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VEIKSMĪGA RAŽAS NOVĀKŠANA
Garantēta labākā graudu kvalitāte
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IEPAZĪSTIETIES TUVĀK
Axial-Flow® 5150 / 6150 / 7150

Case IH Axial-Flow® 150. sērijas kombaini ir izstrādāti, 
lai atbilstu mūsdienu klientu prasībām vidēja lieluma 
saimniecībās. Ar jaunajos modeļos ieviestajiem 
uzlabojumiem produktivitāte, komforts, apkalpojamība 
un uzticamība ir sasniegusi jaunu līmeni.

MĀJĀS - EIROPAS LAUKOS
Lauksaimniecība Eiropā ir izaicinoša uzņēmējdarbība: 
laika apstākļi bieži darba veikšanai pieļauj tikai īsus 
laika sprīžus, labība ir blīva un ar augstu ražību. 
Turklāt pastāv augstas kvalitātes prasības - tie ir tikai 
daži no pamata nosacījumiem. Case IH Axial-Flow® 

150. sērijas kombaini ir būvēti tā, lai pārvarētu šos 
šķēršļus - daudz efektīvāk, nekā jebkad iepriekš. 
Veicot pēdējo dzinēja jaudas palielināšanu un 
turpmāko rotora attīstību, mūsu inženieri pārliecinājās, 
ka Case IH Axial-Flow®  kombaini ir atbilstoša atbilde 
šodienas un rītdienas lauksaimniecības prasībām.

IZSTRĀDĀTS PRODUKTIVITĀTEI
Viss, kas ir saistīts ar Axial-Flow® 150. sēriju, ir 
saistīts ar labāku produktivitāti - gan strādājot 
līdzenos laukos, gan kalnainā reljefā. Neviena lieka 
minūte netiks zaudēta apkope, jo visi apkopes punkti 
ir izvietoti pareizajā pusē, bet mazāki un vieglāki 
kuļkurvji ir vieglāk pārvietojami. Turklāt pārpalikumu 
pārvaldība ātri un vienkārši pārslēdzas no 

izkliedēšanas uz vālošanu, kā arī nodrošina vienmērīgu 
izkliedēšanu, kas ideāla modernajai lauksaimniecības 
praksei. 

BŪVĒTS MŪSU KLIENTIEM
Case IH inženieri saprot, ka graudu nogādāšana klētī 
ir veids, kā gūt maksimālu peļņu. Kombaina 
ekspluatācijas izmaksas ir lauksaimnieka augstākās 
izmaksas, tādēļ ātra zemes/lauka apstrāde neko 
nenozīmēs, ja radīsies pārmērīgas degvielas un 
apkopes izmaksas un graudu zudumi. Axial-Flow® 

sērijas kombainu sirds ir dzinējs un rotors, kas 
apvienojumā ar komfortablu kabīni un paplašināto 
AFS monitoru operatoram ar katru degvielas pilienu 
ļauj iegūtu daudz vairāk jaudas un nodrošināt ilgstošu 
katras sastāvdaļas uzticamību. Tas ir pierādījums 
tam, ka Case IH nepārtraukti meklē veidu, kā 
samazināt mašīnu ietekmi un jūsu maciņu un uz vidi.

UZLABOTS KOMFORTS

Izvēlieties “Comfort” kabīni vai “Luxury” kabīni ar 
ventilējamu ādas sēdekļa papildaprīkojumu 

nepārspētam komfortam. Ar jaunu elektriski 
pārslēdzamo transmisiju braukšana ir daudz 

vienkāršāka. Ideālai vilcei neatkarīgi no atrašanās 
vietas jūsu varat izvēlēties ceļa vai lauka režīmu.

IEPAZĪSTIES TUVĀK AR VEIKTSPĒJU UN IZMAKSĀM

AFS AccuGuide automātiskās stūrēšanas sistēma 
kombaina vadībai ar 1,5 cm precizitāti izmanto GPS 
un virtuāli novērš pārklāšanos. Ar papildaprīkojuma 

Case IH telemātikas sistēmām jūs varat savu 
kombainu un biroja datoru apvienot tīklā, kurā tiks 

veikta kombaina, agronomisko un darba vietas datu 
apmaiņa.

CASE IH HEDERI

150. sērijas kombainus var 
aprīkot ar jaunākās paaudzes 

Case IH hederiem ar pieejamo 
platumu līdz 10,7 m.
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LIELAS IETILPĪBAS GRAUDU TVERTNE, KAS 
IZKRAUJAMA KUSTĪBĀ

No Axial-Flow® 150. sērijas kombaina ietilpīgās graudu 
tvertnes lielu tīru graudu apjomu var izkraut neticamā 

ātrumā. Regulējamas izkraušanas 
konveijera snīpis kopā ar garo 
gliemežtransportieri nodrošina 
piekabes atrašanos pareizā 
attālumā un nepieļauj zudumus 

pat vējainos laika apstākļos.

ROTORA NODALĪJUMS - OPTIMIZĒTA RAŽAS NOVĀKŠANA 
AR VIENKĀRŠIEM IESTATĪJUMIEM
Viena rotora kulšana jau vairākas desmitgades ir Case IH vizītkarte. 
Axial-Flow 150.® sērija nav izņēmums, jo tajā ir iestrādātas dažas jaunākās 
kulšanas un separācijas, tīrīšanas un izkraušanas koncepcijas.

TĪRI GRAUDU PARAUGI UN AUGSTA 
PRODUKTIVITĀTE PAT KALNAINĀ APVIDŪ

Axial-Flow® ir savā nozarē vadošie 
kombaini ar lielo un efektīvo 
attīrīšanas laukumu. Jaunā Cross 
Flow tīrīšanas sistēmas iespēja 
nodrošina augstu caurlaidību un 
tīrus paraugus kalnainā apvidū.
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PILNS HEDERU KLĀSTS
Ražība visām graudaugu kultūrām

Daudzu gadu 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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HEADER CROP

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 no vāla (zālāji, āboliņš, graudaugi un rapsis)

RISINĀJUMS JEBKURAI KULTŪRAI

TAS NAV VIENKĀRŠI HEDERS.
TAS IR CASE IH HEDERS
Katrs heders ir mūs pašu izstrādāts un izgatavots.

Jaunākās paaudzes Case IH 150. sērijas kombaini ir 
pieejami ar platumu līdz 10,7 m. Tie ir izstrādāti 
speciāli Eiropas apstākļiem un ļauj gūt maksimālu 
labumu no kombaina jaudas. Izvēlieties kādu no plašā 
hederu klāsta, ieskaitot dažādus graudu hederus ar 
nažiem, lokanos hederus, pacēlājhederus, lentveida 
hederus un kukurūzas hederus - atkarībā no tā, kas 
labāk der jūsu uzņēmējdarbībai - un ar vienkārši 
apkalpojamo, uzticamo Case IH aprīkojumu dodieties 
pretī augstai ražībai.

IZSTRĀDĀTS, LAI IEGŪTU KATRU GRAUDU
Baudiet Case IH plašā hederu klāsta sniegtās 
priekšrocības. Case IH hederi ir izstrādāti ne tikai, lai 
atbilstu ātrākiem lauku apstrādes ātrumiem, 
smagākiem ražas novākšanas apstākļiem un mainīgām 
ražas novākšanas praksēm, bet arī rītdienas 
izaicinājumiem. Tie ir ideāls rīks vienmēr mainīgajiem 
ražas novākšanas apstākļiem, dažādām gatavības 
pakāpēm, dienas mainīgajiem apstākļiem, sākot no 
mitra agra rīta līdz pat tumšai naktij. Case IH hederi 
neatkarīgi no ražas stāvokļa vai diennakts laika 
palīdzēs iegūt lielāku ražu un laukā atstāt vienmērīgus 
rugājus.

PLAŠS HEDERU KLĀSTS
Neatkarīgi no novācamās kultūras Case IH piedāvā 
plašu hederu klāstu konkrētam darbam. 3050. sērijas 
heders jums sniegs maksimālu veiktspēju graudu un 
eļļas augu sēklu novākšanā. Nozarē vadošais Case IH 
3020. sērijas lokanais heders un 3100. sērijas heders 
ar lentēm tika izstrādāts speciāli rūpīgai sojas pupiņu 
novākšanai vai veldrē sagulušas labības novākšanai. 
Šo hederu noslēpums ir lokans griezējstienis ar centrālo 
piedziņu, kas cieši seko jūsu lauka virsmas kontūrai. 
4400. sērijas hedera un 3000. sērijas pacēlāja izstrādi 
visam klāstam veica Case IH. Case IH jums var 
piedāvātu īsto hederu jebkurai kultūrai.

