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MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST
Pokud jde o výkonnost, jsou nové mlátičky Axial-Flow® 
řady 130 srovnatelné s ostatními na trhu. S výkonem mo-
toru až 415 koní a se zásobníky zrna o objemu až 10.570 l                       
není kapacita otázkou. Jedná se o stroje navrhnuté 
pro co nejrychlejší vymlácení a vysypání materiálu do 
odvozového prostředku - u všech sklizených plodin a za 
všech podmínek. Jednorotorová technologie je CASE IH 
propagována více než 35 let. A pokračující vývoj je více 
šetrný ne jenom k mlácení zrna, ale i ke sklizené slámě. 
Toto jsou charakteristické znaky pro nejnovější rotory 
Axial-Flow®.

... ALE NE ZA KAŽDOU CENU
Konstruktéři CASE IH chápou, že i když dostat obilí do 
stodoly je klíčem k maximalizaci zisku, tak palivo je jed-
ním z největších výdajů každého zemědělce a že sklidit 
rychle nemusí znamenat nic, pokud je to na úkor vyšší 
spotřeby nafty nebo zvýšeným ztrátám zrna. Srdcem 
nové řady Axial-Flow® je vylepšený motor, převodovka   
a rotor k získání maximální možné energie i z té poslední 
kapky nafty a zajištění dlouhodobé spolehlivosti všech 
komponentů. Podle nezávislých testů mají mlátičky Axial-
Flow® výrazně nižší náklady na servis a údržbu než os-
tatní výrobci. CASE IH neustále usiluje o snížení dopadu 
svých strojů na vaši peněženku a na životní prostředí.

SNADNÁ OBSLUHA
Mlátičky Axial-Flow® jsou již dlouhou dobu proslulé svou 
jednoduchostí. Naše stroje a v nich zahrnuté technologie 
mají za sebou, za poslední tři a půl desetiletí, dlouhou 
cestu a pomáhají majitelům být v pracovním procesu 
více produktivní. Jedna věc, která se však nezměnila, je 
závazek k jednoduchým a úspěšným principům - v pro- 
vozu, v servisu, v řízení stroje.

BOHATÁ TRADICE
Konstruktéři Axial-Flow byli průkopníky jednorotorových 
sklízecích mlátiček. Máme za sebou 35 let zkušeností      
a naše víra v jednorotorový princip jak pro mlácení, tak 
pro separaci vychází z naší oddanosti tomuto návrhu. To 
by však neznamenalo nic, nebýt podpory a zpětné vazby 
od tisíců zemědělců, kteří si mlátičky Axial-Flow® každý 
rok kupují. Tento prospekt vám řekne, proč si myslíme, 
že Axial-Flow® je směr, kterým se vydat. Přes 150 000 
spokojených zákazníků vám řekne ještě mnohem více.

PŘEDSTAVENÍ
VÍCE NEŽ TŘICETILETÉ DĚDICTVÍ SKLÍZNĚ S ROTOREM
Za posledních 35 let CASE IH optimalizoval konstrukci jednoho in-line rotoru, aby zajistil u našich strojů vynikající 
výsledky v kapacitě, výkonnosti a efektivitě.  Úspěch vašeho podnikání závisí na ceně, kterou dostanete za plodinu. 
Ať už je počasí během vegetačního období jakékoliv, máte jen jednu šanci, jak dostat úrodu z pole na trh v dokonalém
stavu. Žádná jiná mlátička to neudělá tak efektivně jako Axial-Flow®.
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ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH

1977
Je zahájena výroba první série 
Axial-Flow® s označením 1400

1831
Cyrus McCormick
úspěšně zavádí první 
žací stroj na světě

1842
Jerome Increase CASE vyrábí 
jeho první mlátičky v Racine 
(Wisconsin)

1863
J. I. CASE založil svoji 
společnost v Racine

1915
International Harvester
postavil svou první 
mlátičku

1987
Do výroby je uveden nový 
speciální rotor, který poskytuje 
vyšší výkon a účinnost mlácení

1993
Rekonstruovaná řada 1600, 
třetí generace Axial-Flow®, 
nabízí nový systém ventilátorů 
Cross Flow 

2002
Znovu vylepšený rotor           
Axial-Flow® nabízí lepší výkon  
mlácení v plodinách jako je 
rýže a fazole  

2003
CASE IH je první, která nabízí 
dotykovou obrazovku pro 
jednodušší a účinnější ovládání 
mlátičky s displejem Advanced 
Farming System  
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AGRICULTURAL ENGINEERINGOF

2007
30. výročí Axial-Flow®  slaví 
šestá generace průkopnické 
technologie

2008
ST rotor se schopností lepší 
manipulace se slámou udržuje 
vysokou propustnost a kvalitu 
zrna, zároveň úsporu výkonu 
a poskytuje lepší kvalitu slámy 
i za vysokých vlhkostních 
podmínek

2011
Ve výrobním závodě Grand  
Island, Nebraska opouští linku 
sklízecí mlátička Axial-Flow® 
s pořadovým číslem 150 000 

2012
CASE IH udělal další krok v rozvoji Axial-Flow®, zavedl novou 
generaci strojů s motory Efficient Power a řadu dalších prvků

Úspěchy CASE IH jsou založeny na silné minulosti. 
V důsledku neustálého růstu a vývoje jsme dnes druhým 
největším výrobcem zemědělských strojů na světě. 
Díky stálému vývoji a rozšiřování sortimentu, nabízí CASE IH 
vůbec nejširší portfolio produktů pro naše zákazníky.
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DOMOV SKLÍZECÍCH
MLÁTIČEK AXIAL-FLOW®
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GRAND ISLAND,
NEBRASKA
CASE IH představuje pojem v zemědělství po více než 160 let a jeho značka zastupuje tradiční vedení v tomto segmentu. 
Jeho historie reprezentuje společné úsilí několika velkých firem především CASE, International Harvester, David Brown 
a další. Každá z těchto značek hraje v historii a vývoji CASE IH důležitou roli. V průběhu let se některé věci změnily, ale 
legendární červená značka bude vždy představovat závazek k tomu, aby zemědělci byli úspěšní.

