojuma 
komplektus un kombaina drošai darbībai redziet visu 
apkārt notiekošu.

 Izvēlieties Comfort un Luxury kabīni: Abi varianti 
piedāvā augstus standartus: Luxury kabīne ar plašāku 
polsterējumu, lielāku uzglabāšanas telpu, sēdekļa 
izvēli, dzesējamo nodalījumu un elektriskajiem 
spoguļiem vēl augstākam komfortam.

AXIAL-FLOW® KABĪNE
Comfort vai Luxury kabīnē kā mājās

AFS Pro 700 izvietojums labākā skata iegūšanaiIzvēlieties kādu no apgaismojuma komplektiem, kas ir piemērots jūsu 
darbam naktī.

Ražības palielināšanai ir nepieciešams labākais 
kombains un operators, kas spēj strādāt garas 
stundas, ir aizsargāts pret faktoriem, kas var mazināt 
koncentrēšanās spējas un vairot nogurumu. Mūsu 
inženieri izstrādāja vieno tirgū pieejamajām 
klusākajām, ietilpīgākajām un ērtākajām kabīnēm, 
kas ir paredzēta garām un peļņu nesošām dienām.

KLUSUMS, MIERS, KOMFORTS
Viegla piekļuve, stingri pakāpieni jūs ved un plašo 
klāju. Aiz kabīnes durvīm jūs atradīsies plašu telpu 
un uzglabāšanas nodalījumu. Izcilo komfortu 
papildina ergonomiskais rīku izkārtojums, operatora 
sēdeklis ar gaisa amortizāciju, zems trokšņu līmenis 
un neierobežota redzamība. Kabīnes gumijas 
stiprinājumi samazina vibrāciju un nodrošina ideālu 
darba vidi garajām ražas novākšanas dienām.

OPERĀCIJU CENTRS
Sēdekļa roku balstā ir integrēts ar pirkstiem vadāma 
instrumentu konsole. AFS Pro 700 skārienekrāna 
monitors ir ērti novietots uz tās pašas konsoles un 
parāda visus svarīgos datus un iestatījumus. 
Pieskaroties ar pirkstu, loģiski un intuitīvi izvietotajās 
izvēlnēs precīzi noregulējiet sava kombaina funkcijas.
Visa informācija par kombaina darbības datiem tiek 
parādīta krāsu ekrāna kreisajā pusē. Labajā pusē, 
piemēram, jūs varat izvēlēties aktuālo kombaina 
iestatījumu vai ražas monitoringa datu parādīšanu.

JŪSU DARBA DIENAI NAV IEROBEŽOJUMU
Lauksaimniecībā raža no lauka ir jānovāc tad, kad 
pienācis īstais laiks. Tas nozīmē, ka raža bieži jānovāc 
vēlu naktī, kad nepieciešams bagātīgs apgaismojums. 
Jūsu darba zonas izgaismošanai uz Axial-Flow® 250. 
sērijas kombaina jumta ir novietotas stadiona gaismas.
Apgaismojums graudu tvertnē, uz izkraušanas 
gliemežtransportiera un kombaina aizmugurē nodrošina 
pilnu visu kritisko zonu izgaismošanu nakts laikā. Ir 
pieejams arī augstas intensitātes izlādes (HID) 
apgaismojuma komplekts.
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Komfortabla kabīne, pilnībā redzams heders un ergonomiski izvietota vadības konsole.

Standarta gaisa kondicionēšana ar apsildi sniedz ideālu vidi un veicina 
koncentrēšanos garām ražas novākšanas dienām.

Salokāma  stūres kolonna ar jaunu avārijas slēdzi un teleskopiski
izvelkamu stūri - netraucēta redzamība

COMFORT KABĪNES VERSIJA

COMFORT KABĪNE: 

 Manuāli regulējami spoguļi

 Komforta stūre

 Uzglabāšanas nodalījums aiz operatora sēdekļa

 Uzglabāšanas nodalījums zem instruktora sēdekļa

 Kreiso durvju metāla roku balsts

Comfort kabīnē ir izveidots ergonomisks izkārtojums, 
kas jums ļauj veikt pilnu vadību. Daudzfunkciju 
piedziņas vadības svira un bīdāms AFS Pro 700 
skārienekrāna monitors ir integrēts labās puses 
konsolē. Redzamība bez šķēršļiem, komfortabls 
sēdeklis ar gaisa amortizāciju un plaša vieta kājām 
jums sniedz spēcīgu komforta un produktivitātes 
apvienojumu.
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LUXURY KABĪNE:

 Elektriski regulējami un apsildāmi spoguļi

 Ar ādu apvilkta stūre

 3 uzglabāšanas nodalījumi (2 ar vāku) aiz operatora 
sēdekļa

 2 uzglabāšanas plaukti drošinātāju apvalkā

 Noņemams dzesēšanas nodalījums zem instruktora 
sēdekļa

 Polsterēts kreiso durvju roku balsts

 Logu žalūzijas uz Kreisā un Labā loga

Papildus Comfort versijas īpašībām Luxury kabīne 
piedāvā elektriski regulējamus, apsildāmus spoguļus, 
vēl plašākus uzglabāšanas nodalījumus un aktīvi 
dzesētu dzesēšanas nodalījumu. Pārtika un dzērieni 
saglabājas svaigi un atsvaidzinoši un šajā kabīnē 
papildina komforta sajūtu.

Luxury kabīne ar ādas krēslu ar augstu atzveltni un apsildes iespēju

Sēdeklis ar gaisa amortizāciju vai ventilējams, apsildāms, daļēji aktīvs 
ādas sēdeklis ar vadības rīkiem sniedz luksusa automašīnas komforta 
līmeni.

Noņemams dzesēšanas nodalījums zem pasažiera sēdekļa.