IEGUVUMI

n  Kombains atpazīst hederu un nesen veiktos iestatījumus.

n Uzlabota labības plūsma un uzlabota padeve kombainā

n Laidena labības plūsma un samazināts nodilums

n  Darba platums līdz 10,7 m

n  Liels hederu klāsts jebkurai kultūrai
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3050 GRAUDU HEDERS - RISINĀJUMS AUGSTIEM RAŽĪBAS REZULTĀTIEM
 Pieejami darba platumi no 4,9 m līdz 10,7 m.
 Ražas novākšana ar lielu ātrumu līdz 9 km/h
 Automātiska tītavu ātruma vadība
 Lai iegūtu augstākās veiktspējas ražas novākšanu situācijās ar gariem un īsiem salmiem, hedera grīdu 

 var izbīdīt hidrauliski no kabīnes
 Veldrē sagulušai labībai ir pieejami labības pacēlāji.

3020 LOKANAIS HEDERS - SOJAS PUPIŅU SPECIĀLISTS
 Pieejamie darba platumi no 6,1 līdz 10,7 m.
 Lai iegūtu visas zemu esošās pupiņas, lokanais nazis pārvietojas tuvu zemei.
 Pilnībā regulējama piekares sistēma ar iespēju vadību veikt no kabīnes.
 Stingrajā režīmā hederu var lietot visiem pārējiem labības novākšanas pielietojumiem.

4000 KUKURŪZAS HEDERS - JAUNA PAAUDZE
 Pieejami nesaliekami un saliekami varianti ar 6 līdz 8 rindām.
 Iespēja veikt smalcināšanu / bez smalcināšanas
 Zema profila dalītāja konstrukcija
 Īpaši izturīgas piedziņas
 Vienkārša apkalpošana

3100 HEDERS AR LENTĒM - SAVĀC KATRU GRAUDU
 Pieejami platumi no 9,1 m līdz 10,7 m.
 Ražas novākšana lielā ātrumā labībai ar salmiem un rapsim bez zudumiem
 Vienkārša apkalpošana
 Centrālā izkapts piedziņa sabalansētai veiktspējai

3000 PACĒLĀJS - SAVĀC LIELĀKOS VĀLUS
 Tīra un maiga lielu atsevišķu vai vairāku vālu savākšana.
 Rūpīga savākšana un sekošanai kontūrai ar regulējamiem kopēšanas riteņiem. 
 Piemērots visu tipu labībai un augstam kustības ātrumam.
 Vienkārša apkalpošana un apkopes.
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SLĪPĀS KAMERAS REVERSA SISTĒMA: 
ĀTRAS ATBLOĶĒŠANAS IESPĒJA

LIETOJIET HEDERUS LĪDZ 9,15 M

SPIRĀLVEIDA RULLIS UN AKMEŅU 
UZTVĒRĒJS KOMBAINA AIZSARDZĪBAI
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HEDERS UN KOMBAINS
Vienots mezgls

Hederu ar vienas mēlītes savienotāju, kurš savieno visus hidrauliskos 
funkcijas pieslēgumus, uzstādiet dažu minūšu laikā.

Case IH Terrain Tracker tehnoloģija nodrošina precīzu pļaušanas 
augstumu pat nelīdzenos laukos.
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Axial Flow®  kombaini un Case IH hederi ir ideāla kombinācija 
to potenciāla palielināšanai. Augsta graudu kvalitāte un 
netraucēta ražas novākšana jebkuros apstākļos - tie ir 
nosacījumi, kuriem ir paredzēts Axial-Flow®.

CAURLAIDĪBA SĀKAS ŠEIT 
Mūsu hederi ir izstrādāti, lai lieliski darbotos visos 
apstākļos, ar maksimālu ražību, bez graudu zudumiem 
jebkuros iespējamos ražas novākšanas apstākļos.

ĀTRA SAVIENOŠANA
Axial-Flow® kombainiem hederu nomaiņa ir veicama 
īpaši ātri. Visi hederi pie kombaina kreisajā pusē ir 
pievienojami ar vienu sviru, kas savieno visus 
hidrauliskos savienojumus. Pievienojiet elektrisko 
savienotāju, pievienojiet jūgvārpstu un pēc dažām 
minūtēm atkal būsiet gatavi ražas novākšanai.

ZEMES VIRSMAI IDEĀLI SEKOJOŠI HEDERI
Axial-Flow® 150. sērijas kombaini ir aprīkoti ar pilnībā 
automātisku lauka sekošanas sistēmu hedera 
augstuma vadībai. Šo sistēmu elektromehāniski 
kontrolē ar potenciometriem un pēdām zem hedera, 
hederu noturot paralēli zemes kontūrām un atstājot 
precīzus un vienmērīgus rugājus, kas ir ideāli 
piemēroti netraucētai augsnes apstrādei.

SLĪPĀ KAMERAS UZLABOJUMI
6150. un 7150. sērijas kombaini viegli strādā ar 10,7 
m hederiem, kas ir aprīkoti ar 85 mm pacelšanas 
cilindriem papildaprīkojumā. Baudiet celtspējas līdz 
4000 kg priekšrocības.

SLĪPĀ KAMERA AR APETĪTI
Axial-Flow kombainu veiktspēja un kvalitāte sākas ar 
augstas veiktspējas slīpās kameras korpusu. Izturīgā 
slīpā kamera ar spēju strādāt ar hederiem ar platumu 
līdz 10,7 m (6150. / 7150. sērija) atbilst kulšanas un 
separācijas sistēmu tilpuma prasībām. Neapkalpojamās 
hidrauliskās padevēja piedziņas siksnas spriegotājs 
nodrošina augstāku uzticamību, tādēļ jūs varat viegli un 
ērti veikt ražas novākšanu.

IEGUVUMI

 Papildu 85 mm pacelšanas cilindri ar 4000 kg 
celtspēju (6150. / 7150. sērija)

 Augstas izturības elevatori vienkāršam darba ar 
lielākajiem hederiem.

 Izcila spēja ar minimāliem zudumiem pacelt veldrē 
sagulušu labību.

 Minimāla apkope nozīmē zemākas ekspluatācijas 
izmaksas.
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Case IH pasaulē pirmo kombainu ar vienu rotoru, kas paredzēts 
kulšanai un separācijai, izlaida vairāk nekā pirms četrdesmit 
gadiem. Maigāka kulšana šobrīd ir pierādījusi savu vērtību, jo 
efektīva separācija nodrošina zemākus graudu zudumus. Axial-
Flow® kombainiem šobrīd ir zema līmeņa graudu bojājumu 
reputācija.

Šodien šī sistēma ir Case IH kombainu raksturīga iezīme. 
Izgudrošana Case IH sniedz daudzgadīgu pieredzi. Mēs turpinām 
būt viena rotora kombainu tirgus līderi. Case IH konstruktori 
turpina inovācijas un raugās pretī izaicinājumiem, ar kuriem 
lauksaimnieki saskarsies nākotnē.

NO AXIAL-FLOW® 
IZGUDROTĀJA
Viena rotora sistēma
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Soja

Saulespuķes

Pupas

Kukurūza

Rīsi

Kvieši

Zirņi

Āboliņš

Rapsis

Zālaugi

Rudzi

Mieži

VIENA ROTORA TEHNOLOĢIJA AUGSTAS RAŽĪBAS
KULŠANAI UN SEPARĀCIJAI
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VIENA ROTORA TEHNOLOĢIJA
augstākai ražībai

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%
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PRIEKŠROCĪBAS

n Maiga, taču rūpīga kulšana aizsargā labības kvalitātes 

ieguvumus.

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

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

n Rotora apgriezienu un kuļkurvja atvēruma regulēšana: 
palielināta dienas ražība un apgrozījums.

Ikviena Case IH 150. sērijas kombaina sirds ir Small 
Tube rotors. Tas tika plašāk attīstīts, lai atbilstu Eiropas 
ražas novākšanas apstākļiem. Lai iegūtu vislabāko 
rezultātu, tika pārskatīta visa rotora konstrukcija. 
Testēts Eiropas laukos, lai iegūtu ideāli apmierinošu 
rezultātu - augsta caurlaidība, labākā graudu un salmu 
kvalitāte bez graudu zudumiem.

AXIAL-FLOW® ROTORS - KONFIGURĒTS EIROPAI
Ar jauno kušanas kulaciņu konfigurāciju Small Tube 
rotora separācija notiek ātrāk, šādi nodrošinot augstāku 
rotora veiktspēju. Ļoti mitros apstākļos asie kulšanas 
kulaciņi efektīvi atdala graudus. Jaunās konfigurācijas 
priekšrocība ir lielāka caurlaidība un samazināti zudumi, 
kā arī zemāka rotora jutība attiecībā uz mainīgajiem 
labības apstākļiem.

SAVĀ KLASĒ LABĀKĀ GRAUDU KVALITĀTE
Bojāti graudi pazemina visa graudu parauga kvalitāti ne 
tikai tādēļ, ka bojāti ir paši kodoli, bet arī tādēļ, ka tiek 
var tikt izpūsti laukā pa kombaina aizmuguri. Ar Axial-
Flow® kulšanas ieguvumiem un jaunāko Small Tube 
rotoru Case IH kombaini nepārtrauktu sniedz augstākās 
kvalitātes graudu paraugus. Kulšanas kulaciņi ir izvietoti 
četrās spirālēs ap rotoru, šādi uzlabojot kulšanu un 
salmu kvalitāti sarežģītos apstākļos.