VÝROBNÍ ZÁVOD V GRAND ISLANDU
Je dokonalé centrum CNH pro sklízecí mlátičky v Severní Americe. Nejmodernější továrna je považována za jeden 
z předních výrobních závodů v rámci CNH. Tři odlišné modely sklízecích mlátiček jsou vyráběny na stejné lince, 
čímž tvoří z Grand Islandu jediný závod v rámci CNH, který používá smíšenou modelovou výrobu. Několik jednotek 
tvoří výrobní část závodu Grand Island včetně výroby, svařování, lakování a montáže. Každá oblast používá moderní 
technologie, pomáhající v procesech výroby zahrnující automatizační lakování, laserové buňky, robotické svařování                                           
a bezdrátové testovací systémy.
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NAVRŽENY A
VYROBENY PRO VÁS
NOVÉ MLÁTIČKY AXIAL–FLOW® 5130, 6130 A 7130
jsou stavěny tak aby splňovaly požadavky dnešních středně velkých 
farmářů. Od větších farem po menší zemědělce. Srdcem je osvědčený 
princip jedno rotorové technologie Axial – Flow® která vede k preciznímu 
výmlatu zrna, nižším ztrátám a nejjemnějšímu zpracování zrna.

ŽACÍ LIŠTA AXIAL-FLOW®:
NEZAPOMENE ANI ZRNKO
Nejnovější obilní žací lišty Case IH jsou k dispozici až 
do šíře záběru 7,6 m. Jsou navrženy speciálně pro 
evropské podmínky a dovolují plně využít kapacitu 
mlátiček Case IH. Na výběr je z obilních žacích lišt 
řady 3050 Vario, 2000 nebo kukuřičných adaptéru 
v pevném nebo sklopném provedení.

ROTOR AXIAL-FLOW® 
Od svého uvedení na trh před 35 lety byly mlátičky 
Case IH osazeny vždy jedním rotorem, který se sta- 
rá o výmlat i separaci. Tento osvědčený, jednoduchý             
a účinný princip v sobě nese spolehlivost a snadnou 
údržbu.
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KOMFORTNÍ KABINA
Není jiná pohodlnější mlátička než Axial-Flow® řady 130. 
Multifunkční páka pojezdu zahrnuje všechny klíčové dů- 
ležité funkce. Vše je logicky a ergonomicky uspořádáno 
a umožňuje tak snadné ovládání žací lišty a mlátičky.

BEZKONKURENČNÍ VYSÝPÁNÍ, MÉNĚ PROSTOJŮ
S vysokou kapacitou vysýpání čistého zrna, která snižuje 
čas potřebný vyprázdnění zásobníku při vysokých výno-
sech a umožňuje tak zkrátit prostoje na minimum. Méně 
času stráveného při vysýpání znamená vyšší produktivitu.

BEDLIVÉ SLEDOVÁNÍ VÝKONNOSTI
Nové telematické systémy Case IH AFS umožňují z po-
hodlí kanceláře sledovat výkonnost stroje, popř. identifi- 
kovat způsoby jak zlepšit její účinnost. V případě, že dis-
ponujete více stroji, můžete sledovat i všechny zároveň. 
Můžete také monitorovat data přejezdů a výkonnosti 
mlátičky, dokonce můžete být varování prostřednictvím 
SMS při krádeži paliva.

PERFEKTNÍ DRCENÍ A ŘÁDKOVÁNÍ
S INTEGROVANÝM DRTIČEM
Mlátička je první stroj, který určuje úrodu v dalších letech. 
Precizní žací ústrojí a nekompromisní drcení přináší vý- 
borné podmínky pro nadcházející roky. Deaktivací drti- 
če zajistíte úhledné řádky pro následné lisování.
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ŠPIČKOVÁ 
TECHNOLOGIE
UVNITŘ

Slunečnice

Fazole

Kukuřice

Rýže

Pšenice

Hrách

Jetel

Řepka

Trávy
Ječmen

Sója

AXIAL-FLOW® ROTOR - SRDCEM CELÉHO PROCESU
Srdcem každé mlátičky Case IH řady 130 je rotor Small 
Tube, vyvinutý pro zvýšení průchodnosti ve vlhkých pod- 
mínkách bez ohledu na plodinu, aniž by byla ohrožena 
kvalita zrna nebo slámy. Důkladnější a ještě jemnější 
mlácení je typické pro systém Axial-Flow® a hraje velkou 
roli v ochraně kvality sklízeného zrna.
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CASE IH
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zdroj: Agrární komora Rakouska
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Kukuřice

Žito

JEDNOROTOROVÁ TECHNOLOGIE
OD VYNÁLEZCE AXIAL-FLOW®  
CASE IH je specialista na jedno rotorové mlácení a separaci. První sklízecí mlátičku, založenou pouze na tomto systému 
mlácení, jsme představili již před více než pětatřiceti lety a její úspěch byl tak veliký, že zůstává v jádru našich sklízecích 
mlátiček dodnes. Zatímco princip zůstal nezměněn, každým rozsahem vývoje inženýři CASE IH využívají nejmodernější 
technologie pro splnění potřeb zemědělců. Také sklízecí mlátičky Axial-Flow® řady 130 jsou založeny na stejné kon-
cepci. Začleňují do sebe nejnovější technologie v oblasti mlácení, separace, čištění a vysýpání a také efektivnější motor
a přenosové mechanismy. Mlátička není postavena jen proto, aby vyhovovala pouze dnešním požadavkům v zeměděl- 
ství – ale také těm zítřejším.

Obilí mlácené Axial-Flow® „zrno o zrno“ nelimitují pouze ztráty obilí prostřednictvím účinnější separace. Také zajišťuje, 
že úroda v zásobníku je neporušené kvality a vylepšuje váš rozpočet. Není zde tradiční agresivní buben, takový jako se 
používal u konvenčních nebo u hybridních mlátiček, a přechod od mlácení k separaci je zcela bezproblémový. Velké 
odstředivé síly je dosaženo již při nízké rychlosti rotoru, avšak pro těžké podmínky se jednoduše rychlost rotoru dá 
zvýšit.

