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VÝKON
V PLNÉ SÍLE
Mlátičky Case IH Axial-Flow® řady 240 jsou vysoce výkonné speciálně v evropských podmínkách. Jsou konstruovány tak, aby si hravě poradily s vysoce 
výnosnými plodinami. Mlátičky Case IH Axial-Flow® udávají směr, kterým se sklizňová technika má ubírat. Vyšší výkon a inovativní technologie Axial-Flow® 
poskytují řešení pro současné, ale i budoucí výzvy.

SNAHA O DOKONALOST
Zvýšení výkonu u všech modelů řady 240 splňuje požadavky velkých a moderních farem: včasná sklizeň, zvýšená kapacita mlátičky a schopnost bezchybné 
práce za jakýchkoli podmínek. Jako průkopník jednorotorové technologie Axial-Flow® investuje Case IH nemalé prostředky do vývoje. Šikmý dopravník, rotor 
a zásobník zrna jsou vyvinuty pro zpracování velkého množství hmoty. Výkon motoru každého modelu Axial-Flow® splňuje požadavky pro náročnou sklizeň 
bez zbytečného plýtvání palivem. Stroje jsou optimalizovány pro minimální ztráty i při vysokém zatížení. Větší kapacita zásobníků zrna přispěje k lepšímu řízení 
procesu vysýpání.

KLÍČOVÉ JSOU PŘÍNOSY PRO ZÁKAZNÍKY
Jedna věc je jasná: mlátičky Case IH Axial-Flow® jsou vyvinuty a vyrobeny pro zákazníky – pro snadné ovládání, jednoduché nastavení, maximální spolehlivost. 
Denní údržba je velice snadná, všechna servisní místa jsou dostupná přímo ze země. Kabina využívá moderní technologie k vytvoření ideálního prostředí 
pro obsluhu, která se tak může soustředit na vysoký výkon a efektivní sklizeň.



NOVÉ STANDARDY

VE SKLIZŇOVÉ
TECHNICE
Mlátičky Case IH řady 240 jsou vyráběny pro velké farmy a službaře s cílem sklízet 
ty nejvyšší výnosy. Jsou vyvinuty pro maximální spolehlivost a minimalizaci provozních 
nákladů – den za dnem, sezónu za sezónou. Jejich srdcem je osvědčená jednorotorová 
technologie Axial-Flow®, poskytující všechny výhody spojené s touto koncepcí, jako 
je důkladné a šetrné mlácení či minimální ztráty.

ADAPTÉRY CASE IH
Mlátičky řady 240 je možno osadit nejnovějšími modely adaptérů, 
které jsou k dispozici v záběru až 12,5 m. Tyto lišty jsou navrženy 
speciálně pro evropské podmínky a umožňují tak maximálně 
využít kapacitu mlátičky. Vybírat lze z mnoha možností: lišta 
s variabilní polohou kosy, s flexibilní kosou, sběrací adaptér, 
pásový adaptér a kukuřičný adaptér. Zvolte tu, která je pro vaší 
farmu ta nejlepší a využívejte naplno potenciál mlátičky Case IH.

ZDOKONALENÝ ROTOR
U nových mlátiček byla vylepšena osvědčená jednorotorová 
technologie. Speciálně pro evropské podmínky nyní nese rotor 
novou konfiguraci mlatek, která v oblasti mlácení zabezpečuje 
šetrný, ale důkladný výmlat a v oblasti separace urychlený 
prostup prázdné slámy z oblasti rotoru. Nový rotor optimalizuje 
produktivitu ve všech plodinách za jakýchkoli podmínek. Šetrný 
proces mlácení zaručí, že každé zrno uložené v zásobníku, bude 
nepoškozené.

ŠETŘETE ČAS, VYSÝPEJTE ZA JÍZDY
Mlátičky řady Axial-Flow® 240 díky velké kapacitě zásobníku umožňují uložení velké 
množství čistého a nepoškozeného zrna. Nové modely 8240 a 9240 nabízejí objem 
zásobníků úctyhodných 14 400 l a umožňují tak sklízet rozsáhlé pozemky s těmi 
největšími lištami. Když je zásobník plný, je možné ho vyprázdnit rychlostí 141 l/s 
u modelu 8240 a 159 l/s u modelu 9240.