NETĒRĒJIET LAIKU KULŠANAS KUĻKURVJU NOMAIŅA 
Rotora nodalījumam var piekļūt no katras kombaina 
puses. Īpaši vieglie un savstarpēji maināmie moduļi ir 
viegli noņemami un maināmi atkarībā no kultūras - tas 
ir patiess Axial-Flow ieguvums. Jaunie kuļkurvji ir 
pietiekami izturīgi, lai strādātu jebkuros ražas apstākļos 
un jebkurā apgaismojumā, un ir pietiekami viegli ērtai 
transportēšanai.
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VIENA ROTORA KULŠANA 
Maiga kulšana nozīmē austāko graudu kvalitāti

NO AXIAL-FLOW® IZGUDROTĀJA
Axial-Flow® kombaini pirmo reizi tika saražoti 1977. gadā 
un no tradicionālās salmu kratītāja konstrukcijas atšķīrās 
ar to, ka kulšanu un separāciju tagad veica rotors. Tajā 
laikā jaunā rotācijas konstrukcija bija pirmā šāda veida 
masveidā ražotā konstrukcija, kas lauksaimniekiem 
sniedza milzīgu attīstības soli ar palielinātu veiktspēju, 
kas transformējās ievērojamā ražības pieaugumā. Tomēr, 
kamēr princips palika nemainīgs Case IH inženieri 
nākotnes lauksaimniecības prasību ievērošanai vienmēr 
izmantoja jaunākās tehnoloģijas.

Axial-Flow® 150. sērijas kombainos ir iekļauta tādi pati 
progresīvā domāšana un dažas no pašām jaunākajām 
koncepcijām, kas attiecas ne tikai uz kulšanu un 
separāciju, bet arī uz zonām, sākot no tīrīšanas, līdz pat 
jaudas pārvades tehnoloģijas dzinēja uzlabojumiem.

Gala rezultāts ir izveidota kombainu sērija, kas ne tikai
atbilst mūsdienu lauksaimniecības izaicinājumiem, bet
arī rītdienas izaicinājumiem. 

NESABOJĀTI GRAUDI IEGŪST LABĀKU CENU
Axial-Flow® kulšanas ar process ar efektīvu separāciju
ne tikai ierobežo graudu zudumus laukā, bet arī 
nodrošina to, ka graudu tvertnē tiek padota kvalitatīva 

IEGUVUMI

 Centrbēdzes spēka graudu separācija maigai 
kulšanai un separācijai.

  Rotora konstrukcija ar daudziem kulšanas 
elementiem nodrošina pilnīgu labības kulšanu pat 
visskarbākajos apstākļos.

  Nepārtraukta labības saskare un spiediens 
nodrošina pozitīvu labības kontroli un maksimālu 
caurlaidību.

raža, kas noslēgumā rada papildu pievienoto vērtību. 
Šeit nav uzstādīts tradicionāls kuļtrumulis, kādu 
izmanto tradicionālajos vai hibrīda kombainos. Pāreja 
no kulšanas un separāciju ir pilnībā nemanāma. 
Centrbēdzes spēki nodrošina ideālu separāciju pat 
vissarežģītākajos apstākļos.
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SLĪPĀ KAMERA
  Paredzēts hederu līdz 4000 kg darbināšanai 
  Darbs ar hederu ar platumu līdz 10,7 m
  Augstā uzticamība un retākas apkopes: hidrauliska 
padeves piedziņas siksnas spriegošana, kurai nav 
jāveic apkopes

  Spirālveida rullis un akmeņu savācējs optimālai 
aizsardzībai.

ROTORS
  Pielāgots Eiropas apstākļiem lielu salmu un graudu 
apjomu pārvietošanai jebkurai kultūrai un jebkuriem 
apstākļiem
 Galvenais ieguvums ir augstas kvalitātes graudi
 Augstas kvalitātes kulšana
  Izturīgi, šauri kuļkurvji ir viegli pārvietojami

SALMU PĀRVALDĪBA
  Ātra un vienkārša pārslēgšanās no 

 izkliedēšanas uz vāliem
  Kombaina salmu pārvaldība veido 

 pamatu nākamā gada ražai.

TĪRĪŠANAS SISTĒMA
 Tīri graudi
  No kabīnes regulējama sietu iestatīšana
  Veiktspēja bez kompromisiem kalnainās vietās ar 
jauno Cross-Flow tīrīšanas sistēmu

  Augstas veiktspējas tīrīšanas sistēmas padeve ar 
sešiem gliemežtransportieriem.
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TĪRĀKA LABĪBA 
AUGSTĀKAI CENAI
Pašlīmeņojoša tīrīšanas sistēma

Svarīgs kombaina parametrs ir tas, cik ātri liels graudu daudzumus 
no tīrīšanas sistēmas nokļūst graudu tvertnē. Case IH inovatīvā 
pašlīmeņojošā tīrīšanas sistēma graudus no pelavām atdala 
neatkarīgi no ražas novākšanas apstākļiem. Jūs redzēsiet to, cik 
Cross-Flow sistēma ir galvas tiesu pārāka par citiem risinājumiem.
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SEŠU GLIEMEŽTRANSPORTIERU CĒLĀJGALDA SISTĒMA

PAPILDAPRĪKOJUMA SIETA REGULĒŠANAS 
NO KABĪNES FUNKCIJA

ELEKTRISKAIS AKTUATORS KOMPENSĒ 
SĀNISKO SLĪPUMU
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LABĀKĀ GRAUDU KVALITĀTE
ar Cross Flow tīrīšanas sistēmu
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Noņemama gliemežtransportiera plātne

Axial-Flow® kombaini vienmēr tiek atzīti to rūpīgās 
kulšanas un tīro graudu paraugu dēļ. Ja kombainu 
vērtētu tikai pēc diviem faktoriem, tad tie būtu kulšanas 
un attīrīšanas kvalitāte. Pelavām un salmiem nav vietas 
graudu tvertnē, tādēļ Case IH pielika lielas pūles, 
projektējot tādu kombainu, kurš ir aprīkots ar tirgū 
labākajām kulšanas, separācijas un tīrīšanas sistēmām.

TĪRĪŠANAS SISTĒMA
Rotors nav vienīgais, kas Axial-Flow® padara par 
atšķirīgu: tīrīšanas sistēmas īpašības ir arī efektivitāte 
un ērtība. Tā izmanto pārbaudītu V-veida formas 
šķērsplūsmas ventilatoru, kas ģenerē lielu gaisa 
daudzumu. Rezultāts ir augstāka tīrīšanas veiktspēja ar 
sietiem, kurus regulē no kabīnes. Katrs siets spēj 
darboties ar ideālu gājiena garumu, bet pretējas sietu 
kustības

atceļ savstarpējās kustības, rezultātā iegūstot laideni 
strādājošus tīrīšanas sietus. Īsi salmi tiek aizvākti, 
nodrošinot daudz tīrāku graudu tvertnes paraugu. 
Pilnībā regulējams priekšsiets nozīmē to, ka Axial-
Flow® 150. sērijas kombaini var pielāgoties jebkurai 
kultūrai un visiem apstākļiem.

IZTĪRĪŠANAS FUNKCIJA
Pārejot no vienas kultūras novākšanas uz cietu, kom-
baina iztīrīšana var būt ļoti laikietilpīgs uzdevums. Lai 
taupītu jūsu dārgo laiku, mūsu inženieri AFS Pro 700 
skārienekrāna displejā ieviesa “Clean Out” (iztīrīšana) 
funkcijas definēto logu. Ar vienu pieskārienu ekrānam 
ieslēgsies “Clean Out” tīrīšanas sistēma. Šī funkcija ir 
galvenais laika ietaupītājs, ko var lietot no kabīnes 
sēdekļa un kas īpaši noderīga sēklu audzētājiem. 
Lai no jūsu tīrīšanas sistēmas aizvāktu pēdējo nevēlamo 

sēklu, jūs gliemežtransportieri varat lietot bez papildu 
rīkiem.

PAPILDAPRĪKOJUMS: CROSS-FLOW TĪRĪŠANAS FUNKCIJA
Kalnainā apvidū jūs vēlaties strādāt ar maksimālu 
veiktspēju un tvertnē ievietot vistīrākos graudus. Cross-
Flow tīrīšanas sistēma bez jebkādas operatora 
mijiedarbības automātiski pielāgojas virsmas slīpumam 
un nodrošina vienmērīgu labības sadalījumu tādā 
veidā, lai jūs tvertnē iegūtu labākās kvalitātes graudus.