Konstruktéři CASE IH uznávají, že každé zrno je vzácné a že vysoká produktivita není kompenzací za ztráty ze zadní 
části mlátičky. To je důvod, proč směřují k velkým rozměrům - aby vám poskytli ten nejlepší separační systém na trhu.

VYSOKÁ KVALITA ZRNA
Důkazy naznačují, že mlácení a separace systémem 
Axial-Flow®, poškozují zrno podstatně méně než kla-
sické mlácení. Výsledkem je nejlepší třída jakosti zrna 
s nejmenším rozbitím zrna. To také znamená méně po- 
škozenou slámu. Den za dnem CASE IH Axial-Flow® ST 
rotory trvale poskytují vysokou kvalitu zrna. 

Pro zlepšení mlácení, kvality slámy a pro redukci 
spotřeby energie jsou mlatky uspořádány do tří spirál 
kolem rotoru. Přístup k rotorovému koši je možný ze      
strany stroje, zatímco lehké zaměnitelné moduly mohou
být snadno demontovány a pro různé plodiny vyměněny.
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MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA
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JEMNÝ VÝMLAT, ZNAMENÁ 
VÍCE ZRNA V MAXIMÁLNÍ KVALITĚ
 Jemný a důkladný systém Axial-Flow® odděluje více obilí a zanechává ho v nejlepší možné kvalitě

 Výsledné zisky jak z výnosu, tak z kvality zrna se odráží přímo ve vaší peněžence

 Jemný pohyb plodiny od lišty do kužele mláticího ústrojí – NENÍ POTŘEBA ŽÁDNÉ AKCELERACE PLODINY

 Rotor Axial-Flow® maximálně využívá tok materiálu k jemnému mlácení a zvyšuje průchodnost v těžkých podmínkách

 Patentovaná konstrukce pohonů pohybuje jemně plodinou od vstupní rychlosti 10 km/h do rychlosti mláticí 130 km/h    
za méně než tři sekundy

 Vstupní šroubovice dopravuje více než 30 m3 vzduchu za minutu, což má za následek čistší a jasnější žací ústrojí 
dokonce i v prašných podmínkách. To je exkluzivní vlastnost ST rotoru
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NAVRŽENO K ZÍSKÁVÁNÍ  
KAŽDÉHO ZRNKA
ŽACÍ LIŠTY AXIAL-FLOW®

Poslední generace žacích lišt Case IH je dostupná až do šíře záběru 7,6 m. 
Tyto lišty jsou speciálně navrženy pro evropské podmínky a dovolují plně 
využít kapacitu mlátičky. Žací lišta 3050 VariCut zaručuje dokonalou sklizeň 
v hustých porostech a speciálních plodinách.

SNADNÁ SKLIZEŇ ŘEPKY OLEJKY
Žací lišty 3050 VariCut umožňují vysunout žací vál o 57cm pouhým stisknutím 
tlačítka na páce pojezdu. Je tak zaručena rychlá sklizeň s minimálními ztráta-
mi i v plodinách jako řepka olejka.
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RYCHLÉ NALIŠTOVÁNÍ
S Axial-Flow® je přesun mezi jednotlivými poli ry- 
chlejší. Všechny přípojné body lišty se nachází 
na levé straně. Jedna hydraulická rychlospojka 
zabezpečuje připojení všech hydraulických okru- 
hů. Po připojení elektrické rychlospojky a hřídele 
PTO je otázka několika málo minut než začnete 
sklízet.

ŠIKMÝ DOPRAVNÍK
Žací lišta je při sklizni pouze polovina úspěchu. 
Řada Axial-Flow® 130 se vyznačuje vysokou 
kapacitou šikmého dopravníku pro zlepšení toku 
plodiny na vstupu do mlátičky. Kameny a ostatní 
cizí předměty jsou pomocí bubnu jištěného 
kluznou spojkou vedeny do lapače kamenů, aby 
se zabránilo poškození mlátičky.

PERFEKTNÍ PŘIZPŮSOBENÍ POVRCHU
Všechny lišty CASE IH mají Terrain Tracker jako 
standardní výbavu. Navrženy tak, aby žací lišty 
kopírovaly povrch a automaticky zabezpečily do- 
konalé sklizení porostu v celém záběru žací lišty.

OSTRÉ A RYCHLÉ
Všechny žací lišty 3050 VariCut pro mlátičky Case 
IH Axial-Flow® mohou být vybaveny hydraulicky 
poháněnými bočními děliči. Je tak zajištěn čistý 
řez řádku a minimální ztráty v porostech řepky.

* nabízeny pouze na daných trzích

MODEL TYP
ŽACÍ LIŠTY MIN. MAX.

2030 pevná 5.2 m 7.3 m

2050 variabilní 5.2 m 7.3 m

3020* flexibilní 6.1 m 7.6 m

3050 variabilní 4.9 m 7.6 m

3016* sběrač 4.6 m –
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VYSOKÁ KAPACITA
KUKUŘIČNÝCH ADAPTÉRŮ
SPECIÁLNĚ NAVRŽENÝCH PRO SKLÍZECÍ MLÁTIČKY AXIAL-FLOW®  

SPECIALISTA NA KUKUŘICI 
Tyto hydraulicky sklopné lišty byly zkonstruovány 
pro sklízecí mlátičky Axial-Flow® se zesíleným poho-
nem sklízecího ústrojí k zajištění spolehlivosti. Klasy 
jsou precizně očesány při velmi opatrném zacházení               
a následně řezačka stonků dokončí perfektní práci. 
Konzistentní krátká řezanka a rovnoměrné rozložení 
nasekaného materiálu zanechá po sobě čisté pole.

ADAPTÉR: ČISTÝ SBĚR
Agresivní válce vybavené noži stáhnou kukuřici dolů 
a hydraulicky nastavitelné desky jemně svléknou 
klasy. Nože posekají stonek po celé délce a rozdr-
cenou řezanku rovnoměrně rozhodí po pozemku pro 
dobrý rozklad a následné zpracování půdy. 