DRŤTE A ROZMETEJTE SLÁMU DÍKY INTEGROVANÉMU DRTIČI
Sklizeň úrody je prvním krokem k přípravě na další plodiny, ať už rozmetáte nebo 
slámu lisujete. S Axial-Flow® je zpracování slámy vynikajícím základem pro další 
sezónu. Pokud potřebujete slámu lisovat, můžete přejít z režimu rozmetání 
do režimu řádkování velmi rychle, a to pouhým stisknutím tlačítka v kabině. 
Výsledkem jsou načechrané řádky slámy, aniž bychom plýtvali drahocenným časem 
sklizně.

LEPŠÍ TRAKCE, KOMFORTNÍ PŘEJEZDY
V porovnání s kolovým podvozkem umožňuje pásová mlátička Axial-Flow® zvýšenou 
trakci, průchodnost a nižší tlak na půdu při přepravní šíři pouhých 3,49 m s pásy 
širokými 610 mm. S ohledem na vaše požadavky můžete volit mezi standardní nebo 
odpruženou pásovou jednotkou.

STANDARDNÍ NEBO LUXUSNÍ KABINA – VÝBĚR JE NA VÁS
Není komfortnější mlátička než nejnovější Case IH Axial-Flow®. Vyberte si ze dvou 
kabin, standardní nebo luxusní provedení. Ať si vyberete tak nebo onak, vždy budete 
mít všechny klíčové ovládací prvky po ruce, včetně multifunkční páky pojezdu, která 
vám dává plnou kontrolu nad strojem.

OPTIMALIZUJTE VÝKON, MINIMALIZUJTE NÁKLADY
Systém precizního zemědělství Case IH Advanced Farming Systém (AFS) 
shromažďuje a odesílá všechna důležitá data. Tato data lze pak dále vyhodnocovat 
a volit správná rozhodnutí při pěstování plodin a řízení nákladů. Pomocí technologie 
AFS AccuGuide GPS navigace je vaše mlátička naváděna s přesností 3 cm. 
S doplňkovým systémem telematiky AFS connect můžete sledovat dění při sklizni 
v přímém přenosu z pohodlí vaší kanceláře.
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LIŠTA A MLÁTIČKA
JEDEN CELEK
Sklízecí mlátičky a lišty Case IH tvoří jeden celek k maximalizaci jejich potenciálu. Vysoká kvalita zrna a plynulá sklizeň 
ve všech podmínkách – to je to, k čemu jsou mlátičky Axial-Flow® vyráběny. Naše lišty jsou konstruovány tak, aby zajistily 
dokonalou sklizeň i ve vysokých výnosech, maximalizovaly produktivitu a ochránily zrno. Minimální ztráty, jednoduchá 
obsluha a perfektní výkon za všech podmínek. Šetrné, rychle a efektivní vkládání přináší vysokou kapacitu mlácení 
a separace.

VYSOKÝ VÝKON
Rychlá sklizeň a vyšší produktivita jsou dnešní požadavky na sklizeň. Volitelná proměnlivá rychlost žacího ústrojí zlepšuje 
vkládání při sklizni kukuřice tím, že se přizpůsobí rychlost vkládání pojezdové rychlosti. To má za následek menší opotřebení 
a menší ztráty plodiny. Stavitelná šikmá komora umožňuje nastavit lištu vždy tak, aby byla rovnoběžně s povrchem. 
Rovnoměrná výška sečení při proměnlivé rychlosti sklizně zajišťuje ideální vysekání porostu a stejnoměrné strniště.

RYCHLÉ NALIŠTOVÁNÍ
Mlátičky Axial-Flow® usnadňují a urychlují přejezdy mezi pozemky. Všechny adaptéry se připojují z levé strany. Jeden 
rychlokonektor pro hydraulickou část, druhý pro elektrickou tak, aby nemohlo dojít k zatřísnění elektrické části olejem. 
Nalištování a připojení lišty je tak otázkou pouze několika minut.