  Slīpuma kompensācija nodrošina graudu vienmērīgu 
izkliedi pa sietu, tādēļ tiek garantēta arī vienmērīga 
gaisa plūsma.
  Darbojas slīpumam līdz 12°
  Nav jāveic apkopes, nenodilst
  Uzstādīta rūpnīcā

Darbs kalnainā apvidū bez X Flow tīrīšanas sistēmas Darbs kalnainā apvidū ar X Flow tīrīšanas sistēmu
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VAIRĀK TVERTNĒ, VAIRĀK BANKĀ
Esiet lepni par savu novākto ražu

IETILPĪGA GRAUDU TVERTNE EFEKTĪVĀKAI
RAŽAS NOVĀKŠANAS LOĢISTIKAI
Axial-Flow® 150. sērijas kombaini ir izstrādāti, lai grau-
du tvertnē varētu ātri ievietot lielu tīru, augstas 
kvalitātes graudu daudzumu. Mēs zinām to, ka tad, kad 
graudi būs nobrieduši un gatavi, jūsu prioritāte būs pēc 
iespējas ātrāk tos novākt un nogādāt noliktavā.

VIETA VISAM, BEZ KOMPROMISIEM
Katra Axial-Flow® kombaina graudu tvertne ir pietiekami 
liela, lai bez traucējumiem un apstāšanās un 
izkraušanas varētu ražu novākt no laukiem ar augstu 
ražību. Jaunais lielas ražības elevators ļauj veikt 
augstas ražības kultūru novākšanu lielā ātrumā. Graudu 
tvertne ir pietiekamai, lai novāktu labību ar augstu 
ražību un nodrošinātu pietiekami lielu laiku starp 
izkraušanas cikliem.

LIELĀ PILDĪŠANAS SPĒJA, PIESPIEŽOT POGU
Graudu tvertni ir viegli un ērti atvērt un aizvērt no 
kabīnes ar vienas pogas spiedienu, kas  atvieglo 
transportēšanu/uzglabāšanu, kā arī veicina aizsardzību 
sliktos laika apstākļos. Atvērtā tipa graudu tvertne 
nodrošina maksimālu piepildīšanu bez izbiršanas uz 
lauka. Lai veiktu efektīvu piepildīšanu centrālais 
graudu tvertnes gliemežtransportieris sniedzas virs 
augšdaļas.

VIENKĀRŠA PIEKĻUVE APKOPES UN SERVISA VEIKŠANAI
Ja apkopes, servisa vai tīrīšanas nolūkos jāiekļūst 
graudu tvertnē, Case IH inženieri šo uzdevumu ir 
pārveidojuši par daudz vieglāku. Nepieciešamības 
gadījumā kāpnes atvieglo pilnu piekļuvi. Lai paplašinātu 
vai sakļautu standarta graudu tvertnes paplašinājumus, 
nav nepieciešami instrumenti. Axial-Flow® kombaini ir 
konstruēti tā, lai jūs varētu pēc iespējas ilgāku laiku 
pavadīt uz lauka, veicot pēc iespējas mazāk iestatīšanas 
un apkopes operāciju.

IEGUVUMI

 Augšpusē novietotais gliemežtransportieris 
nodrošina pietiekami daudz vietas drošai graudu 
izkraušanai piekabēs ar augstiem bortiem.

 Teicama gliemežtransportiera redzamība no 
kabīnes izkraujot graudus piekabēs.
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GRAUDU TVERTNES TILPUMS: 
5150   8,810 l
6150 / 7150  10,570 l

IZKRAUŠANAS ĀTRUMS
113 l/sec 
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SNIEDZAMĪBAS ROBEŽĀS
Izvēloties divus gliemežtransportieru garumus samazinās laukā atstātās riteņu sliedes.

7.5m

6.6m
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Gliemežtransportiera regulējamo snīpi vada ar daudzfunkciju rokturi. 
Graudu plūsma tiek virzīta tieši graudu piekabē, to līdz maksimālam 
līmenim piepildot bez zudumiem.

SEKOJIET LĪDZI SAVAI 
NAUDAS PLŪSMAI
Izkraušana lielā ātrumā

NO GRAUD TVERTNES UZ PIEKABI - ĀTRI
Liela ātruma izkraušanas funkcija ievērojami 
samazina izkraušanas laiku, kas ir būtiski augstas 
ražas apstākļos, un ražas novākšanas dienā uzlabo 
vispārīgo veiktspēju. Mazāk laika jāpatērē izkraušanai 
lauka malā, un tas nozīmē augstāku produktivitāti, 
kas ļoti svarīgi, ja laika apstākļi nav jūsu pusē.
Case IH kombainos piekabju ar augstiem bortiem 
ātrai un vienkāršai piekraušanai tiek lietots augšējās 
izkraušanas princips.

IZKRAUŠANAS GLIEMEŽTRANSPORTIERIS
Visu Axial-Flow® modeļu gliemežtransportieru 
garums izkraušanas laikā jums ļauj uzturēt ērtu 
attālumu starp hederu un graudu piekabi.
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PĀRPALIKUMI: PĀRVALDĪTI
Uzsāciet jauno sezonu

Neatkarīgi no tā, kā jūs pārvaldāt savus laukus, kombains 
simbolizē vienas sezonas beigas un jaunas sezonas sākumu.

Neatkarīgi no tā, kā jūs sasmalcinātos materiālus izkliedējat 
nākamās ražas veidošanai ar pilnas, minimālas apstrādes 
sistēmām vai sistēmām bez apstrādes, jūsu salmiem visas dienas 
garumā jābūt vienmērīgi sasmalcinātiem un izkliedētiem.
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INOVATĪVA SALMU PĀRVALDĪBA
Nākamās sezonas sākums

Neatkarīgi no izvēlētās smalcināšanas programmas 
kombains aiz sevis atstās vienmērīgi izkliedētus un 
smalki sasmalcinātus salmus, kas būs labs sākums 
nākamās zemes apstrādes sezonas sākumam (aršanai, 
minimāla apstrādei vai tiešajai sējai). To visu jūs 
iegūstat ar jaunākajiem Case IH salmu smalcinātājiem. 
Ja izvēlēsiet presēt salmus, jūs redzēsiet, ka Case IH 
kombaini veido kārtīgus, viegli presējamus vālus.

UNIKĀLS INTEGRĒTS SMALCINĀTĀJS
Smalcināšanas režīmā unikālais 54 asmeņu 
smalcinātājs sasmalcina un sagriež salmus, kas ātri 
sadalīsies pirms jaunās sējas sezonas.
Ja paredzētajās vietās salmu kanālā pārvieto fiksētus 
pretgriezējnažus, smalcināšanas agresivitāti var

mainīt atkarībā no apstākļiem. Vālu režīmā 
pretgriezējnaži ir izvilkti, un smalcinātājs strādā ar 
samazinātu ātrumu un salmus efektīvai presēšanai 
izvieto kārtīgā vālā.

ASS ASMENS, SMALKA SMALCINĀŠANA
Pretgriezējnažu stāvokli var viegli regulēt ar kreisajā 
pusē izvietoto sviru. Dažādiem salmu garumiem ir 
pieejami septiņi dažādi iestatījumi.
Cirpes skrūve pretgriezējnažus aizsargā pret materiāla 
uzkrāšanās radītu pārslodzi.

IEGUVUMI

n Vienkārša pārslēgšanās no smalcināšana uz 
vālošanu, ļaujot iestatījumu ātri mainīt uz lauka

n Vienkārša manuāla smalcināja apgriezienu 
regulēšana

n Ātra pretgriezējnažu 7 dažādu pozīciju regulēšana

n  Izkliedēšanas iestatīšana no kabīnes
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VEICIET ĀTRU REŽĪMU MAIŅU
Vālošana vai izkliedēšana

ĀTRA PĀREJA NO SMALCINĀŠANAS UZ VĀLOŠANU
Lai kombains sāktu salmus izvietot vālos vai veiktu 
smalcināšanu, jāveic tikai daži soļi. Pārpalikumu 
izkliedēšanas sistēmu iestatiet ar viegli sasniedzamu 
pogu kombaina aizmugurē. Ar sviru veic smalcinātāja 
ātruma regulēšanu un pretgriezējnažus novietotajā 
vēlamajā pozīcijā. Smalcinātāja naži vālošanā ir 
ievilkti, bet smalcinātāja apgriezieni ir samazināti līdz 
800 apgr./min. Rezultātā iegūst augstākās kvalitātes 
pakaišu vai pārtikas salmus. Ja klients vēlas vienā 
lauka daļā atstāt smalcinātus pārpalikums, bet otrā 
daļā atstāt vālus, jūs varat ietaupīt vērtīgo iestatījumu 
maiņai nepieciešamo laiku.

IZKLIEDĒŠANA
Pārpalikumus var izkliedēt visā hedera platumā 
simetriski aiz kombaina vai prom no labības malas, 
noklājot visu zonu. Ar kabīnē izvietoto salmu izkliedes 
iespēju izkliedēšanas veidu var pielāgot dominējošiem 
vēja apstākļiem, veicot izkliedēšanu pa visu lauku 
ātrai sadalīšanai, efektīvai augsnes erozijas kontrolei 
un apstrādei bez problēmām.