 Vysoký výkon
 Vyšší spolehlivost
 Snadná údržba
 Vyšší sklizňové rychlosti
 Nejvyšší kvalita sklizené kukuřice
 Speciálně navržené pro sklízecí mlátičky Axial-Flow®

 Řezací ústrojí na přání

ADAPTÉR ROZTEČ ŘÁDKŮ
70 cm                  75                   75 cm                  80 cm

6ti řádkový-pevný • • •

6ti řádkový-sklopný • •

8mi řádkový-pevný •

8mi řádkový-sklopný • •
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NEJVYŠŠÍ
KVALITA ZRNA
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TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ
ČISTÉ ZRNO PRO LEPŠÍ CENU
Mlátičky Axial-Flow® byly vždy uznávány pro dokonalý výmlat a čistotu zrna v zásob-
níku. Dva hlavní ukazatele kvality mlátičky jsou, jak dobře mlátí a jak dobře čistí. 
Sláma a plevy nemají místo v zásobníku zrna. To je jeden z důvodů proč Case IH 
klade důraz na vývoj mlátiček s jedním z nejlepších systémů mlácení, separace a či-                                                                                                                                       
štění na trhu.

VENTILÁTOR CROSS-FLOW 
Není to jen rotor, co dělá mlátičku Axial-Flow® jinou. Systém čištění Cross Flow, který 
následuje po separačním procesu, využívá speciálně tvarované lopatky ventilátoru    
k vytvoření rovnoměrného proudu vzduchu podél jeho osy. Na rozdíl od konvenčních 
systémů se zde nevytvářejí žádné vzduchové kapsy – rozložení je konzistentní po 
celé spodní straně síta – a rychlost ventilátoru je plně nastavitelná pro zajištění 
lepšího vyčistění semen plodin.
Výsledkem je vyšší čistota s možností nastavení sít přímo z kabiny. Každé síto je 
schopné provozovat ideální délku zdvihu a protichůdné pohyby sít se navzájem 
vyruší. Plevy jsou úplně vyloučeny, což vede k čistšímu zrnu v zásobníku. Plně 
stavitelné síto znamená, že řada mlátiček Axial-Flow® 130 je schopna se přizpůsobit 
jakýmkoli podmínkám.
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VÍCE V ZÁSOBNÍKU,
VÍCE V BANCE
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ZÁSOBNÍK ZRNA
Řada Axial-Flow®130 je navržena tak, aby všechno vymlácené a čisté zrno skončilo v zásobníku co nejrychleji. Jakmile 
jsou plodiny zralé a připravené pro sklizeň, víme, že Vaší prioritou je co nejrychleji je sklidit.

Každý model Axial-Flow® má zásobník zrna, který je dostatečně velký na to aby umožnil sklizeň vysoce výnosových 
polí bez toho, abyste museli zastavit a vysýpat. U krmných plodin jako je například mix klasu kukuřice (CCM) je stále 
dostatek prostoru v zásobníku zrna.

Otevírání / zavírání zásobníku je ovládáno z kabiny a umožňuje tak snadné složení pro přepravu nebo v případě špatného 
počasí. Rozšíření v horní části zásobníku umožňuje rozlití materiálu do stran při sklizni na zvlněných polích. Centrální 
vynášecí šnekový dopravník dosahuje vysoko nad vrchol a umožňuje tak plnění efektivní plnění bez propadávání ma-
teriálu zpět. V případě, že je nutné v zásobníku zrna provádět údržbu nebo čištění, udělali inženýři Case IH maximum pro 
to, aby tyto operace byly bezpečnější a jednodušší. Pro snadný přístup je zde k dispozici žebřík.
Mlátičky Axial-Flow® jsou navrženy tak, aby vám umožnili strávit více času v sedadle a méně času při nastavení nebo 
servisu.

 Horní uložení vysýpací roury zaručuje dostatek 
prostoru pro vykládku zrna i proti svahu nebo do 
vysokých svozových vozů

 Výborný výhled na výložník z komfortní kabiny 
bez jakýchkoli problémů

5130                 8,800 l
6130, 7130     10,570 l
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SLEDUJTE POHYB
VAŠICH PENĚZ
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7.5 m

6.6 m

VYSOKÁ RYCHLOST VYSÝPÁNÍ
ZE ZÁSOBNÍKU ZRNA DO SVOZOVÉHO VOZU – RYCHLE
Vysoká rychlost vysýpání, výrazně zkracuje čas potřebný k vyprázdnění zásobníku. Méně času stráveného na souvrati při vysýpání zna-
mená větší produktivitu, což je výhodné v případě, že je počasí proti vám. Mlátičky Case IH využívají horní uložení vysýpací roury, které 
umožňuje bezproblémové vysýpaní do vysokých svozových vozů. Plastové hrdlo na konci vykládací roury udržuje tok zrna v hustém 
proudu a usnadňuje tak vysýpání do menších svozových vozů.

RYCHLE, JEMNĚ A EFEKTIVNĚ
Axial-Flow® model 5130 disponuje kapacitou vysýpání 88 l/s, zatímco modely 6130 a 7130 disponují 113 l/s. K nastavení krytů šnekových 
dopravníku vně zásobníku zrna není potřeba žádného nářadí. Jednoduše tak lze nastavit rychlost vysýpání a snížit tak točivý moment. 
Masivní šnekové dopravníky, řetězy a řetězová kola zajišťují vysoký výkon a prodlužují životnost, přičemž délka výložníku umožní zachovat 
pohodlnou vzdálenost mezi žací lištou a svozovým vozem při vysýpání za jízdy.

Standardní vysýpací systém
88 l/s (5130) a 113 l/s
(6130, 7130) 
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PERFEKTNÍ DRCENÍ A ROZMETÁNÍ,
PERFEKTNÍ ŘÁDEK
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START PRO PŘÍŠTÍ SEZONU
Ať už jsou vaše plodiny jakékoliv, mlátička za sebou při drcení slámy nezanechává nic. Rovnoměrně rozložená a nasekaná sláma 
a dobře posečené strniště jsou dobrým startem pro další práce - ať už se jedná o orbu, minimalizační zpracování či přímé setí.               
To získáte s nejnovějším drtičem slámy od CASE IH. Jestliže se rozhodnete vaši slámu lisovat do balíků, mlátičky Axial-Flow® zane-
chávají čisté a dobře zformované řádky slámy.