ŠIKMÁ KOMORA
Mlátičky Axial-Flow® řady 240 mají vysokou kapacitu vkládání, aby zvládaly obsluhovat adaptéry až do záběru 12,5 m. 
Mlátičky jsou standardně vybaveny kamenovým lapačem, nehrozí tak riziko poškození mlátičky. Kamenový lapač je možno 
pohodlně vyprázdnit uvolněním páky na levé straně mlátičky. Šikmá komora je jištěna kluznou spojkou tak, aby nedošlo 
k jejímu přetížení.

Žací adaptéry až o záběru 12,5 m umožňují využít 
přednosti precizního zemědělství.

Připojit lištu je otázkou několika málo minut.

Systém kopírace povrchu Case IH Terrain Tracker 
zajištuje rovnoměrné strniště.

JEDNODUŠE POKROČILÉ – PŘEDNOSTI ŘADY 240

  Nový adaptér o efektivním záběru 12,5 m

  Vyvinut pro precizní zemědělství CTF

  Dvojitý pohon kosy

 Vyšší točivý moment pro větší záběry

 Vysoká odolnost a spolehlivost 

  Jednodílný vyztužený přihaněč pro jednoduchost a nižší hmotnost
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ŠIROKÝ SORTIMENT LIŠT
PRO KAŽDOU PLODINU
Využijte širokou paletu lišt Case IH. Žací adaptéry jsou navrženy tak, aby dokonale splňovaly nároky nejen na současné požadavky sklizně, ale i na požadavky sklizně budoucí. 
Jsou to skvělé nástroje pro sklizeň v proměnlivých podmínkách, ať už různé stupně zralosti plodiny nebo v průběhu dne, kdy se mění podmínky vlhkosti. Bez ohledu na stupeň 
zralosti plodiny nebo denní dobu, pomáhají adaptéry Case IH sklidit více hmoty a chránit tak kvalitu zrna.

OBILNÍ LIŠTA 3050
Case IH dělá vše pro to, aby byl výkon lišt ideální ve všech podmínkách. Lišta 3050 umožňuje farmáři sklízet plodiny 
nízké a vysoké. Jednoduchá a rychlá přestavba na řepku. Díky jednoduchému konceptu lišty 3050 si ji každý farmář 
oblíbí.

 Dostupné v záběru od 6,1 m do 12,5 m
 Vysoká rychlost sklizně
 Automatická regulace otáček přiháněče
 Z kabiny výsuvný vario stůl - plynule až 57 cm
 Nadzvedáky pro polehlé porosty

FLEXIBILNÍ LIŠTA 3020
Ideální lišta pro nízkoplodící plodiny jakou je např. sója, kdy je třeba sklízet nízko nad zemským povrchem. Lišta Case IH 
3020 je ideální nástroj pro tento úkol s vysokou rychlostí sklizně a minimálními ztrátami. Tato lišta je připravena sklidit 
každý lusk bez ztráty zrna.

  Dostupné v záběru od 6,1 m do 10,7 m
 Flexibilní kosa pracuje nízko nad povrchem a ideálně jej kopíruje
 Plně nastavitelná schopnost kopírovat s možností nastavení z kabiny
 V zamčeném stavu může být lišta použita jako obilní

PÁSOVÁ LIŠTA 3100
Pásové lišty jsou u farmářů čím dál oblíbenější. Plodina je dopravována plynule pomocí gumotextilních pásů do šikmé 
komory.

 Dostupné v záběru od 6,1 m do 12,5 m
 Vysoká rychlost sklizně obilovin a řepky beze ztrát
 Jednoduchá údržba
 Centrální pohon kosy

KUŘIČNÝ ADAPTÉR 4400
Kukuřičný adaptér Case IH nabízí ideální sklizeň polehlé i stojaté kukuřice a přináší úsporu zrna za všech okolností. A co 
víc, přináší snadnou údržbu, aby byla zajištěna jejich připravenost sklízet během měnících se podmínek sklizně.