LUXURY KABĪNES VERSIJA
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VADĪBA JŪSU RĪCĪBĀ
Ergonomisks dizains un intuitīvi vadības rīki

OPERATORA ATBALSTA FUNKCIJAS: 
PADEVES ĀTRUMA KONTROLE UN VADĪBA

Padeves ātruma kontrole 
(papildaprīkojums)

Automātiskās vadības aktivizēšana

HEDERA / TRUMUĻA 
VADĪBA

Hedera darbības 
atjaunošana

Hedera pacelšana, 
nolaišana, sasvēršana 
pa kreisi, sasvēršana 

pa labi

Tītavu pacelšana, 
nolaišana, izbīdīšana 

uz priekšu un 
pievilšana

IZKRAUŠANAS 
GLIEMEŽTRANSPORTIERA 
VADĪBAS FUNKCIJAS

Izkraušanas 
gliemežtransportiera 
atvēršana

Izkraušanas 
gliemežtransportiera 
aktivizēšana

Neatkarīga šķērsvirziena 
gliemežtransportiera vadība

Loģisks vadības rīku izvietojums: Visas funkcijas, kas tiek veiktas 
augstāk par operatoru, ir izvietotas kabīnes augšdaļā. Visas pārējās 
funkcijas, kas tiek veiktas zemāk par operatoru, ir izvietotas labās 
puses konsolē.

Lai nodrošinātu intuitīvu Axial-Flow® 250. sērijas 
kombainu vadību un ļautu operatoram ātri veikt savu 
darbu, Case IH inženieri ir izstrādājuši jebkuru sīkāko 
detaļu, ar kuru operators mijiedarbojas ar mašīnu.

VADĪBAS RĪKI
Visi galveni vadības rīki ir integrēti labās puses 
konsolē un daudzfunkciju vadības svirā.
Regulējamā kursorsvira jums ar īkšķi vadīt daudzas 
svarīgas funkcijas. Regulējamais labās puses konsolē 
uzstādītais displejs atvieglo svarīgākās informācijas 
un aktuālās statistikas uzraudzīšanu. AFS Pro 700 
monitorā ir iekļauta video parādīšanas iespēja, tas ir 
gatavs darbam ar telemātikas sistēmām.
Biežāk izmantotie vadības rīki pilnai vadībai
ir ergonomiski izvietoti tuvāk rokai. Šādā veidā visas 

hedera un izkraušanas gliemežtransportiera funkcijas 
ir viegli pārvaldāmas. Turklāt elevatora un hedera 
apturēšanai ir iekļauta avārijas apturēšanas poga.
Padeves ātruma vadība jums ļauj nodrošināt to, ka 
kombains darbosies ar maksimālo jaudu:

 Veiktspējas režīms Kombains kustības ātrumu 
pielāgo mērķa dzinēja slodzei, ko ierobežo rotora 
un sieta zudumi.

 Fiksēta caurlaidība  Kombaina kustības ātrums ir 
pielāgots iestatītās ražības uzturēšanai. 

 Maksimāla caurlaidība  Kombains kustības ātrumu 
pielāgo dzinēja mērķa slodzei.
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HEDERA UN KULŠANAS SISTĒMAS 
AKTIVIZĒŠANA /  REVERSS

Rotors: Iesl., izsl., reverss

Padevējs: Iesl., izsl., reverss

ROTORA IESTATĪJUMI

Rotora apgriezieni

Trumuļa pozīcija

Rotora iztukšošanas 
deflektora vadība

Rotora groza lāpstiņu 
regulēšana

HEDERA AUGSTUMA ATMIŅA UN 
GROZA APGRIEZIENU VADĪBAS RĪKI

Trumuļa apgriezienu vadība

Automātiska/manuāla trumuļa 
apgriezienu slēdzis

Automātiska hedera vadība

Automātiska hedera apgriezienu 
aktivizēšana

Automātiska precīza hedera 
augstuma regulēšana

Automātiska hedera augstuma 
iestatīšana

TRANSMISIJAS / AIZMUGURES 
ASS PIEDZIŅAS VADĪBA

Stāvbremze

Divu pakāpju hidraulika

Ass jaudas vadība

ATLIKUMU 
PĀRVALDĪBAS 

IESTATĪJUMI

Kreisās puses 
izkliedētāja attāluma 

iestatīšana

Labās puses 
izkliedētāja attāluma 

iestatīšana

Izkliedētāja masas 
sadalījuma regulēšana

Izkliedētāja ātruma 
regulēšana

Nažu komplekta vadība

2-PAKĀPJU 
TRANSMISIJA

TĪRĪŠANAS SISTĒMAS 
IESTATĪJUMI

Ventilatora apgriezieni

Priekšsieta regulēšana

Augšējā sieta pozīcija

Apakšējā sieta pozīcija

DZINĒJA 
APGRIEZIENU 
VADĪBA 

Droseļvārsta 
vadības svira
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PRECĪZĀ LAUKSAIMNIECĪBA IR 
VIENLĪDZĪGA VEIKTSPĒJAI
Pastipriniet savu uzņēmējdarbību

Mēs dzīvojam laikmetā, kad elektronika atvieglo mūsu dzīvi. 
Digitalizācija zemkopībā arī ir augošs faktors, tādēļ arī Case IH 
Advanced Farming Systems ir būtiska loma.

Case IH ir viens no vadošajiem precīzās lauksaimniecības 
tehnoloģiju ražotājiem, kas piedāvā plašu sistēmu klāstu, kas ne 
tikai uzlabo efektivitāti, bet arī samazina resursu izmaksas. Mūsu 
tehnoloģija šādā veidā palīdz maksimāli palielināt iespējamo 
ražu un palielināt peļņu.
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PRIEKŠROCĪBAS

 Taisnas sliedes un vāli; ļoti ērti liela ātruma 
ķīpošanai.

 Samazinātas izlaistās un pārklātās vietas 
uzlabo lauka efektivitāti un garantē vienmērīgu 
pārpalikumu izkliedēšanu un augsnes veselības 
uzlabošanos.

 Augsta ražība par sliktā redzamībā naktī.

  Ikgadēja atkārtojamība, braucot pa vienu sliedi 
rezultējas minimāli sablietētā lauka platībā.

CASE IH AFS™
Vadības sistēma

AFS 372 uztvērējs

Case IH AFS™ piedāvā ļoti daudz uz operatoru vērstu 
risinājumu, kas jums palīdz savus lauks apstrādāt un 
pārvaldīt daudz efektīvāk, nekā tas bija iepriekš. 
Baudiet priekšrocības, ko sniedz kopš mehanizācijas 
sākuma vissvarīgākais modernās lauksaimniecības 
jaunievedums, un izbaudiet palielinātas vadības, 
ražības, efektivitātes un precizitātes priekšrocības. 
Case IH AFS risinājumi ir vienkārši un intuitīvi lietojami, 
kā arī tie ir nemanāmi integrējami Axial-Flow® 250. 
sērijas kombainos.