SYSTÉM OCHRANY NOŽŮ 
V drtícím režimu unikátních 76 ostrých 
nožů řeže slámu pro rychlý rozklad před 
dalším založením porostu. Připevnění 
nožů do přednastavených pozic v pros-
toru pro řezání slámy, umožňuje změnit
agresivitu řezání podle podmínek. Při 
řádkovacím režimu pracuje drtič menší 

rychlostí, aby zanechal slámu úhledně 
na řádku k lisování.

ROZHAZOVÁNÍ
Posklizňové zbytky mohou být rozhoze-
ny po celé šířce žacího adaptéru. A to 
buď jenom sláma, nebo sláma s ple-
vami. Existuje možnost nastavit clonu    
elektricky pro všechny povětrnostní vli- 
vy. To zaručuje dobré rozmetání a rychlý 
rozklad posklizňových zbytků, ochranu 
půdy před erozí a bezproblémové zpra-
cování půdy.

ŘÁDKOVÁNÍ
Sláma může být řádkována s plevami 
nebo bez nich - v závislosti na budou- 
cím použití zbytků podle preferencí 
farmy. Řádek je formován na strniště 
stavitelnou clonou.

DISTRIBUCE
Axial-Flow® je schopný rozmetat nepo-
drcenou slámu během sklízení. Sláma 
pak leží na povrchu strniště pro rychlé 
vyschnutí a následné sebrání.
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DOSTATEK
VÝKONU
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CASE IH FPT 8,7 L
6130 & 7130

VSTŘIKOVACÍ
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MOTOR
Nová generace mlátiček CASE IH používá motor splňující 
nejnovější emisní normu Euro 3B (prozatímní Tier 4A), ale 
být čistější neznamená mít nižší výkon nebo být žíznivější 
po palivu. Kromě odstraňování oxidů dusíku a pevných 
částic z výfukových plynů bez jejich recirkulace, jako tomu 
bylo u předchozích mlátiček, systém selektivní katalytické 
redukce (SCR) a AdBlue, použitý u těchto motorů, ve sku- 
tečnosti snižuje celkové náklady na palivo/Adblue až o 10 % 
(v závislosti na modelu).

VÝKONNÝ MOTOR, NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA
Díky elektronickému vstřikování paliva poskytují tyto motory
výkon tehdy, když potřebujete. Můžete vždy současně sklí- 
zet a zároveň vysýpat zrno do dopravního prostředku. Motor 
má pozoruhodně nízkou spotřebu paliva, je tichý a šetrný      
k životnímu prostředí. Nádrž o objemu 950 litrů pojme více-
paliva než stačíte spotřebovat za celý pracovní den.

VÝKON, KTERÝ SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ
Motory řady FPT Tier 4A, používané v nové sérii mlátiček                                                                               
Axial-Flow® 130, jsou osvědčené a spolehlivé. Jsou kon-                                                                                           
struovány pro optimální spotřebu paliva a vytvoření potřeb-
ného výkonu pro rychle se měnící podmínky.
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JEDNODUCHOST A
VÍCE PRODUKTIVITY
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POHONY
Mlátičky Axial-Flow® jsou poháněny hnacím ústrojím, které je jednoduché a efektivní jako systém mlácení. Všechny klíčové komponenty jsou poháněny z centrální převodovky namontované 
přímo na motoru pro maximální účinnost.

Veškeré řemenice jsou lité, pro zaručení efektivního přenosu síly po mnoho sezón a zvýšení životnosti řemenů. Napnutí řemenů se nastavuje dle měrek, pro zajištění optimální činnosti pohonu

Výsledkem je efektivnější přenos síly i v těch nejnepříznivějších podmínkách. Toto provedení je ověřeno mnoho let po celém světě ve všech možných plodinách

3-STUPŇOVÁ HYDRO PŘEVODOVKA
Hydrostatická převodovka nabízí výbornou kontrolu ry-
chlosti, a to prostřednictvím přímého spojení z motoru na 
hydrostatické čerpadlo pro okamžitý pohon. Tři rychlostní 
rozsahy umožňují zvolit správnou rychlost, závislou na 
sklízení daných plodin a polních podmínkách.

VÝKONNÝ POHON ROTORU
Díky variabilnímu nastavení rychlosti řemenu rotoru je 
využit silnější řemen pro přenos vysokého výkonu 6130 
a 7130. To zaručuje dostatečnou schopnost přenést vy-
soké výkonové nároky.

BEZPROBLÉMOVÉ HNACÍ ÚSTROJÍ
Case IH je známý pro využívání velmi málo pohonů, které 
jsou navíc dobře přístupné. Toto zaručuje snadný přístup 
k servisním bodům.
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KOMFORTNÍ 
KABINA
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NOVÁ KABINA
Maximalizace produktivity vyžaduje, aby obsluha pracovala 
v prostředí, které ho chrání před rušivými prvky a snižují 
její koncentraci. Dnešní mlátičky musí během žní praco-
vat dlouhé hodiny. Komfortní kabina a příjemné pracovní 
prostředí je tak naprosto nezbytné. To je důvod proč naši 
konstruktéři vytvořili jednu z nejtišších, nejprostornějších       
a nejpohodlnějších kabin na trhu. Určenou pro dlouhé           
a ziskové pracovní dny. Nové pryžové silentbloky snižují vi-
brace ještě více. Konzola s ovládacími prvky je integrována 
do loketní opěrky sedadla pro snadný dosah obsluhy.

TICHÁ, KLIDNÁ, KOMFORTNÍ

Obsluha mlátičky Case IH si zaslouží pohodlné a uživatelsky 
přívětivé prostředí. Snadno přístupná kabina se sklápěcími 
schůdky obsahuje plno promyšlených detailů, jako je          
vzduchem odpružené sedadlo obsluhy, nízká hladina hluku 
a neomezený výhled.