 Dostupné v 6 až 12 řádkovém provedení
 Pevná a sklopná varianta
 Možnost volby s řezáním nebo bez
 Nízký profil děličů
 HD pohony
 Jednoduchá údržba

PICK UP 3000
Obiloviny, řepka, fazole, hrách, čočka, travní semeno… Pick up 3000 je řešením pro všechny plodiny. Jemně sebrány 
s minimálními ztrátami osiva. Řádek je přepravován šetrně pomocí gumotextilního pásu do mlátičky. Pás je po celé šíři 
adaptéru, což zaručuje sebrání veškerého materiálu z řádku.

 Čisté a šetrné sebrání řádku
  Přesné kopírování pomocí opěrných kol
 Sklizeň všech plodin vysokou rychlostí
 Jednoduchá údržba
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ŠIKMÁ KOMORA
  Navržena pro práci s adaptéry 

 až do záběru 14 m
   Vysoká spolehlivost a nízké 
nároky na údržbu zajišťuje hnací 
kardan místo pohonu řemenem

  Velký lapač kamenů, snadno 
přístupný z levé strany

ROTOR
  Rotor pro evropské podmínky 
zabezpečuje vysokou kvalitu 
slámy a zrna ve všech plodinách
 Vysoká kvalita zrna je klíčový  

 benefit
 Výmlat „zrno o zrno“

MANAGEMENT SLÁMY
  Kvalitní zpracování posklizňových 
zbytků je základem pro další 
sezónu

   Nastavení mlátičky na řádkování 
nebo drcení pohodlně z kabiny

ČIŠTĚNÍ
 Ventilátor Cross Flow pro čisté  

 zrno
  Nastavení sít pohodlně z kabiny
  Stavitelné předsíto pro všechny 
plodiny

OD VYNÁLEZCE AXIAL-FLOW®

Specialitou mlátiček Case IH je jeden rotor zajišťující výmlat i separaci. Představili jsme první mlátičky 
založené na tomto systému před více než třemi desítkami let. Byl tak položen základní kámen 
úspěchu, ze kterého profitujeme dodnes. Zatímco princip zůstal nezměněn, inženýři Case IH využili 
nejmodernější technologii pro současné i budoucí potřeby zemědělství. Axial-Flow® řady 240 v sobě 
spojuje výhody, vyplývající z inovativního myšlení a zahrnuje nejnovější koncepce, a to nejen v mlácení 
a separaci, ale také v oblastech od čištění až po vysypání zrna do odvozu. Konečným výsledkem 
je splnění požadavků nejen dnešních, ale i požadavků budoucích.

Mlácení způsobem „zrno o zrno“ nejenže omezuje ztráty díky účinnému výmlatu, ale také zajišťuje, 
že to, co jde do zásobníku zrna, je čisté a neporušené zrno. Neexistuje žádná konvenční nebo 
hybridní mlátička, kde by byl přechod z mlácení do separace zcela bezproblémový.

VÝMLAT A SEPARACE
JEDNÍM ROTOREM

 MLÁCENÍ 11  10 MLÁCENÍ  

JEDNODUŠE POKROČILÉ:

ŠETRNÝ VÝMLAT ZNAMENÁ VÍCE NEPOŠKOZENÉHO 

ZRNA MAXIMÁLNÍ KVALITY

  Axial-Flow® rotor optimalizuje tok materiálu 

 pro jemný výmlat, separaci a zvýšený výkon 

 v těžkých podmínách

 Plynulý přechod plodiny ze šikmé komory 

 do rotoru pomocí přechodového kužele 

 - NENÍ NUTNÝ URYCHLOVACÍ BUBEN



Threshing and separation area Separation area

Zdroj: Agrární komora Rakouska

CASE IH KONKURENCE
s tangenciálním bubnem

2,00%

1,00%

0,00%

PODÍL POŠKOZENÉHO ZRNA

0,47%

1,67%

OD VYNÁLEZCŮ AXIAL-FLOW®

JEDNOROTOROVÁ TECHNOLOGIE
NOVÁ KONFIGURACE
ROTOR AXIAL-FLOW® - NASTAVEN PRO EVROPU
Srdcem každé mlátičky Case IH řady 240 je Small Tube rotor. Tento rotor byl vyvinut pro splnění měnících se podmínek sklizně. Testován v evropských 
oblastech, aby bylo docíleno dokonalého výsledku – vysoká průchodnost, nejlepší kvality zrna a slámy a minimální ztráty.