VIENMĒR PAREIZAJĀS SLIEDĒS
AFS AccuGuide ir automatizētas stūrēšanas sistēma uz 
GPS bāzes. Kukurūzas novākšanā ar mehānisku rindu 
vadību tā nodrošina tādā veidā, ka kombains precīzi 
seko rindām. Šādi samazinās ražas novākšanas lielā 
ātrumā ar platiem hederiem stress. Sistēma samazina 
operatora nogurumu, paaugstina ražību un ļauj jums 
pilnībā izmantot kombaina iespējas.

KONTROLĒTAS KUSTĪBAS LAUKSAIMNIECĪBAI
Arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta ilgtspējīgai 
augsnes pārvaldībai un augsnes konservācijai, tādēļ 
pieaug interese par kontrolētas kustības 
lauksaimniecību (CTF). Balstoties uz iepriekš definētām 
sliedēm laukā, kuru marķēšanu veic vienreiz un pēc 
izmanto pastāvīgi, šis risinājums ir ieguvis lielu 
popularitāti Eiropas lauksaimnieku vidū. Augsnes 

virsma starp sliedēm netiek skarta un netiek sablietēta. 
Turklāt tiek saskaņotas darbam laukā izmantoto mašīnu 
riteņu sliedes. CTF pamatprasība ir uzticama, augstas 
precizitātes vadības sistēma, tādēļ Case IH AFS ir 
ideāls risinājums.

CASE IH RISINĀJUMI 12 METRU
KONTROLĒTAS KUSTĪBAS LAUKSAIMNIECĪBAI

 Case IH RTK+ sistēmas absolūtai precizitātei, 
atkārtojamībai un uzticamībai ar 2,0 cm variāciju.

 12,5 hedera iespēja ļauj kombainu noturēt sliedē.
 Īpaši garš, saliekams izkraušanas gliemež-

transportieris tiešai izkraušanai pārvadāšanas 
transportlīdzekļos nākamajā blakus palikušajā 12 
metru sliedē.

Kontrolētas kustības lauksaimniecība
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DARBA KARTE

VĀLA AGRESIVITĀTE

INFORMĀCIJA PAR NOBĪDI

VĀLA TIPA IZVĒLEVĀLA IERAKSTĪTĀJS

AUTOMĀTISKĀS VADĪBAS AKTIVIZĒŠANA
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IEGUVUMI

 Iespēja nekavējoties koriģēt izmaksu pārsniegšanu.

 Bezvadu datu un informācijas pārraide, kas aizstāj 
laikietilpīgu fizisku datu apmaiņu.

 Vienkāršota mašīnas servisa jautājumu pārvaldība 
- vienkāršota laika pārvaldība un ražas novākšanas 
plānošana.

 Iespēja iegūt attālinātu eksperta konsultāciju par 
mašīnu un iespējamās dīkstāves novēršana.

AFS CONNECT™
Informācijas apmaiņa - noteicošas faktors proaktīvā ražas novākšanas pārvaldībā
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AFS Connect™ progresīvā lauksaimniecības 
pārvaldības sistēma jums sniedz tūlītēju piekļuvi 
informācijai par jebkuru jūsu parka mašīnu - ieskaitot 
informāciju par mašīnas atrašanās vietu, diagnostiku 
un degvielas un dzinēja statistiku.

DROŠĪBA UN LĪDZEKĻU IZSEKOŠANA
Sekojiet līdzi visām savām mašīnām ar vienu mašīnu 
parka pārvaldības tīmekļa vietni. Ar AFS Connect™ 
brīdinājumiem un signalizācijas sistēmu aizsargājiet 
savas investīcijas un pilnveidojiet apkopi. Nodrošiniet 
maksimālu drošību ar ģeogrāfiskās ierobežošanas un 
komandanta stundas funkcijām. Sistēmu var apkalpot 
ar mobilajiem sakariem, tādēļ jūsu aprīkojums 
diagnostikas veikšanai vai atbalsta saņemšanai vairs 
nav jānogādā pie izplatītāja.

SADERĪBA
Case IH AFS Connect™ komplekts ir saderīgs ar jūsu 
esošajām precīzās lauksaimniecības sistēmām un ar 
to var modernizēt jūsu mašīnu parku. Case IH 
telemātikas risinājums dažādos līmeņos ir pieejams ar 
rūpnīcā uzstādīto AFS Pro 700 displeju un Case IH 
modemu. 

Ir pieejamas šādas versijas:
 Tikai telemātika: informācija katru sekundi

 (sekošana, aizsardzība pret zādzību)
 Telemātika ar failu pārsūtīšanu: datu pārvaldība 

(lauka robežas, kartēšana)
 Telemātika ar failu pārsūtīšanu un vadību

63



VEIKTSPĒJAS ANALĪZE REĀLAJĀ LAIKĀ

AFS Connect™ iegūtie telemātikas dati tiek reālajā 
laikā tiek nosūtīti uz jūsu saimniecības datoru, un jūs 
varat sniegt tūlītēju padomu un norādes vienmēr, kad 
saskatāt nepieciešamību veikt tūlītēju darbības 
pielāgošanu.

AFS CONNECT™
AFS Connect™ piedāvā mašīnu parka pārvaldības, 
mašīnu atrašanās vietas izsekošanas un darba stāvokļa 
pārskata funkcijas. Zinot to, kur tieši atrodas jūsu 
traktors vai kombains - kurā laukā un kurā lauka daļā, 
jūs vienmēr varēsiet vadīt piekabju kustību vai 
degvielas piegādi uz īsto vietu.

 Laiks vairs netiek nelietderīgi izmantots, un tiek iegūta 
maksimāla cilvēku un mašīnu darbības efektivitāte. Ar 
AFS Connect Manager jūs saņemsiet brīdinājumu, ja 
jūsu mašīna pametīs paredzēto zonu. Papildus drošības 
ieguvumiem jūsu varēsiet operatoriem norādīt vēlamos 
maršrutus un paredzētās zonas, kas ir īpaši noderīgi 
nepieredzējušiem darbiniekiem vai apakšuzņēmējiem. 
Citas noderīgas pārvaldības un analīzes iespējas ir 
šādas:

 Salīdzinoši dažādu mašīnu dati, kas ļauj noteikt 
iespējamo uzlabojumu sfēras, ja viena mašīna darbojas 
labāk par citām.