PRACOVNÍ DEN BEZ OMEZENÍ

Farmáři vyžadují, aby jejich plodiny byly z polí sklizeny 
ještě rychleji, a to není možné bez dostatečného osvětlení, 
které umožňuje sklízet dlouho do noci. Pracovní osvětlení 
je integrováno na vrch kabiny a kompletně osvětluje pra-
covní prostor. Osvětlení zásobníku zrna, vysýpací roury a na 
zadní straně mlátičky zaručuje, že všechny kritické oblasti 
jsou plně osvětleny. K dispozici je také balíček xenonového 
osvětlení HID (high intensity discharge).
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VŠE NA DOSAH RUKY

OTÁČENÍ
VYPRAZDŇOVACÍHO
DOPRAVNÍKU

OBNOVENÍ VÝŠKY
ŽACÍ LIŠTY 

VYPNUTÍ ŽACÍ LIŠTY, 
ŠIKMÉHO DOPRAVNÍKU, 
VYPRAZDŇOVACÍHO 
DOPRAVNÍKU

PŘIHANĚČ - ZVEDÁNÍ,
SPOUŠTĚNÍ, NÁKLON
DOLEVA A DOPRAVA

ZAPNUTÍ SYSTÉMU 
AUTOMATICKÉHO
ŘÍZENÍ

AUTOMATICKÉ JEMNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY ŽACÍ LIŠTY

POHON
VYPRAZDŇOVACÍHO
DOPRAVNÍKU

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY ŽACÍ LIŠTY

PARKOVACÍ BRZDA

ŽACÍ LIŠTA - ZVEDÁNÍ, SPOUŠTĚNÍ, 
NÁKLON DOLEVA A DOPRAVA

ROTOR
ZAPNOUT, VYPNOUT

ŠIKMÝ DOPRAVNÍK 
ZAPNOUT, VYPNOUT, 
REVERZACE

OVLÁDÁNÍ OTÁČEK 
PŘIHANĚČE

SPÍNAČ OTÁČEK 
PŘIHANĚČE - 
AUTOMATICKÉ/
/RUČNÍ
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OVLÁDACÍ PRVKY
Axial-Flow® je jednoduché a pohodlné obsluhovat. Počet 
funkcí, které mohou být ovládány pomocí joysticku se 
zvýšil a na novém displeji, namontovaném v pravé kon- 
zole, jsou monitorovány klíčové funkce. Ovládání se stalo 
mnohem jednodušší. Monitor AFS Pro 700 obsahuje vi- 
deo a telematiku.

Inženýři z CASE IH se zamýšleli nad detaily, jak provozova- 
tel  spolupracuje se strojem, aby umožnili obsluhám Axial-
Flow® řady 130 intuitivní ovládání.

Pro plnou kontrolu jsou nejčastěji používané příkazy 
uspořádány v nejlepší ergonomické poloze, umožňující 
snadnou obsluhu funkcí žacího ústrojí a vykládacího do- 
pravníku. Kromě tlačítka nouzového zastavení, je inte- 
grována také funkce zastavení vkládacího ústrojí a žací 
lišty. 

Všechny hlavní ovládací prvky jsou integrovány do konzoly                               
pravé ruky a multifunkční ovládací páky.

OTÁČKY ROTORU

POLOHA
MLÁTICÍHO KOŠE

OTÁČKY
VENTILÁTORU

POLOHA 
HORNÍHO SÍTA

POLOHA 
DOLNÍHO SÍTA

RUČNÍ PLYN

NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI 
ROZMETÁNÍ VLEVO / VPRAVO
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MAXIMÁLNÍ PŘESNOST
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MODULÁRNÍ PŘÍSTUP
Advanced Farming Systems (AFS®) od CASE IH je v popředí precizního zemědělství po více než
desetiletí a dávají zemědělcům možnost řídit celý cyklus sklízení plodin. Nástroje AFS® mají vše, co potřebujete 
k dosažení přesnosti až 2,5 cm, snížení překrývání, vstupních nákladů a maximalizovat svůj výnosový potenciál.

PRECIZNÍ OVLÁDÁNÍ MLÁTIČKY
Pokud je nastavení a ovládání mlátičky interaktivní, nemusíte sledovat nic jiného než dotykový 
monitor AFS Pro 700, který je nyní standardně dodáván v každé mlátičce Axial-Flow® řady 130
- monitoruje výnosy, spotřebu paliva při sklizni, zobrazuje video až od 3 kamer a ukládá          
všechna důležitá data. Monitor AFS Pro 700 je interaktivní, plně přizpůsobitelný a přenosný 
v rámci většiny strojů značky CASE IH.

NAVÁDĚNÍ MLÁTIČKY
AFS AccuGuide: navádění pomocí signálu GPS pro vysokou přesnost bez vlivu kvality sklíze- 
ného porostu. Dostupná přesnost až 2,5 cm.
Cruise Cut: Volitelný optický systém navádění, ideální pokud na jednom poli sklízí 2 a více mlátiček.
AFS Row Guide: Mechanické navádění pomocí hmatačů řádku v kombinaci se systémem GPS 
navádí mlátičku perfektně na řádky kukuřice, ať už rovné, nebo zakřivené.

AFS 

Hospodaření ovlivňuje mnoho proměnných; je proto důležité pochopit co a proč se na vašich 
polích děje. Nadešel čas pro řízení vašeho hospodaření na nové úrovni díky rozhodnutím na zá- 
kladě jasných fakt. Díky CASE IH AFS programu můžete sledovat jednotlivá pole a data s nimi 
spojená, jako jednotlivé pracovní operace, pracovní výkony, spotřebu paliva a pochopitelně i vý-                                                                                                          
nosy. Už nyní plánujte vaši budoucnost.

AFS CONNECT™ TELEMATIKA 
Systém telematiky CASE IH AFS Connect™ vám umožní monitorovat a řídit váš Axial-Flow® přímo 
z kanceláře, sledovat v reálném čase aktuální výkonnost, na dálku diagnostikovat výkony a třeba 
i komunikovat s obsluhou díky GPS systému a bezdrátovému přenosu dat. Analýzou získaných 
dat lze například optimalizovat logistiku, minimalizovat spotřebu paliva a zvýšit výkonnost.
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INTERAKTIVNÍ
INTEGROVANÉ
INTUITIVNÍ
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POKROČILÉ OVLÁDÁNÍ MLÁTIČKY
AFS Pro 700 s dotykovou obrazovkou je logicky nakonfigurován. Levá strana obsahuje úplné informace o všech důležitých pro-
vozních údajích, zatímco na pravé z různých "záložek" lze vyvolat ty, které zobrazují aktuální nastavení mlátičky nebo monitorují údaje 
o výnosech. AFS Pro 700 s dotykovou obrazovkou také uchovává videa a snímky pořízené z namontovaných kamer.