VĀLOŠANA
Vālu uz rugājiem izveido ar regulējamu lūku. 
Pārslēgšanās no smalcināšanas uz vālošanu ir 
vienkārša - no operatora kabīnes vai elektriski no 
kombaina sāniem.
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SALMU PĀRVALDĪBA BEZ KOMPROMISIEM
Sagatavošanās nākamajai ražai

LABA SALMU PĀRVALDĪBA SPĒJ PAVEIKT
VAIRĀKAS LIETAS:
n Sasmalcināto salmu un pelavu izkliedēšana
 Ideāls veids, kā lauku sagatavot 
 nākamajam etapam.

n  Nesmalcinātu salmu un pelavu izkliedēšana
  Jo ātrāk salmi izžūs, jo labāk (it īpaši mainīgos 

laika apstākļos). Pretējie naži ir ievilkti un vālošanas 
vadotnes ir iestatītas platai izkliedēšanai. Šādi tiek 
taupīts ne tikai laiks, bet arī novērsta 
nepieciešamība lietot traktoru un vālotāju.

n Nesmalcinātu salmu vālošana un pelavu izkliedēšana
  Eiropā garu salmu presēšana ir klasiska stratēģija, 

tādēļ šīs iespējas iekļaušana ir ļoti būtiska.

n Smalcinātu salmu vālošana un pelavu izkliedēšana
  Šis režīms ir noderīgs, ja izmantojat preses ar 

integrētu smalcinātāju, vai arī ir nepieciešami īsāki 
salmi.

MAIGA UN VIENMĒRĪGA IZKLIEDĒŠANA
Divi hidrauliskie izkliedētāji garantē vienmērīgu 
pārklājumu arī lieliem salmu apjomiem. Elektriski 
regulējamus izkliedēšanas ventilatorus var regulēt no 
kombaina kabīnes, šādi nodrošinot kvalitātes kontroli 
un sasmalcināto salmu izkliedēšanu. Iespējams 
saglabāt trīs dažādus iestatījumus un iregulēt AFS 
700 Pro monitorā, ietaupot laiku, ja jādodas uz jaunu 
lauku.

VIEGLI VEICAMA APKOPE
Vienkāršai apkopes piekļuvei izkliedētāji un sieti ir 
atvāžami uz sāniem.
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JAUDA APVIENOJUMĀ
AR EKONOMIJU
Efektīva jaudas pārvade 

Mūsu inženieri nodrošina ekonomisku degvielas efektivitāti 
bez maksimālās jaudas upurēšanas. Tas ir iespējams tikai 
tad, ja jaudas pārvade uz kulšanas elementiem un piedziņas 
ķēdi ir pēc iesējas efektīvāka.
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5150 6150 7150

  Cilindru skaits 6 6 6

  Tilpums (cm3) 6,700 8,700 8,700

  Jauda pie nominālajiem apgriezieniem (kW/ZS) 205/278 245/333 280/380

  Maksimālā jauda (kW/ZS) 230/312 295/400 338/460

 Oksidēšanās    Reakcija
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Dzinēja apgriezieni (apgr./min.)

+ 80 ZS
jaudas 

palielinājums

maks. jauda virs 200 apgr./min,
460 ZS

2,000

Jaudas pieaugums 7150

380 ZS

AXIAL-FLOW® DZINĒJS
Vairāk jaudas kā jebkad
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Augsta jaudas rezerve un konstantas jaudas raksturlīkne sniedz 
nemainīgu ražīgu mainīgas topogrāfijas un sarežģītos ražas 
novākšanas apstākļos.

FAKTORI, KAS SNIEDZ GALVENOS IEGUVUMUS

 Vienkārša un pārbaudīta Hi-eSCR tehnoloģija

 Daļiņu filtrs nav jānomaina

  Balstās uz SCR un turpmāko SCR
 priekšrocību paplašināšanu

Ar jaunajiem 150. sērijas kombainiem jūs izbaudīsiet 
jaudas padevi vienmēr, kad tā jums būs nepieciešama.
Jaunie Axial-Flow® 150. sērijas kombaini ar FPT 
Industrial ar V pakāpes emisiju līmeni ir uzticami un sevi 
pierādījuši spēlētāji. NEF 6.7 (5150. modelis) un Cursor 
9 (6150. un 7150. modelis) ir izstrādāts optimālai 
degvielas efektivitātei un jaudas padevei, ātri reaģējot 
uz mainīgajiem apstākļiem laukā.

OPTIMĀLS APVIENOJUMS - VIDEI DRAUDZĪGI DZINĒJI
Jaunās paaudzes Case IH Axial-Flow® kombainos tiek 
izmantoti jaunākie Euro5 emisiju pakāpei atbilstoši 
dzinēji ar automātisku izplūdes sistēmas reģenerāciju. 
Būt tīrākam nenozīmē samazināt jaudu vai izjust 

degvielas trūkumu. Degvielas priekšrocības, kas ir 
sasniegtas, ieviešot SCR sistēmu, tiek saglabātas, 
tomēr tas netiek darīts uz apkārtējās vides rēķina.

NEKĀDU KOMPROMISU
ATTIECĪBĀ UZ APKĀRTĒJO VIDI
Case IH nolēma SCR tehnoloģiju izmantot no paša 
sākuma. Šis lēmums bija aizsākums, kura rezultāts ir 
ievērojami zemākas emisijas un daudz lielāka mūsu 
dzinēju uzticamība. HI-eSCR arī ir nākamais solis ceļā 
uz tīrāku nākotni. HI-eSCR tehnoloģiju pilnībā 
izstrādāja CNH industriālo dzinēju speciālisti FPT 
Industrial. Šī tehnoloģija ļauj emisijas samazināt līdz 
pat 95%.
Tādēļ HI-eSCR pamatoti arvien plašāk lieto dažādos 
pielietojumos visā pasaulē.

JAUDĪGS DZINĒJS, ZEMS DEGVIELAS PATĒRIŅŠ
Šie dzinēji, kas ir aprīkoti ar elektronisku degvielas 
iesmidzināšanu, jums sniedz jaudas palielinājumu tad, 
kad tas ir nepieciešams, tādēļ jūs vienmēr pat 
smagākajos apstākļos varat vienlaicīgi novākt ražu un 
veikt izkraušanu. Papildus ievērojami zemajam 
degvielas patēriņam dzinējs ir kluss un videi draudzīgs. 
950 litru degvielas tvertnē var iepildīt degvielu, ar kuru 
pilnībā pietiek pilnai darba dienai laukā.
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MAZĀKA SAREŽĢĪTĪBA
Vairāk laika laukā

PIEDZIŅAS ĶĒDES
Visa kombaina piedziņas ķēžu piedziņa tiek veikta no 
centrālās pārnesumu kārbas, kas maksimālai 
efektivitātei ir uzstādīta tieši uz dzinēja. Patiešām 
Axial-Flow® visā ir unikāls, jo principiālā jaudas 
pārvade tiek panākta bez siksnām, izvairotos no 
slīdēšanas, nodiluma, apkopes un nomaiņas 
problēmām.

LIELA APJOJMA RIEPAS
Jauna Axial-Flow 150. sērijas iespēja ir IF 800/65R32 
izmēra riepu uzstādīšana, saglabājot 3,5 m platumu. 
Lielāka saskares virsma samazina spiedienu uz zemi 
un palielina vilci sarežģītā apvidū.

DUBULTA DIAPAZONA HIDRAULISKĀ TRANSMISIJA
Jaunā gaitas piedziņa piedāvā bezgalīgu kustības 
ātruma kontroli. Jūs savām ērtībām no kabīnes varat 
izvēlēties ceļa vai lauka režīmu.

LAUKA REŽĪMS:
  papildu vilce darbam dubļainos laukos 

 vai kalnu nogāzēs
  līdz 11 km/h

CEĻA REŽĪMS:
  pārnesumu nav jāpārslēdz
  augsta vilce, braucot kalnā un velkot lielu hederu
  izvēlieties 20/25 km/h vai 30 km/h

JAUDĪGA ROTORA PIEDZIŅA
Darba laikā maināmi apgriezieni, rotora siksnas 
piedziņa, kurā jaudas pārvadīšanai 6150. un 7150. 
modeļu kombainos ir izmantota izturīga siksnas. 
Griezes momenta sekošanas funkcija augstas jaudas 
pieprasījumam automātiski nospriego piedziņu.

VIENKĀRŠAS PIEDZIŅAS ĶĒDES
Case IH ir labi pazīstams ar nelielu piedziņu skaitu un 
praktiski izvietotām piedziņas ķēdēm, tādēļ piekļuve 
visiem apkalpošanas ir ļoti vienkārša.