 Kad vienādām vai līdzīgām mašīnām ir pieejami 
darbības dati, kā arī iepriekšējo darba periodu 
veiktspējas un rezultātu dati, jauniem vai 
nepieredzējušiem operatoriem tas var kalpot kā 
palīglīdzeklis un palīdzēt ātri palielināt viņu  darba 
efektivitāti.

 AFS Connect ziņapmaiņa saimniecības īpašniekiem un 
vadītājiem, kā arī Case IH tehniķiem ļauj tieši uz 
mašīnas displeju nosūtīt ieteikumus, ar kuriem 
operatori darbības procesā var uzlabot savu veiktspēju.

AFS CONNECT™ FUNKCIJAS

 Mašīnu parka pārvaldība, ieskaitot transportlīdzekļu 

kartēšanu, vēsturiskās veiktspējas salīdzinājumu.

 Mašīnas monitorings, ieskaitot ģeogrāfiskās robežas / 

komandantstundas iestatījumus, kustību 

konstatēšanu pēdējām piecām dienām pēc pēdējās 

atslēgas izņemšanas.

 Apkope, ieskaitot tuvojošos apkopju brīdinājumus.

 Datu atjaunošana vienu reizi minūtē vai statusa maiņas 

brīdī, ieskaitot ziņojumus par atslēgas ieslēgšanu/

izslēgšanu, dīkstāves laiku un darba noslodzi.

 Mašīnas statuss, ieskaitot atskaites par pārvietošanos, 

motorstundām, kustībām, darbu un kustībām, 

kustībām un izkraušanu, izkraušanu un darbu, 

izkraušanu un kustībām, izkraušanu.

 Atbalstīto platformu transportlīdzekļu parametru 
instrumentu paneļa grafiskā saskarne (piemēram, 
dzinēja apgriezieni un eļļas temperatūra, dzesēšanas 
šķidruma temperatūra un līmenis, hidrauliskās eļļas 
temperatūra un spiediens, degvielas līmenis, DEF 
līmenis, akumulatora spriegums).

  CAN skatītājs ļauj jums attālināti reālajā laikā aplūkot 
mašīnas parametrus.

  Divvirzienu ziņapmaiņa starp tīmekļa portālu un mašīnu ar 
iepriekš definētām iespējamām operatora atbildēm.

  Grafiskās atskaites parāda apstrādāto platību, vidējo ražu, 
vidējo plūsmu, vidējo mitrumu un degvielas līmeni.

 Divvirzienu failu apmaiņa jums palīdz AFS datus 

bezvadu formātā pārsūtīt un jūsu saimniecības biroju. 

 Mobilo sakaru tīkla pārklājums ar dažādiem sakaru 

operatoriem vislabākajam pārklājumam. Viesabonēšanas 

SIM karte un mobilo datu plāns, kas ir iekļauts AFS 

Connect abonēšanā, darbojas visā pasaulē.

 Apkopes skats un mašīnas kļūmes: Jums un jūsu 

izplatītajam sniedz paziņojumu par jūsu mašīnu parku. 

Zinot jūsu mašīnas statusu jūsu izplatītājs var ātri 

atrisināt jautājumu un ļaut jums turpināt darbu.

 Pārklājums un raža / pielietotās kartes: Lauka reālā 

laika informācijas vizualizācija aktuālajām un 

sagaidāmajām operācijām. Šie dati jums palīdzēt 

optimizēt jūsu mašīnu parku un uzlabot produktivitāti.

 Robežas un vadības līnijas: Nav jātērē laiks jaunu 

līniju veidošanā - vadības līnijas kopīgojiet visām jūsu 

mašīnām un nodrošiniet precīzu jūsu mašīnu gājienu 

sakritību.
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EKSPERTU PIEREDZE PĒC PIEPRASĪJUMA 

RAŽAS NOVĀKŠANAS PIEREDZE TAGAD
Lai to paveiktu, Case IH blakus jums ir novietojis 
instruktora sēdekli. Instruktors ir speciālists, kurš ātri 
spēj atbildēt uz jautājumiem bez nepieciešamības 
apstāties.
Ātrākai maksimālas efektivitātes sasniegšanai viņš 
iesācējus apmāca par ekspertiem. Mazāk pieredzējuši 
operator ar pārliecību spēj ieņemt operatora sēdekli. 
Kamēr datu pieslēgums nodrošina apmācību un 
uzrauga mašīnas datus, īpašnieks var risināt citus 
jautājumus.

REĀLĀS DZĪVES IZAICINĀJUMS: 
REĀLĀS DZĪVES PIEREDZE:
Iedomājieties, ka īpašniekam laukā strādā trīs 
kombaini. Viens no operatoriem ir pieredzējis eksperts, 
bet pārējie divi ir iesācēji. Izaicinājums ir ar visiem trīs 
kombainiem iegūt maksimālu efektivitāti un 
produktivitāti.

AFS CONNECT RISINĀJUMS:
 Galvenais operators: Atbilde ir apmācība reālajā laikā. 

AFS Connect™ portālu izmantojot Pro 700 
ziņapmaiņai, pieredzējušais operators ievada 
pārējiem operatoriem paredzētus datus un tīmekļa 
pārlūkā uzrauga viņu kombainus ar skaidro un 
pazīstamo AFS Connect™ instrumentu paneli.

 Reālās pasaules rezultāti:  Visu trīs kombainu veiktspēja 
sasniedz optimālu līmeni, jo operatora/trenera 
pieredze un zināšanas tika nodotas jaunajiem 
vadītājiem. Īpašnieks iegūst labāku iekārtu 
investīciju atmaksāšanos, jo vadošais operators spēj 
produktu strādāt un veikt svarīgu apmācību.
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Tā ir pilnīgi jauna mašīna - pirmā reize arī ražotāja un 
modeļa mašīnu. Pastāv tikai viens izaicinājums: apgūt 
jaunā kombaina funkcijas, darbības procedūras, 
konstrukcijas sastāvdaļas. Jaunais īpašnieks zina, ko 
viņa mašīna var paveikt: mērķis ir pēc iespējas ātrāk 
sasniegt maksimālu veiktspēju un kļūt par ekspertu.
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ESI LAUKSAIMNIEKS! 
Mēs parūpēsimies par pārējo.