PRECISNÍ OVLÁDÁNÍ MLÁTIČKY
Mezi klíčové funkce patří:

 Monitoring využití paliva, zatížení motoru, výnosu, vlhkosti a práce buď v denních průměrech nebo na pracovní sílu.

 Vedení záznamů v rámci struktury Grower Farm Field. Všechna data mohou být uložena na USB pro analýzu v kanceláři.

 Nastavení žací lišty a dalších důležitých parametrů mlátičky pomocí ACS (Automatic Crop Settings).

 AFS AccuGuide: Nastavte přímku AB a začněte se sklizní bez nutnosti fyzicky řídit! AFS AccuGuide je plně ovládán dotyko-  

     vým monitorem AFS Pro 700, jednoduše se aktivuje tlačítkem na ovládací páce a zajišťuje, že mlátička naplno využije celý 

     záběr žací lišty.

 Video vstup až od 3 kamer pro sledování jinak skrytých míst například za mlátičkou nebo pro sledování vysýpání kamerou  

     namontovanou například na vysýpací rouře.

Ideální pro služby: mlátičky jsou vybaveny 
funkcí sledování práce. Tiskárna umožňuje 
zobrazit výkon a k němu celou datovou 
oblast, kterou je možné předat zákazníkovi 
na konci každé směny.
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SYSTÉMY NAVÁDĚNÍ AXIAL FLOW®

AFS ACCUGUIDE - SYSTÉM AUTOMATICKÉHO NAVÁDĚNÍ DLE GPS
Využijte výhody AccuGuide. Nastavení stroje, výkonnostní monitor, ukládání dat, mapování, zobrazení obrazu z video- 
kamer a automatické navádění jsou k dispozici prostřednictvím jednoho monitoru AFS Pro 700.

MNOHEM VÍCE NEŽ JEN ÚSPORA PALIVA – SYSTÉM AFS ACCUGUIDE NABÍZÍ:
 optimální využití stroje
 lepší komfort obsluhy
 úsporu paliva a nákladů na mzdu obsluhy
 méně času stráveného na poli
 omezení překrytí a vynechané plochy – zvýšení efektivity
 perfektní výkonnost i za snížené viditelnosti

MECHANICKÝ SYSTÉM NAVÁDĚNÍ NA ŘÁDEK
Systém Row Guidance představuje jednoduchý mechanický systém navádění sklízecí mlátičky na řádek při sklizni 
kukuřice. Uplatnění nachází především při práci při vysoké pojezdové rychlosti s širokými adaptéry.
Systém napomáhá ke snížení únavy řidiče, nárůstu produktivity práce a využití plného potenciálu sklízecí mlátičky.
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AFS Connect Manager AFS Connect Executive*

Správa vozového parku • •

Poloha stroje • •

Motohodiny • •

Alarm oblasti provozu • •

Alarm odcizení • •

Zprávy o produktivitě •

Virtuální zobrazení •

Diagnostika •

Zasílání zpráv •

*) dostupnost od 4. čtvrtletí 2012

AFS TELEMATIKA
AFS CONNECT DOSTUPNÝ VE DVOU PROVEDENÍCH:

AFS Connect Manager je nástroj pro správu vozového parku, sledování polohy strojů a jejich prováděné činnosti. 
Součástí této úrovně je funkce se zabezpečovacími prvky zabraňující krádeži stroje, popř. jeho zneužití. Systém 
dokáže automaticky upozornit operátora, pokud se stroj začal pohybovat po skončení pracovní doby nebo zda-li 
stroj pracuje na pozemku mu určeném a v případě, že tomu tak není, posílá systém automaticky upozornění na mo-

bil nebo email.  

AFS Connect Executive* zahrnuje všechny funkce jako AFS Connect Manager, plus něco navíc:

 Obousměrná komunikace
     Operátor může vybrat stroj ve svém vozovém parku, na který může poslat textovou zprávu, která se zobrazí
     na displeji vybraného stroje.  Podle obsahu zprávy může obsluha na danou zprávu zareagovat nebo poslat    
     krátkou odpověď. 
  

 Virtuální displej
     Prostřednictvím virtuálního displeje může operátor sledovat na svém počítači v kanceláři každý stroj ve svém    
     vozovém parku. Obdělaná plocha, motohodiny, spotřeba paliva a mnoho dalších parametrů, které mohou být 
     sledovány a efektivně vyhodnocovány v uživatelsky velmi přívětivém prostředí.

VIRTUÁLNÍ DISPLEJ NA VAŠEM PC
Virtuální displej na vašem pracovním PC umožňuje sledovat provozní a výkonnostní parametry stroje a posílat zprávy 
operátorovi přímo na displej pro dosažení nejlepší produktivity a výkonnosti práce stroje.
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NEZTRÁCEJTE DRAHOCENNÝ ČAS
NA DENNÍ ÚDRŽBĚ A KONTROLE
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KOMPLETNÍ PROFESIONÁLNÍ PÉČE

PROFESIONÁLNÍ SERVISNÍ SÍŤ

Se značkou CASE IH máte jistotu profesio-                                                                                 

nální péče o vaši techniku. Odborně vyško-

lení technici vám zaručí kompletní záruční 

a pozáruční péči o váš traktor. Klademe 

důraz na odbornost a profesionalitu našich 

pracovníků, abychom vám v rámci celé dea- 

lerské sítě zajistili spolehlivé servisní zázemí.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

Kvalitní, značkové náhradní díly CASE IH                                                                             

a oleje AKCELA jsou zárukou dlouholetého 

spolehlivého provozu. U každého náhradní- 

ho dílu je dbáno na jeho špičkové zpracová-

ní, které je naprosto stejné jako u původních 

komponentů. S expresní dodávkou dílů 

službou Quick Parts se můžete na svoji 

mlátičku vždy spolehnout. 