Rotory Small Tube na všech mlátičkách jsou nyní osazeny novou konfigurací mlatek. Část rotoru, kterou obepínají mláticí koše, je vybavena 
mlatkami, které zabezpečí včasné a dokonalé vytření zrna z klasu. Část rotoru, která je obepnuta separačními koši, je osazena mlatkami s a bez 
hrotů, pro dokonalou separaci. Výhodou je vyšší mláticí a separační kapacita, což vede ke snížení ztrát a nižší citlivost rotoru na měnící se podmínky 
sklizně.

NEJVYŠŠÍ KVALITA ZRNA
Poškozené zrno zhoršuje kvalitu vzorku. Nejen, že jsou poškozena zrna samotná, ale část těchto zlomených zrn je i vyfouknuta ven z mlátičky, 
protože jsou lehčí než nepoškozená zrna. S výhodami výmlatu mlátiček Case IH Axial-Flow®, díky rotoru Small Tube, dosáhnete špičkových vzorků 
zrna. Mlatky jsou uspořádány do tří spirál kolem rotoru, pro lepší mlácení a lepší kvalitu slámy. Přístup do rotorové klece je možný z obou stran 
stroje. Koše je možné snadno vyjmout a zaměnit dle toho, jakou plodinu sklízíte.

JEDNODUŠE POKROČILÉ: ROTOR AXIAL-FLOW®

  Speciálně vyvinutý pro měnící se sklizňové podmínky

 Nejlepší mlátící a separační systém na trhu

 Špičková kvalita zrna – nepoškozené zrno

  Špičková kvalita slámy pokud se rozhodnete řádkovat a 

lisovat

Oblast mlácení Oblast separace

 MLÁCENÍ 13  10 MLÁCENÍ  



 MANIPULACE SE ZRNEM 15  14 MANIPULACE SE ZRNEM

SYSTÉM ČIŠTĚNÍ
Sklízecí mlátičky Axial-Flow® řady 240 jsou navrženy tak, aby všechno čisté zrno bylo dopraveno do zásobníku zrna co nejrychleji. Systém 
čištění zvyšuje kvalitu sklízeného zrna a snižuje ztráty.

  Systém vyrovnávání sítové skříně až do svahu o náklonu 12% 
 zajišťuje dokonalé čistění i v kopcovitých pozemcích

 Stavitelné předsíto znamená jednoduché
 přizpůsobení mlátičky pro danou plodinu

 Domlaceč Trisweep pracuje efektivně a materiál 
 vrací zpět na vynášecí desku

 Síta stavitelná z kabiny

Čistící systém využívá ventilátor Cross Flow, který má lopatky šípového tvaru a vytváří velký proud vzduchu. Na rozdíl od běžných typů 
ventilátorů generuje konstantní proud vzduchu po celé šíři sítové skříně a nedochází tak k nerovnoměrnému profuku. Rychlost ventilátoru 
je plně stavitelná, což je vítáno při sklizni jemných a lehkých plodin. Pohon ventilátoru je řešen hydraulicky, nedochází tak k poklesu jeho 
otáček při poklesu otáček motoru. To poskytuje vyšší čistící schopnost uživatelům mlátiček Axial-Flow®.

VYSOKÁ PŘEPRAVNÍ KAPACITA ČISTÉHO ZRNA
V závislosti na vysoké kapacitě axiálního výmlatu musí být čisté zrno přepravováno velmi rychle do zásobníku čistého zrna, ať 
už v suchém nebo vlhkém prostředí. Větší zásobník umožňuje uložit více zrna a přepracovaný vynášený šnek zabezpečuje jeho lepší 
plnění. Výsledek: masivní přepravní kapacita a vysoká kvalita zrna ve všech podmínkách. To je to, co vám umožňuje sklízet vaši úrodu 
rychle a efektivně.