Case IH mērķis ir būtu īpašnieku rīcībā tad, kad viņiem ir 
nepieciešami pēcpārdošanas padomi. Tādēļ mēs mūsu klientiem 
izveidojām visaptverošu servisa komplektu. Lai būtu klāt pēc 
iespējas ātrāk ārkārtas situācijā un piedāvātu visaptverošu klientu 
servisa programmu, mēs izveidojām spēcīgu lokālo tīklu.

Šis pakalpojumu klāsts, sākot no tehniskā atbalsta, padomiem 
attiecībā uz AFS jautājumiem, gaidāmajām servisa pārbaudēm, 
pareizo rezerves daļu organizēšanu un piegādi, sniedzas līdz pat 
jūsu Case IH produkta finansēšanai. Viss ir pielāgots jūsu 
vajadzībām un mūsu produktiem - tieši tā, kādiem ir jābūt 
pakalpojumiem.
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IEGUVUMI

 Mazāks kustīgo daļu skaits nozīmē augstāku 
uzticamību.

  Vienkārša apkope un ikdienas pārbaudes nozīmē 
daudz vairāk laika ražas novākšanai.

  Vienkārša piekļuve kuļkurvjiem un rotoram ļauj ātri 
veikt servisu vai remontu.

  Plaša piekļuve dzinējam un dzesēšanas sistēmai ātrai 
un drošai ikdienas apkopei.

  Ieguvums no daudz produktīvāka laika laukā.

IKDIENAS PĀRBAUDES UN APKOPE
Nezaudējiet vērtīgo laiku - laukā jāierodas 20 minūtēs

TURPINIET RAŽAS NOVĀKŠANU! Ikdienas pārbaudes un tīrīšana ar jauno atveramo radiatora komplektu ir paveicama daudz vienkāršāk. Gaisa filtrs 
ātrai apskatei ir ērti izvietots.
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Konstrukcija, kurā salīdzinājumā ar jebkuru citu 
kombainu ir daudz mazāk kustīgo daļu, Case IH Axial-
Flow® jūs uztur kustībā, kamēr citi joprojām atrodas 
pagalmā.

IKDIENAS PĀRBAUDES IR VIENKĀRŠAS
Visi pārbaudes punkti ir pieejami no zemes līmeņa vai 
no ērti izvietota pakāpiena. Sānu vairogi ir paceļami 
uz augšu un nodrošina aizsardzību pret laika 
apstākļiem un sauli. Dzinējam un graudu tvertnei var 
ērti piekļūt no saliekamām kāpnēm, kas sniedz 
piekļuvi lielam servisa klājam.
Papildaprīkojuma iekšējā gaisa padeves līnija izslēdz 

nepieciešamību mašīnas tīrīšanas lietot atsevišķu 
kompresoru. Kad diena ir beigusies, pārdomātie 
elementi ietver lielu ūdens pudeli un putekļu 
necaurlaidīgu instrumentu kasti, kurā var noglabāt 
vērtīgas lietas, kā arī papildaprīkojuma roku 
mazgātāju. 

ZEMĀKĀS EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSAS
Mazāks kustīgo daļu skaits, augsta uzticamība, 
samazināta apkopju nepieciešamība un minimāls 
dīkstāves laiks ir tikai dažas no katra mūsu uzbūvētā 
Case IH Axial-Flow® kombaina stiprajām pusēm.the 
strengths behind every Case IH Axial-Flow® we build.
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Jā, varam atrisināt šo problēmu, ieradīsimies pēc 
iespējas ātrāk - tās ir visbiežāk lietotās frāzes, kuras 
dzirdēsiet no mūsu servisa darbiniekiem. Apzināmies 
tehnikas sabojāšanās izmaksas jūsu biznesam, tādēļ 
vienmēr esam gatavi veikt papildpasākumus, lai 
procesi jūsu saimniecībā neapstātos.

GARANTIJAS UN PĒCGARANTIJAS APKALPOŠANA
Mūsu servisa komanda būs pirmā, kuru ieraudzīsiet 
savā pagalmā, iegādājoties jaunu tehniku. Komanda 
palīdzēs iepazīties ar iegādāto tehniku, iemācīs to 
lietot un pilnībā sagatavos to darbam. Ar servisu laiku 
pa laikam sazināsieties visā garantijas laikā, jo, kā 
liecina prakse, visvairāk jautājumu par jaunu tehniku 
rodas, sākot strādāt ar to patstāvīgi. Tādēļ visā 
garantijas laikā jums tiks sniegta individuāla palīdzība, 
konsultācijas un īpaša operativitāte bojājumu 
gadījumā.
Bet neuztraucieties, pat pēc garantijas beigām un 
ekspluatējot tehniku gadu no gada, nekad nepaliksiet 
bez uzmanības! Mums ir filiāles un mobilās servisa 
komandas visos Latvijas reģionos, lai mēs vienmēr 
būtu gatavi pēc iespējas ātrāk sniegt tehnisko 
palīdzību.

TEHNIKAS PROFILAKTISKĀS PĀRBAUDES
Pēc darba sezonas ir ieteicams veikt kombainu, 
miglotāju, traktoru un citas tehnikas profilaktisko 
pārbaudi un sagatavošanu nākamai sezonai. Šis 
pakalpojums ļauj noteikt bojājumus, kurus vēl 
nepamanījāt, pārbaudīt galveno detaļu nolietojumu 
un, ja nepieciešams, nomainīt detaļas ar jaunām. 
Šādi sagatavojot savu tehniku, varat droši uzticēties 
tai, uzsākot jaunu darba maratonu.

SERVISA PAKALPOJUMU PAKETES
Ir sakrājies daudz sīku darbu? Laiks mainīt eļļu, filtrus un 
papildināt vai pārbaudīt citas jūsu lauksaimniecības 
sistēmas? Uzticiet to speciālistiem. Jūsu ērtībai ir dažādu 
lielumu un sastāvu servisa pakalpojumu paketes, kas ir 
pielāgotas esošajai tehnikai atbilstoši nostrādātajām 
stundām. Šādi rūpējoties par savu tehniku ne tikai būsiet 
pārliecināti par tās uzticamību un ilgmūžību, bet arī 
ievērojami ietaupīsiet, jo servisa pakalpojumu paketēm 
piemērojam atlaides.