PAGRIEZIENA RĀDIUSS
Case IH Axial-Flow® 150. sērijas kombainiem ir īss 
kombaina rāmis un iespaidīgs pagrieziena rādiuss, 
kas nodrošina izcilu manevrētspēju laukā - pagriešanās 
lauka malās ir ātri un vienkārši paveicams uzdevums.
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TĀDAS CITAS VIETAS, KĀ 
AXIAL FLOW®, NAV
Nepārspēts kabīnes komforts

Labākais kombains būs nekam nederīgs, ja tas ilgstošos laika 
periodos būs grūti vadāms. Mūsdienās operatori, novācot augstas 
ražas un nodrošinot optimālu kvalitāti, strādā daudzas darba 
stundas. Kombaina kabīnei operators jāaizsargā no laika 
apstākļiem, un ar intuitīvu darbību un maksimālu komfortu 
jāuztur modrā un produktīvā stāvoklī.
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AXIAL-FLOW® KABĪNE
Jūsu mājas ārpus mājām

Dzesēšanas nodalījums 1,5 l pudelei.

Šajā kabīnē jūs nenogursiet.

Izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu apgaismojumu.

Atveriet sava Axial-Flow kombaina kabīnes durvis un 
ieejiet komforta pasaulē. Garas, nogurdinošas darba 
dienas būs mazāk nogurdinošas tirgū klusākajās, 
ietilpīgākajās un komfortablākajās kabīnēs. Kabīnes 
gumijas stiprinājumi samazina vibrācijas, instrumentu 
konsole ir viegli sasniedzama roku balstā. Jūs varat 
apsēsties un paveikt darbu.
Pieejamas divu veidu kabīnes: “Comfort” kabīne un 
“Luxury” kabīne, kura ir aprīkota ar elektriskajiem 
spoguļiem, palielinātu uzglabāšanas telpu, daļēji 
aktīva sēdekļa papildaprīkojumu un aktīvi dzesējamu 
dzesēšanas kasti.

VIENKĀRŠI KOMFORTS
Iekļūšana kabīnē notiek par saliekamiem 
pakāpieniem, kas ved uz plašu klāju. Atveriet durvis 
un ieejiet komfortablā darba telpā ar uzglabāšanas 
vietu visam, kas jums nepieciešamas šajās garajās 
ražas novākšanas dienās. Ergonomiskais izkārtojums, 
operatora sēdeklis ar pneimatisko piekari, zems 
trokšņu līmenis un neierobežota redzamība kopā 
operatoram rada ideālus darba apstākļus.

JŪSU DARBA DIENAI NAV IEROBEŽOJUMU
Kad ir pienācis ražas novākšanas laiks, raža no lauka 
jānovāc pēc iespējas ātrāk. Lai izmantotu labus laika 
un labības apstākļus, ražas novākšana bieži ievelkas 
līdz naktij. Stadiona gaismas uz kabīnes jumta 
pilnībā izgaismo darba zonu. Papildu apgaismojums 
graudu tvertnē, uz izkraušanas gliemežtransportiera 
un kombaina aizmugurē nodrošina pilnu visu kritisko 
zonu izgaismošanu. Ir pieejamas arī LED gaismas 
labākai redzamībai naktī.
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IEPAZĪSTIETIES TUVĀK
Detaļām ir nozīme

LABĀKA OPERATORA DARBA RAŽĪBA
LIELĀKAI APSTRĀDĀJAMAJAI PLATĪBAI
Ražas novākšana ir atalgojums par visas sezonas laikā 
ieguldīto smago darbu. Mūsu inženieru galvenais 
uzdevums kombainu kabīņu izstrādē un konstruēšanā 
bija ļaut jums bez noguruma kombainā pavadīt garas 
un ražīgas dienas.

IZCILA SKĀRIENEKRĀNA UN POGU ERGONOMIKA
Nepārtrauktas vadības nodrošināšanai Comfort kabīne 
ir aprīkota ar ergonomisku izkārtojumu, tai ir 
neierobežota redzamība, ērts sēdeklis un plaša vieta 
kājām un pēdām. Labās puses rokas balstā ir integrēta 
daudzfunkciju piedziņas vadības svira, kā arī 
papildaprīkojuma bīdāms AFS Pro 700 skārienekrāna 
monitors. Darbs šādā vidē ir kā balva - ne tikai tādēļ, ka 
tas nozīmē jūsu ieņēmumu gūšanu, bet arī tādēļ, ka jūs 
baudāt spēcīgu komforta, produktivitātes un redzamu 
rezultātu apvienojumu.

OPERĀCIJU CENTRS
Ar AFS Pro 700 skārienekrānu, kas izvietots labās 
puses konsolē, jums būs pieejami visi svarīgie dati un 
iestatījumi, tādēļ jūs varēsiet ērti un vienkārši vadīt 
savu kombainu. AFS Pro 700 skārienekrāna iekšējais 
izkārtojums ir loģiski konfigurēts. Kreisajā pusē ir 
redzama pilna informācija par visiem svarīgajiem 
darbības datiem, bet labajā pusē var izvēlēties dažādas 
“sagataves”, piemēram, aktuālo kombaina datu 
parādīšana vai ražas monitoringa dati.
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“COMFORT” KABĪNE
Citi to dēvē par “premium” - mēs par standartu

“COMFORT” KABĪNE: 

 Manuāli regulējami spoguļi

 Komforta stūre

 Uzglabāšanas nodalījums aiz operatora sēdekļa

 Uzglabāšanas nodalījums zem instruktora sēdekļa

 Kreiso durvju metāla roku balsts

Daudzfunkciju piedziņas vadības svira un bīdāms AFS 
Pro 700 skārienekrāna monitors ir integrēts labās 
puses konsolē. Jūsu rīcībā ir viss, kas jums 
nepieciešams.
Neaizsegts darba zonas skats, ērts sēdeklis ar gaisa 
amortizāciju un plaša vieta kājām ļauj strādāt 
komfortablos apstākļos.
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Luxury kabīne ar ādas krēslu ar augstu atzveltni un apsildes iespēju

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

Noņemams dzesēšanas nodalījums zem pasažiera sēdekļa

“LUXURY” KABĪNE
Vai jūs esat gatavi biznesa klasei?
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“LUXURY” KABĪNE

 Apsildāmi elektriskie 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 kreisajam un labajam sānu logam

“Luxury” kabīne salīdzinājumā ar “Comfort” kabīni 
jums sniedz lielāku komfortu, ko jūs novērtēsiet garas 
darba dienas beigās. Apsildāmi elektriskie spoguļi, vēl 
plašāka uzglabāšanas telpa un dzesēšanas nodalījums 
ar aktīvo dzesēšanu ļauj kabīnē justies vēl mājīgāk un 
komfortablāk.
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VADĪBA JŪSU RĪCĪBĀ
Ergonomisks dizains un intuitīvi vadības rīki

VADĪBAS RĪKI
Axial-Flow® kombaini ir vienkārši un ērti lietojami. Ar 
kursorsviru vadāmo funkciju skaits ir palielināts, ir 
labās puses konsolē ir uzstādīts jauns displejs, kurš 
ļauj daudz vieglāk uzraudzīt galvenās kombaina 
funkcijas. Papildaprīkojuma AFS Pro 700 
skārienekrāna monitorā ir iekļauta video aplūkošanas 
iespēja un gatavība telemātikas sistēmas lietošanai, 
kā arī tas ir bāze mitruma un ražas monitoringam un 
automātiskās stūrēšanas sistēmai.

DETAĻĀM IR NOZĪME
Lai nodrošinātu intuitīvu Axial-Flow® 150. sērijas 
kombainu vadību un ļautu operatoram ātri veikt savu 
darbu, Case IH inženieri ir izstrādājuši jebkuru sīkāko 
detaļu, ar kuru operators mijiedarbojas ar mašīnu.

INTUITĪVA LIETOŠANA UN ERGONOMIKA
Pilnai vadībai biežāk izmantotie vadības rīki ir izvietoti 
vislabākajā ergonomiskajā pozīcijā, ļaujot ērti vadīt 
visas hedera funkcijas un izkraušanas 
gliemežtransportiera darbību. Turklāt elevatora, 
griezējstieņa un hedera gliemežtransportiera 
apturēšanai ir iekļauta avārijas apturēšanas poga. HEDERA / TRUMUĻA VADĪBA

Hedera darbības atjaunošana

Hedera pacelšana, nolaišana, 
sasvēršana pa kreisi, 

sasvēršana pa labi

Tītavu pacelšana, nolaišana, 
izbīdīšana uz priekšu un 

atpakaļ

IZKRAUŠANAS 
VADĪBAS FUNKCIJAS

Izkraušanas konveijera 
izlaišana

Izkraušanas piedziņa

AVĀRIJAS APTURĒŠANA

AUTOMĀTISKĀS VADĪBAS AKTIVIZĒŠANA

HEDERA UN KULŠANAS SISTĒMAS 
AKTIVIZĒŠANA /  REVERSS

Rotors: Iesl., izsl., reverss

Padevējs: Iesl., izsl., reverss
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HEDERA AUGSTUMA ATMIŅA

Rapša nazis iesl./izsl.