EXKLUZIVNÍ ČTYŘLETÁ ZÁRUKA

Ke každému stroji CASE IH můžete na

přání získat čtyřletou záruku. Prodloužená

záruka na techniku CASE IH je poskytována      

společností AGRI CS a. s., jejím výhradním 

dovozcem do České republiky, v celkové dél-

ce tří let po uplynutí standardní záruční doby 

poskytované výrobcem CASE IH. 

FINANČNÍ SLUŽBY

Rozhodnutím pro značku CASE IH od nás zís- 

káte kompletní balíček finančních služeb, který 

vám zajistí veškerou finanční péči o vaši techniku. 

Jsme tu pro vás – od navržení a zajištění řešení 

financování dle vašich konkrétních požadavků, 

vyřízení strojního pojištění AGRI GARANCE, až po 

pomoc se získáním dotace na nákup stroje.  

Program prodloužené záruky AGRIGARANCE.

CASE IH vám poskytuje to nejlepší profesionální 

řešení. Program prodloužené garance na techniku 

CASE IH vás zbaví veškerých starostí.

NECHTE O SEBE PEČOVAT OD PROFESIONÁLŮ! S nákupem nového stroje vám 
nabízíme kompletní profesionální péči, od spolehlivých dodávek náhradních dílů, péči 
proškolených servisních pracovníků, až po pomoc se zajištěním financování, získáním 
dotace a pojišťovacími službami.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO ZÁKAZNÍKY CASE IH

Jako náš zákazník můžete vstoupit do CASE klubu, věrnostního progra-

mu, kde můžete čerpat řadu výhod spojených s členstvím v CASE klubu. Více 

informací získáte na www.caseklub.cz.
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MODEL AXIAL-FLOW® 5130
Effi cient Power

AXIAL-FLOW® 6130
Effi cient Power

AXIAL-FLOW® 7130
Effi cient Power

ŽACÍ LIŠTA
Šířka žací lišty (m) 4.9 / 5.2 / 6.1 / 6.7 4.9 / 5.2 / 6.1 / 6.7 / 7.6 4.9 / 5.2 / 6.1 / 6.7 / 7.6
Vzdálenost kosy a průběžného šneku - 2030 / 2040 / 2050 / 3050 žací lišta Varicut™Grain (mm) 450 / 600 / 510-1010 nastavitelná z kabiny
Kukuřičný adaptér, model 4406 / 4408 6 a 8 řádkový kukuřičný adaptér 6, 8 řádkový kukuřičný adaptér
MLÁCENÍ / SEPARACE
Rozsah otáček rotoru (min-1) 250-1150 (3 rozsahy) 250 - 1150 (3 rozsahy) 250 - 1150 (3 rozsahy)
Průměr a délka rotoru (mm) 762 / 2,794 762 / 2,794 762 / 2,794
Celková separační plocha (m2) 2,8 2,8 2,8
Úhel opásání mlátících a separačních košů (°) 156 156 156
Počet mlátících / separačních modulů 3/3 3/3 3/3
ČISTÍCÍ SYSTÉM � �
3 stupňové čištění ● ● ●
Šířka čistící sítové skříně (mm) 1470 1470 1470
Celková profukovaná plocha čištění (m2) 5,52 5,52 5,52
VENTILÁTOR ČIŠTĚNÍ 450 - 1300 450 - 1300
Rozsah otáček ventilátoru (min-1) 450-1300 450-1300 450-1300
NEDOMLATKY
Způsob domlácení Zpět na rotor
ZÁSOBNÍK ZRNA / VYSÝPÁNÍ � �
Ovládání krytů zásobníku zrna v kabině ● ● ●
Celkový objem zásobníku zrna (l) 8810 10570 10570
Rychlost vysýpání (l/s) 88 113 113
Délka výložníku (m) 6.6 / 7.5 6.6 / 7.5 6.6 / 7.5

DRTIČ SLÁMY A ROZMETADLO 76 / 47 76 / 47
Drtič slámy / řezačka 76 / 47 76 / 47 76 / 47
Typ rozmetadla dvě 2 - rychlostní rozmetadla (odnímatelné)
MOTOR *) PŘEPLŇOVANÝ S MEZICHLADIČEM / 8700 PŘEPLŇOVANÝ S MEZICHLADIČEM / 8700
Typ / objem (cm3) přeplňovaný s mezichladičem / 6700 přeplňovaný s mezichladičem / 8700 přeplňovaný s mezichladičem / 8700
Maximální výkon ECE R1201) při otáčkách 2000 min-1 [kW/hp(cv)] 220/299 285/387 305/415
Objem palivové nádrže, nafta / močovina (l) 950 / 166 950 / 166 950 / 166
POHON 4 RYCHLOSTNÍ, HYDROSTATICKÁ 4 RYCHLOSTNÍ, HYDROSTATICKÁ
Převodovka 3 rychlostní, hydrostatická 4 rychlostní, hydrostatická 4 rychlostní, hydrostatická
HD řiditelná s tavitelná zadní náprava ● ● ●
Hnaná zadní náprava ○ ○ ○
ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS) �/� �/�
Monitorování / zobrazování výnosu a vlhkosti ○/○ ○/○ ○/○
Příprava pro navádění ● ● ●
CELKOVÁ SPECIFIKACE STROJE
Délka - od podávacího zařízení k zadnímu okraji (mm) 7689 7689 7689
Rozvor (mm) 3815 3815 3815
Minimální výška pro přepravu (mm) 3898 3906 3906
Šířka s pneumatikami 650/75R32 - min (mm) 3300 3300 3300
Hmotnost - běžný stroj se zesílenou zadní nápravou (kg) 15400 16200 16200
MOŽNOSTI PNEUMATIK
Přední pneumatiky 650/75R32 800/65R32
Zadní pneumatiky 460/70R24 480/70R30

*) FPT průmyslový motor          1) ECE R-120 koresponduje s ISO TR14396           standardní výbava           volitelná výbava
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AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče
 +420 519 402 285,  info@agrics.cz
Výhradní dovozce CASE IH do ČR.
www.agrics.cz

Váš prodejce:

VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO ZÁKAZNÍKY CASE IH

Vstupte do věrnostního programu a čerpejte z řad výhod

spojených s CASE klubem.

Detailnější informace získáte na stránkách

www.caseklub.cz

Věrnost CASE IH se vyplácí!