PAPILDPAKALPOJUMI
Traktoriem hidro akumulatoru uzpildi
Kombainiem gultņu pārbaudi ar ultraskaņas detektoru
Traktoriem *MAXSERVICE  defektācija
Kombainiem *MAXSERVICE defektācija
Kombaina smalcinātāja balansēšana
Kombaina smalcinātāja pārbaude uz vibrāciju

KONDICIONĒŠANAS SISTĒMU 
REMONTS UN UZPILDĪŠANA
Ļaujiet speciālistiem parūpēties ne tikai par jūsu tehniku, 
bet arī par komfortu, strādājot ar to. To nodrošinās lieliska 
kondicionēšanas sistēma. Mūsu tehniķi apskatīs un 
novērtēs sistēmu, noteiks bojājumu cēloņus un operatīvi 
novērsīs tos. 

KĀDĒĻ UZTICĒTIES MUMS?

Servisa komandā ir 
apmēram 20 kvalificēti 

inženieri un tehniķi, 
kuri ir vienmēr gatavi 

palīdzēt.

Ar servisa centru 
sazināsieties jebkurā 
brīdī, pakalpojumus 

sniedzam 24/7 režīmā.

Ja rodas problēma, 
pie jums pēc iespējas 
ātrāk ieradīsies viens 
no mūsu 17 servisa 
automobiļiem, kas ir 

aprīkots ar diagnostikas, 
remonta iekārtām un 

rezerves daļām.

Latvijā mums ir četri 
servisa centri, kas 
ir apgādāti ar visu 

nepieciešamo aprīkojumu, 
lai būtu pēc iespējas tuvāk 

jums un varētu sniegt 
operatīvu palīdzību.

Lai servisa komandai vienmēr būtu jaunākā 
informācija un tā spētu risināt jebkuru problēmu, 

gadā tā piedalās vairāk nekā 20 dažādās mācībās.

24/7 SERVISS: 
+371 202 69333
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Katrai maināmai daļai jūsu saimniecībā ir liela 
nozīme, tādēļ uzskatām par savu pienākumu uzzināt 
visu, lai spētu, ja nepieciešams, nomainīt tās pēc 
iespējas ātrāk. Tomēr tas nav viss. Mums ir svarīgi 
sniegt profesionālas konsultācijas, izskaidrot visas 
iespējas, ja ir jāizvēlas rezerves daļas, kā arī ieteikt, 
kā pēc iespējas ilgāk ekspluatēt esošo tehniku.
Cenšamies būt tāds partneris, pie kura var droši 
vērsties, ja ir nepieciešamas detaļas vai vienkārši 
padoms.

KĀ VARAM PALĪDZĒT?

REZERVES DAĻAS
Pārstāvam „Case IH”, „Kverneland” un citus pasaulē 
pazīstamas tehnikas ražotājus, tādēļ pie mums 
vienmēr ir pieejams plašs oriģinālo rezerves daļu 
sortiments, kuram ir spēkā ražotāja noteiktā garantija.
Ir arī plaša alternatīvu rezerves daļu izvēle, tādēļ 
varam piedāvāt vairākus detaļu variantus, no kuriem 
paši izvēlēsieties piemērotāko. Noliktavā vienmēr ir 
lieli populārāko rezerves daļu krājumi, tādēļ steidzami 
nepieciešamas un noliktavā esošas detaļas parasti 
piegādājam 24 stundu laikā tieši uz mājām.

„CNH REMAN” RŪPNĪCĀ RESTAURĒTAS
ORIĢINĀLĀS DAĻAS
Klientiem piedāvājam iegādāties rūpnīcā „CNH” 
restaurētas detaļas par atbilstošu cenu. Restaurētās 
daļas ir vidēji par 30% lētākas nekā analoģiskas 
jaunas oriģinālās rezerves daļas, turklāt uz tām 
attiecas tādi paši garantijas nosacījumi kā uz jaunām 
oriģinālām daļām. Esam pārliecināti par restaurēto 
detaļu izturību un kvalitāti, tādēļ tās droši iesakām 
saviem klientiem.

LOPBARĪBAS IESAIŅOŠANAS MATERIĀLI
Mūsu piedāvātajā sortimentā ir arī iesaiņojuma plēves, 
tīkls, . Tirgojam labi pazīstamu prečzīmju, piemēram, 
„RANI”, „JUTA”, preces, kas izceļas ar īpašu kvalitāti, kas 
tiek novērtēta visā Eiropā. Visi mūsu iesaiņošanas 
materiāli ir izturīgi pret ultravioleto starojumu. Tas ļauj 
nodrošināt augstu lopbarības kvalitāti.

RIEPAS
Pārdodam pasaulē atzītu ražotāju izgatavotās riepas, kas 
ir paredzētas lauksaimniecības tehnikai. Varbūt būsiet 
pārsteigti, bet pareiza riepu izvēle var ļaut mazināt 
degvielas patēriņu, aizsargāt augsni, kontrolēt ūdens un 
gaisa caurlaidību tajā un pat palielināt ražu. Ar prieku 
sniegsim konsultācijas un padomus, kādas riepas 
izvēlēties un iegādāties jūsu tehnikai atbilstoši tās 
lietojumam. 

KĀDĒĻ UZTICĒTIES MUMS?

Lieli rezerves daļu 
krājumi ir arī visās mūsu 

filiālēs: Ozolniekos, 
Jēkabpilī, Saldū un 
Valmierā. Tajās visās 
strādā arī profesionāli 

konsultanti.

Pagājušajā gadā 
pat 92% steidzamo 

pasūtījumu tika izpildīti 
24 stundās.

Noliktavās vienmēr 
glabājam vairāk nekā 

200 000 pozīciju 
rezerves daļu.

Rezerves daļas varat 
iegādāties arī pie mūsu 
servisa darbiniekiem, 
kuri ierodas pie jums 
veikt darbus. Jautājiet 

viņiem, ja jums ir 
nepieciešama ne tikai ar 
bojājumu saistīta detaļa.