Precīza automātiska hedera 
augstuma iestatīšana

Automātiska hedera augstuma 
iestatīšana

TĪTAVU 
APGRIEZIENU 
VADĪBA

AUTOMĀTISKU / MANUĀLU 
TĪTAVU APGRIEZIENU 
SLĒDZIS

ROTORA IESTATĪJUMI

Rotora apgriezieni

Trumuļa pozīcija

TĪRĪŠANAS SISTĒMAS 
IESTATĪJUMI

Ventilatora apgriezieni

Augšējā sieta pozīcija

Apakšējā sieta pozīcija

ROKAS DROSELE

ELEKTRONISKA DIAPAZONA 
PĀRSLĒGŠANA

TRANSMISIJAS / AIZMUGURES ASS 
PIEDZIŅAS VADĪBA

Divu pakāpju hidrauliska gaitas piedziņa

2-pārnesumu aizmugures ass piedziņa

Stāvbremze

ATLIKUMU 
PĀRVALDĪBAS 

IESTATĪJUMI

Kreisās puses 
izkliedētāja 

attāluma 
iestatīšana

Kreisās / labās 
puses izkliedētāja 

deflektori

Hidrauliska 
izkliedētāja vadība
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PRECIZITĀTE VEIKSMEI
Ietaupiet izmaksas ar progresīvajām 
lauksaimniecības sistēmām (AFS™).

Case IH kā viens no vadošajiem precīzās lauksaimniecības 
tehnoloģiju ražotājiem piedāvā plašu risinājumu klāstu kombaina 
informācijas ievadīšanai unikālajā ACS Connect telemātikas 
portālā, kas ir uz mērķi orientēta datu pārvaldības sistēma 
reģistrētām mašīnām. Šo vadošo lomu nostiprina tādas vērtību 
pievienojošās funkcijas, kā jaunākā progresīvā lauksaimniecības 
sistēma (AFSTM). AFS ar atkārtojamu precizitāti, samazinātu 
pārklāšanos, zemām ekspluatācijas izmaksām un maksimizētu 
peļņu nodrošina gan precizitāti, gan panākumus.
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CASE IH AFSTM

Progresīvās lauksaimniecības sistēmas

AFS 372 uztvērējs

Case IH progresīvo lauksaimniecības sistēmu (AFS™) 
izmantošana atmaksājas. Izmantojiet aparatūras un 
programmatūras sniegtās priekšrocības - viss vienā 
komplektā no viena avota: ideāls jums piemērots 
risinājums.

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 loģiski, viegli lietojami un 
intuitīvi, tādēļ nākotnē kļūs par ierastu rīku. Tas ir 
veids, kādā mēs izprotam moderno lauksaimnieku 
vajadzības.

PAREIZAJĀS SLIEDĒS-
AFS ACCUGUIDE GPS VADĪTA AUTOMĀTISKĀ STŪRĒŠANA
Mehāniskā rindu vadība kopā ar AFS AccuGuide 
sistēma nodrošina to, ka kukurūzas novākšanā 
kombains sekos rindām. Tā novērš lieku stresu, veicot 
ražas novākšanu ar lielu kustības ātrumu un lietojot 
platus hederus, tādēļ samazinās operatora nogurums 
un palielinās darba ražība, kā arī pilnībā tiek izmantotas 
pilnas veiktspējas iespējas.

VAIRĀK NEKĀ TIKAI DEGVIELAS TAUPĪŠANA -
AFS ACCUGUIDE EFEKTS:

 Optimizēta mašīnas izmantošana
 Uzlabots komforts un samazinātas

 prasības operatoram
 Degvielas un darba spēku izmaksu ietaupījums
 Mazāks laukā pavadītais laiks
 Samazinās izlaistās un pārklātās 

 vietas - uzlabota efektivitāte
 Ideāls darbs sliktas redzamības apstākļos

 bez kompromisiem

PRIEKŠROCĪBAS

 Taisnas sliedes un vāli; ļoti ērti liela ātruma 
presēšanai.

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

 Augsta ražība pat sliktā redzamībā naktī.

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

VĀLA AGRESIVITĀTE

INFORMĀCIJA PAR NOBĪDI

VĀLA TIPA IZVĒLEVĀLA IERAKSTĪTĀJS

AUTOMĀTISKĀS VADĪBAS AKTIVIZĒŠANA
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SAŅEMIET JŪSU IKDIENAS DARBA DATU JAUNINĀJUMUS
 Kustībā, reālajā laikā un jebkurā ierīcē aplūkojiet, kopīgojiet un pārvaldiet datus.
 Attālinātu aplūkojiet mašīnas telemātikas datus un kļūmju kodus.

IZCILS RISINĀJUMS, JA ESAT KUSTĪBĀ
 Reālā laika transportlīdzekļu karte jums ļauj redzēt mašīnu

 atrašanās vietas un sniegt braukšanas norādes.
 Kopīgojiet transportlīdzekļa informāciju, atrašanās vietu un 

 norādes ar dažādām jūsu tālruņa lietotnēm (piemēram, WhatsApp).

AFS Connect jums ļauj attālināti uzraudzīt un pārvaldīt savu saimniecību, mašīnu parku un datus, ļaujot 
jums optimizēt savu veiktspēju, produktivitāti un fleksibilitāti. Lai nerastos dīkstāve, vai arī tā būtu 
minimāla, efektīvi vizualizējiet savu aprīkojumu. Ar visu jūsu rīcībā esošo informāciju jūs varat 
veiksmīgi savu darbību pārvaldīt jebkurā laikā un vietā!

LIETOTĀJAM DRAUDZĪGA SASKARNE
 Jauna, intuitīva un pārstrādāta saskare sniedz jūsu rīcībā visu informāciju.
 Ergonomiska platforma ir sadalīta 3 daļās: mašīnu parks, saimniecība un dati.

LAIKU TAUPOŠA PĀRVALDĪBA
 Dažādu vienā laukā strādājošu mašīnu datu vizualizācija
 Pārvadiet savu aktivitāti un datus pārsūtiet no biroja uz mašīnām un otrādi.

MAKSIMĀLA PRODUKTIVITĀTE UZLABO LĒMUMU PIEŅEMŠANU
 Paziņojumi un kritisko darbības parametru vizualizācija
 Veiciet drošu savienošanu un kopīgošanu ar lietotņu programmēšanas interfeisu (API).

JŪSU PILNĪBĀ JAUNAIS CASE IH PRODUKTU ATBALSTA GALAMĒRĶIS
MYCASEIH ir jauna mākoņplatforma, kas jums sniedz vienotu 
vietu, kurā pierakstoties, jūs piekļūstat pie visa, kas ir saistīts ar 
jūsu Case IH lauksaimniecības aprīkojumu. Sameklējiet 
pārskatu par visām jūsu mašīnām un aprīkojumu, pārvaldiet 
savus lietotājus un piekļūstiet zināšanu krātuvei ar operatora 
rokasgrāmatām, atbalsta dokumentiem, detaļu katalogiem utt. 
Šī platforma ir pieejama visās ierīcēs (Apple un Android), 
planšetēs un datoros. 
APMEKLĒJIET MŪS MY.CASEIH.COM

AFS CONNECT
Pārvaldiet savu saimniecību, mašīnu parku un datus attālināti

Dodieties jebkur, redziet visu.
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PĀRVALDIET SAVU UZŅĒMUMU
Jūsu lauku un datu pārvaldība var būt laikietilpīga. AFS 
Connect optimizē jūsu laiku, viegli sakārtojot jūsu 
laukus, lietotnes un agronomiskos datus. Ja visa 
informācija ir jūsu rīcībā, jūs varat paaugstināt savas 
darbības efektivitāti.

 Datu vizualizācija:  praktiski reālajā laikā piekļūstiet 
visiem agronomiskajiem sējas, pielietojumu un 
ražas datiem. Iekļauts: topogrāfija, laika apstākļi, 
aprīkojums vai norāžu informācija.

 Atskaites: iegūstiet visu kritisku jūsu 
lauksaimniecības informāciju kustībā vai tieši no 
jūsu aprīkojuma. Plānojiet nākamās aktivitātes, 
organizējiet loģistiku, kopīgojiet datus ar saviem 
uzticamajiem konsultantiem un izdariet informētus 
lēmumus.

 Lietojamība:  Sekošana līdzi visam, kas notiek 
jūsu saimniecībā, nekad nav bijusi tik vienkārša. 
Neatkarīgi no tā, vai esat ceļā, laukā vai birojā, 
intuitīvā lietotāja saskarne sniegs jums informāciju.

LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRVALDĪBA
PAVEICIET VAIRĀK VIENĀ DIENĀ

Optimizējiet savu laiku, viegli organizējiet savus
laukus, lietotnes un agronomiskos datus.