REZERVES DAĻAS: 

+371 202 69334
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ILGTSPĒJAS ATTĪSTĪBU VEICINOŠIE FAKTORI IR ŠĀDI:

 Nepieciešamība pabarot arvienu augušo 

 cilvēku skaitu

 Augsnes aizsardzības svarīgums, domājiet par 
nākamajām paaudzēm

 Ilgtspējīgas lauksaimniecības risinājumu attīstība

 Sabiedrības izpratnes palielināšanās

 Cilvēku iesaistes veicināšana

ILGTSPĒJA
Tā ir daļa no tā, ko mēs darām

PALIELINIET LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTIVITĀTI,
LAI UZLABOTU PĀRTIKAS PIEEJAMĪBU

SAMAZINIET IETEKMI UZ VIDI 
UN OPTIMIZĒJIET ENERĢIJAS PATĒRIŅU 

VISOS UZŅĒMUMA PROCESOS

PALIELINIET IESPĒJAS 
IDEJU APMAIŅAI UN LABAI PRAKSEI 

KOPĀ AR VISĀM IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM

SAMAZINIET RESURSU PATĒRIŅU,
PĀREJOT NO FOSILĀS DEGVIELAS

UZ ATJAUNOJAMĀS ENERĢIJAS SISTĒMU

Case IH ir daļa no CNH Industrial, kas ir viens no 
pasaulē lielākajiem ražošanas līdzekļu uzņēmumiem. 
Tas stingri fokusējas uz savu vides aizsardzības 
atbildību un ir septiņkārtējs Dow Jones ilgtspējas 
indeksa līderis. CNH Industrial grupā:
 91% no atkritumiem tiek atgūti
 27,5% no izmantotā ūdens tiek pārstrādāti un
 56% no elektrības avotiem ir no atjaunojamiem 

resursiem.

Būt par pasaules līderi ražošanas līdzekļu ražošanā ir 
liela atbildība, un tas nozīmē to, ka mums jāuzņemas 
atbildība par jebkuru mūsu veikto globālo aktivitāti. 
Mūsu atbildība nebeidzas pie rūpnīcas vārtiem, tādēļ 
mēs esam veikuši lielu darbu, lai būtu proaktīvi 
attiecībā uz plašiem globāliem vides ilgtspējas 
jautājumiem. Gadu gaitā mūsu izpētes un attīstības 
darbs mūs ir virzījis uz priekšu, nodrošinot to, ka mūsu 

produkti no drošības un ekoloģiskās saderības
viedokļa atbilst arvien stingrākiem standartiem. Tā 
vietā, lai ierobežotu klientu izvēli starp zemāk 
ekspluatācijas izmaksām un ekoloģisko efektivitāti, 
mūsu stratēģija ir piedāvāt produktus, kas sniedz abas 
šīs iespējas.  

Piedāvājot inovatīvus produktus un risinājumus, kas 
gaida videi draudzīgu lietošanas praksi, Case IH 
sniedz savu pienesumu globālo jautājumu, piemēram, 
klimata pārmaiņu risināšanā. Šodien uzņēmumi 
saskaras ar kompleksiem un saistītiem izaicinājumiem, 
kas pieprasa vienmēr attīstāmu pieeju ilgtspējai, kas 
ir scenārijs, kuram uzticas Case IH un kas svarīgs 
dzinējspēks veidojot ilgtermiņa vērtību visām 
ieinteresētajām pusēm, kas ir galvenais zīmola mērķis.

Case IH inženieri fokusējas uz tādu mašīnu ražošanu, 
kas ne tikai apstrādā zemi, bet arī ar to strādā.
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2018. GADS BIJA ASTOTAIS PĒC KĀRTAS GADS, KURĀ CNH INDUSTRIAL TIKA ATZĪTS PAR 
NOZARES LĪDERI PĒC DOW JONES ILGSTPĒJAS INDEKSIEM PASAULĒ UN EIROPĀ.
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MODEĻI Axial-Flow® 7250 Axial-Flow® 8250 Axial-Flow® 9250

HEDERI

Case IH fiksēto/regulējamo nažu hederi (2030./3050. sērija, hederi ar 
lentēm (3152. sērija), lokanie hederi (3020. sērija) ar darba platumu (m): 6.1/6.7/7.6 / 9.2 7.6 / 9.2 / 10.7 / 13.7 7.6 / 9.2 / 10.7 / 13.7

4400. sērijas kukurūzas heders (nesaliekams / saliekams): hederi ar platumu 6, 8 un 12 rindas un šaurie 16/18 rindu hederi

3016. sērijas savākšanas hederi ar darba platumu (m): 3.7 / 4.6 

KULŠANA / SEPARĀCIJA

Rotora piedziņas tips  Pārnesumkārba un vārpsta - maināmu apgriezienu Power Plus piedziņa ar reversu

Rotora apgriezienu diapazons (apgr./min.)  220 - 1,180 (3 diapazoni)  220 - 1,180 (3 diapazoni) 220 - 1,180 (3 diapazoni)

Rotora diametrs un garums (mm) 762 / 2,638 762 / 2,638 762 / 2,638

Kopējā separācijas zona (m2) 2.98 2.98 2.98

Kulšanas / separācijas kuļkurvja rindu savērpuma leņķis (°) 180 180 180

Kuļkurvja rindu skaits: kulšana / separācija 2 / 2 2 / 2 2 / 2

TĪRĪŠANAS SISTĒMA

Kaskādes siets • • •

Tīrīšanas pēdas platums (mm) 1,580 1,580 1,580

Līmeņošanas diapazons (%) 12.1 12.1 12.1

Kopējā sieta platība ar gaisa plūsmas vadību (m2) 6.5 6.5 6.5

TĪRĪŠANAS VENTILATORS

Ventilatora apgriezienu diapazons (apgr./min.) Hidrauliskā slodzes kontrole - 300 līdz 1150

ATPAKAĻGĀJIENA SISTĒMA

Pārpalikumu atgriešanās veids Pārpalikumu pārstrādātājs ar trīs darbratiem ar tiešu padevi graudu plātnē

GRAUDU TVERTNE / IZKRAUŠANA

Graudu tvertnes pārsegu vadība no kabīnes • • •

Graudu tvertnes tilpums (l) 11 100 (papildaprīkojums 14 400) 14,400 14,400

Standarta / liels izkraušanas ātrums (l/s) 113 / 141 113 / 159 113 / 159

Efektīvais izkraušanas gliemežtransportiera garums, kas nomērīts no 
kombaina vidus līdz izkraušanas gliemežtransportiera galam (m) Standarta izkraušanas sistēma: 6,7 vai 7,6 m / liela apjoma iespējas: 7,2 m, 8,8 m (nesaliekams vai saliekams gliemežtransportieris)

SALMU SMALCINĀTĀJS UN IZKLIEDĒTĀJS

Salmu smalcinātājs Iebūvēts smalcinātājs ar fiksētu nazi / Xtra-Chopping sistēma (papildaprīkojums)

Nažu skaits: smalcinātājs / atdures stienis
Iebūvēts smalcinātājs: 24/12; 40/40, 120/40 naži

Xtra-Chopping sistēma: Iebūvēts sākotnējais smalcinātājs ar 40/40 vai 120/40 nažiem plus pārsegā uzstādīts smalcinātājs ar 96 nažiem

Izkliedētāja tips Iebūvēts smalcinātājs: Vertikāls, divu disku hidrauliskā piedziņa, no kabīnes regulējami apgriezieni - Xtra-Chopping sistēma: Neatkarīgas izkliedēšanas plātnes.
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1) ECE R-120 atbilst ISO TR14396    *) FPT industriālais dzinējs     • • Standarts    •  Papildaprīkojums    – nav pieejams   

MODEĻI Axial-Flow® 7250 Axial-Flow® 8250 Axial-Flow® 9250

DZINĒJS *)

Tips / tilpums (cm3) / emisiju pakāpe 6 cilindri, turbo, pēcdzesētājs / 11 100 / IV pakāpe 6 cilindri, turbo, pēcdzesētājs / 12 900 / IV pakāpe 6 cilindri, turbo, pēcdzesētājs / 15 900 / IV pakāpe

Jauda pie nominālajiem apgriezieniem (kW/ZS) 317 / 431 365 / 496 410 / 557

Maks. jauda ECE R120 pie 2000 apgr./min. (kW/ZS(cv)) 366 / 498 420 / 571 466 / 634

Degvielas tvertne, dīzelis/AdBlue (l) 1,125 / 166 1,125 / 166
Standarts: 1,200 / 166 - Xtra-Chopping System: 

1020 / 166

PIEDZIŅA

Transmisija 
2-pakāpju hidrostatiskā ar kustībā pārslēdzamu 

hidraulisko paaugstinātu/pazeminātu pārnesumu
2-pakāpju hidrostatiskā ar kustībā pārslēdzamu 

hidraulisko paaugstinātu/pazeminātu pārnesumu
2-pakāpju hidrostatiskā ar kustībā pārslēdzamu 

hidraulisko paaugstinātu/pazeminātu pārnesumu

Īpaši izturīga, regulējama stūre • • •

Gala piedziņas tips pastiprināts zobrats vai planetārā piedziņa planetārā piedziņa planetārā piedziņa

Aizmugures ass piedziņa • • •

Diferenciāļa bloķēšana • • •

OPERATORA KABĪNE

“Comfort” kabīne: jauns sēdekļa novietojums plašākai vietai kājām; 
instruktora sēdeklis; šaura, regulējama stūres konsole; pārkārtota labās 
puses konsole un kabīnes slēdži; jauns daudzfunkciju rokturis; liels, 
atverams graudu tvertnes logs; labās puses avārijas izeja

• • •

“Luxury” kabīne (“Comfort” aprīkojums plus: elektriskie spoguļi; saules-
sargi, ādas stūre, izņemama dzesēšanas kaste, papildu uzglabāšanas 
vieta, daļēji aktīva ādas sēdekļa iespēja, papildu apdare)

• • •

PROGRESĪVĀS LAUKSAIMNIECĪBAS SISTĒMAS (AFS)

Ražas un mitruma uzraudzība / kartēšana / vadība / padeves kontrole / 
AFS Harvest Command™

• • •

Gatavība AFS precīzajai lauksaimniecībai un vadībai • • •

VISPĀRĪGIE KOMBAINA PARAMETRI

Garums - no padevēja līdz aizmugures panelim (mm) 8,050 8,050 8,050

Riteņu garenbāze (mm) 3,635 3,635 3,635

Minimālais augstums (transportēšana) (mm) 3,980 3,980 3,980

Platums uz uzstādītām šaurākajām riepām - min. (mm) 3,490 3,490 3,490

Aptuvens kombaina svars (kg) 19,000 20,000 21,000 (ar kāpurķēdēm)

RIEPU IESPĒJAS

Priekšējās riepas VF710/70R42 CFO 190B R1W   /   IF800/70R38 CFO 187A8 R1W   /   IF900/60R32 CFO 188A8 R1W   /  VF900/60R38 CFO 193 A8 R1W

Aizmugures riepas 500/85R24 IMP 165A8   /   VF600/70R28 CFO 173A8 R1W   /   VF620/70R26 173A8 R1W   /  750/65R26 CFO 177A8 R1W

Kāpurķēdes Platums 610 mm, 724 mm vai 860 mm tricikla sistēma ar gumijas amortizāciju vai hidraulisku piekari

TE
H

N
IS

K
IE

 P
A

R
A

M
E

TR
I

75



TIEM, KAS PIEPRASA VAIRĀK

KURZEME
Mob.tālr.: +371 20269339

VIDZEME
Mob.tālr.: +371 25468587

VIDUSLATVIJA
Mob.tālr.: +371 25609996

ZEMGALE
Mob.tālr.: +371 20282099

ZEMGALE / LATGALE
Mob.tālr.: +371 26193242

ZEMGALE/ KURZEME
Mob.tālr.: +371 26137994

LATGALE
Mob.tālr.: +371 28325513

„Baltijas Ceļš“, Cenu pagasts,
Ozolnieku novads, LV-3043
Mob.tālr.: +371 20269340

CASE IH produktu menedžeris
Mob.tālr.:  +371 27710894

AFS speciālists
Mob.tālr.: +371 26193242

Kverneland produktu menedžeris
Mob.tālr.: +371 25406690

Kverneland produktu 
menedžeris / inženieris
Mob.tālr.: +371 20269336

Mazlietotas tehnikas 
tirdzniecības speciālists
Mob.tālr.: +371 20223117

SERVISA PIEŅEMŠANA
Mob.tālr.: +371 20269333
E-pasts: serviss@dotnuvabaltic.lv

SERVISA PIEŅEMŠANA
Mob. tālr.: +371 20269334
E-pasts: parts@dotnuvabaltic.lv

MŪSU KONTAKTI:

DOTNUVABALTIC.LV

PRODUKTA MENEDŽERITEHNIKAS TIRDZNIECĪBA

DOTNUVA BALTIC SERVISA CENTRI

SERVISA NODAĻA

REZERVES DAĻU NODAĻA

Valmiera, Purva iela 21
Mob.tālr.: +371 20260677

Saldus, Kuldīgas iela 90
Mob.tālr.: +371 28681194

Jēkabpils, Neretas iela 82
Mob.tālr.: +371 26148386