MAŠĪNU PARKA PĀRVALDĪBA
SEKOJIET LĪDZI, UZRAUGIET UN PĀRVALDIET VISU SAVU MAŠĪNU PARKU

Efektīvi sekojiet līdzi aprīkojuma atrašanās vietai
un reālajā laikā aplūkojiet mašīnu parametrus.

DATU PĀRVALDĪBA
SAVIENOJIET UN KOPĪGOJIET DATUS

Savas saimniecības datus drošā veidā jebkurā vietā,
jebkurā laikā kopīgojiet ar uzticamiem partneriem.

PĀRVALDIET SAVU PRODUKTIVITĀTI
Ja viss jūsu aprīkojums darbojas efektīvi ar minimālām 
dīkstāvēm vai bez tām, jūs varat būt mierīgi, ko jums 
sniedz pārdomāts darbs un pārliecība par to, ka jūs 
katrā audzēšanas sezonā paveicat visu, kas ir jūsu 
spēkos.

 Mašīnu parka pārskats: piekļūstiet galvenajai 
informācijai ar detalizētiem veiktspējas datiem 
katrai mašīnai atbilstoši transportlīdzekļa tipam. 
Daudz efektīvākām operācijām laukā un mašīnu 
parka koordinēšanai kartes pārskats jums ļauj 
aplūkot pievienotā aprīkojuma vizualizāciju.

 Transportlīdzekļa informācijas lapa: piekļūstiet 
pēdējām mašīnas operācijām un transportlīdzeklim 
iegūstiet 7 dienu atskaiti pa stundām un par 
degvielas patēriņu.

 Kļūmju vēsture un paziņojumi: aplūkojiet un filtrējiet 
operatoram kabīnes displejā parādītās kļūmes. 
Konfigurējiet un iestatiet paziņojumus piemēram, 
par transportlīdzekļa ātrumu, eļļas temperatūru, 
dzinēja slodzi un degvielas līmeni, un tos saņemiet 
tīmeklī vai ar teksta paziņojumiem.

PĀRVALDIET SAVU DATU APMAIŅU
Nemanāmi pārvaldiet, kopīgojiet ar uzticamiem biznesa 
partneriem un pārvietojiet datus – visu, kas nodrošina 
jūsu pilnas vadības īstenošanu.

 Droša datu kopīgošana: Drošā veidā izvēlētos datus 
kopīgojiet ar uzticamiem partneriem un saglabājiet 
pilnu kontroli par to, kurš var piekļūt katram ģenerētu 
datu segmentam.

 Trešo pušu partneri: bezvadu veidā veiciet divvirzienu 
datu apmaiņu starp AFS Connect un uzticamiem 
trešo pušu piegādātājiem (AgDNA, Cropio, Farmers 
Edge™, Trimble® Ag Software, Climate Field View...), 
lai gūtu maksimālu labumu no agronomiskajiem 
datiem un veiktu ikdienas vadības lēmumu 
pieņemšanu.

 Risinājumi jauktiem mašīnu parkiem: Case IH klienti 
bauda ieguvumus, ko sniedz visaptverošs 
datu kopīgošanas risinājums, kuru nodrošina 
šādas divas partnerības:

- DataConnect ir jauna mākoņa-mākoņa 
saskarne, kas izveidota sadarbībā ar 
CLAAS, 365FarmNet, John Deere un New Holland. 
Jauktu mašīnu parku īpašnieki var vieglāk veikt 
datu apmaiņu un veikt pārvaldību bez saderības 
problēmām.

- Ar universālo datu pārraides mezglu Agrirouter 
(kas ietver daudzus citus traktoru un aprīkojuma 
zīmolus, piemēram, AGCO, SDF, Krone, Pottinger, 
Lemken, Kuhn, utt., kuru saraksts ir pieejams 
https://my-agrirouter.com/en/ agrirouter/brands/) 
var pārliecināties par traktoru un aprīkojuma datu 
pārvaldības sistēmu saderību.
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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

 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.

  Ērta piekļuve pie dažām siksnās un ķēdēm regulēšanai 
un apkopei.

 Instrumentu nodalījuma un akumulatora nodalījuma 
izvietojums ļauj ērti piekļūt kuļkurvja zonai.

IKDIENAS PĀRBAUDES UN APKOPE
Nezaudējiet vērtīgo laiku - laukā jāierodas 20 minūtēs
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Kombaina konstrukcija salīdzinājumā ar jebkuru citu 
kombainu satur daudz mazāku kustīgo daļu skaitu, 
tādēļ jūs varēsiet strādāt, kamēr citi vēl atradīsies 
savā pagalmā; Ikdienas apkopju punkti ir viegli 
pieejami caur viegli paceļamiem sānu paneļiem un  
Axial-Flow® tirdzniecības zīmes plašo dzinēja 
aizmugures klāju.

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.
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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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ILGTSPĒJA
Tā ir daļa no tā, ko mēs darām

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

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.

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
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MODEĻI Axial-Flow® 5150 Axial-Flow® 6150 Axial-Flow® 7150

HEDERI

Case IH fiksēto/regulējamo nažu hederi (2030./3050. sērija, hederi ar 
lentēm (3152. sērija), lokanie hederi (3020. sērija) ar darba platumu (m):  4.9 / 5.5 / 6.1 / 6.7  4.9 / 5.5 / 6.1 / 6.7 / 7.6 / 8.5 4.9 / 5.5 / 6.1 / 6.7  / 7.6 / 8.5 / 9.1

4400. sērijas kukurūzas heders (nesaliekams / saliekams): 6-rindu smalcinoši kukurūzas hederi 6 un 8-rindu smalcinoši kukurūzas hederi

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

KULŠANA / SEPARĀCIJA

Rotora piedziņas tips Variators ar siksnas piedziņu un 3-pakāpju transmisiju

Rotora apgriezienu diapazons (apgr./min.) 250 - 1150 (3 diapazoni)

Rotora diametrs un garums (mm) 762 / 2,794 

Kopējā separācijas zona (m2) 2.78

Kulšanas / separācijas moduļa aploces leņķis (°) 156 / 133

Kulšanas / separācijas moduļu skaits 6 / 3

TĪRĪŠANAS SISTĒMA

3 soļu tīrīšanas sistēma / Cross Flow tīrīšanas sistēma (ražas 
novākšanai kalnainā apvidū)

• / •

Kopējā sieta platība ar gaisa plūsmas vadību (m2) 6.7

TĪRĪŠANAS VENTILATORS

Ventilatora apgriezienu diapazons (apgr./min.) 450 to 1,250 

ATPAKAĻGĀJIENA SISTĒMA

Pārpalikumu atgriešanās veids Uz rotoru

GRAUDU TVERTNE / IZKRAUŠANA

Graudu tvertnes pārsegu vadība no kabīnes •

Graudu tvertnes tilpums (l) 8,800 10,570

Izkraušanas ātrums (l/s) 113

Efektīvais izkraušanas gliemežtransportiera garums, kas nomērīts no 
kombaina vidus līdz izkraušanas gliemežtransportiera galam (m) 5.8 / 6.7

SALMU SMALCINĀTĀJS UN IZKLIEDĒTĀJS

Salmu smalcinātājs Integrēts smalcinātājs ar kustīgiem nažiem 

Nažu skaits: smalcinātājs / atdures stienis 52 / 32

Izkliedētāja tips dubulti horizontālie izkliedētāji un saliekama vālu lūka
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MODEĻI Axial-Flow® 5150 Axial-Flow® 6150 Axial-Flow® 7150

DZINĒJS *)

Tips / tilpums (cm3) / emisiju pakāpe 6 cilindri, turbo, pēcdzesētājs / 6 700 / V pakāpe 6 cilindri, turbo, pēcdzesētājs / 8 700 / V pakāpe

Maks. jauda ECE R120 pie 2000 apgr./min. (kW/ZS(cv)) 230 / 312 295 / 400 338 / 460

Degvielas tvertne, dīzelis/AdBlue (l) 950/ 166 950 / 166 950 / 166

PIEDZIŅA

Transmisija Augstu / zemu pārnesumu piedziņa, 2 pārnesumu diapazoni transmisijā

Īpaši izturīga, regulējama stūre •

Gala piedziņas tips V-veida zobrats

Aizmugures ass piedziņa •

OPERATOR CAB

“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 monitorings / kartēšana •

Gatavība AFS precīzajai lauksaimniecībai un vadībai •

RIEPAS

Priekšējās riepas 800 / 65R32 LI172A8 R1W; IF800 / 65R32 LI178A8; 900 / 60R32 176A8 R1W 

Stūrēšanas riepas 460 / 70R24 152A8 R4; 500 / 85R24 165A8 / 177A8 R1W; VF520 / 80R26 165A8 R1W; 600 / 65R28 154A8 R1W

IZMĒRI (APTUVENI)

Garums / platums / augstums (m) 8,7 / 3,3 - 3,94 / 4,0
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1) ECE R-120 atbilst ISO TR14396     *) FPT industriālais dzinējs     • • Standarts    •  Papildaprīkojums  
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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