NEJVYŠŠÍ
KVALITA ZRNA

 řady 240 jsou navrženy tak, aby všechno čisté zrno bylo dopraveno do zásobníku zrna co nejrychleji. Systém 

Systém vyrovnávání sítové skříně až do svahu o náklonu 12% 
zajišťuje dokonalé čistění i v kopcovitých pozemcích

Čistící systém využívá ventilátor Cross Flow, který má lopatky šípového tvaru a vytváří velký proud vzduchu. Na rozdíl od běžných typů 
ventilátorů generuje konstantní proud vzduchu po celé šíři sítové skříně a nedochází tak k nerovnoměrnému profuku. Rychlost ventilátoru 



Je jenom jeden způsob, jak popsat zásobníky zrna na mlátičkách Axial-Flow®: obrovské. Tyto 
zásobníky jsou více než schopné pojmout obrovské množství zrna, které mlátičky Axial-Flow® 
řady 240 velmi rychle sklízí.

SKLÍZECÍ MLÁTIČKY CASE IH AXIAL-FLOW® 
MAJÍ JEDNY Z NEJVĚTŠÍCH ZÁSOBNÍKŮ OBILÍ NA TRHU:

7240 11 100 l
8240, 9240 14 440 l

Pokud otevřete velkou nástavbu a sklízíte vysoce výnosové plodiny, budete překvapeni, 
jak flexibilní může být zásobník obilí. Je dostatečně velký na to, aby pomohl při organizaci 
sklizně a zabránil neproduktivnímu předjíždění na souvrať ke stacionárnímu vysýpání.

VYŠŠÍ KAPACITA
Sklízecí mlátičky Axial-Flow® řady 240 mají 
hydraulicky sklopnou nástavbu zásobníku zrna 
ovládanou z kabiny. Rozkládací zásobník 
umožňuje větší objem naplnění zrnem 
bez vysýpání.

SNADNÝ PŘÍSTUP
Pokud je nutné vstoupit do zásobníku zrna 
pro servisní práce, údržbu nebo čištění, 
přístupy jsou mnohem jednodušší a bezpečnější.

VÍCE V ZÁSOBNÍKU 
 VÍCE V BANCE JEDNODUŠE POKROČILÉ

Vetší zásobník zrna 

o objemu 14 400 l
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Aby byl zásobník vyprázdněn do 2 minut, je rychlost vysýpání 113 l/s pro mlátičky Axial-Flow® řady 240 dostatečná. Volitelné rychlosti vyprazdňování 141 l/s nebo 
159 l/s (pouze u 9240) snižují vysýpací čas za jízdy nebo na souvratích. U vysokovýnosových plodin posilují produktivitu práce jak u mlátičky, tak u přepravního 
prostředku.

RYCHLÝ, JEMNÝ A EFEKTIVNÍ „VYSOCE VYKONNÝ“ SYSTÉM VYPRAZDŇOVÁNÍ
  Větší vertikální a horizontální šnekovice.
  Standardní dvojí ovládání na 9240 a 8240 (u modelu 7240 – na přání) poskytuje možnost vypnutí vysýpání ze zásobníku zrna a skrz šneky vyprázdnit šnekový 
dopravník. Výsledkem je snížená hmotnost šnekového dopravníku a menší namáhaní komponentů při opětovném zapnutí vysýpání.

  Nový hydraulický píst pro vyklápění vysýpacího dopravníku byl navržen tak, aby zvládal manipulovat s většími a delšími variantami vysýpací roury.
  Vysýpací dopravník s horním vysýpáním snižuje poškození zrna a potřebu výkonu.

SLEDUJTE TOK VAŠICH PENĚZ
 VYSOKÁ RYCHLOST VYSÝPÁNÍ

Standardní vysýpání 113 l/s pro obilné a kukuřičné adaptéry o záběru až 12,5 m
Vysokokapacitní vysýpání 141 l/s pro model 7240 a 8240 nebo 159 l/s pro model 9240 a lišty 
o záběru až 12,5m

10,4 m sklopný

8,8 m sklopný nebo pevný

7.2 m

7.6 m

6.7 m

Výložník 8,8 m a 10,4 m 
je dostupný ve sklopné 
verzi pro snazší přesuny 
po silnicích a lepší 
skladnosti mlátičky.

Nastavitelná koncovka je 
ovládána z multifukční 
páky pojezdu. Tento 
systém umožňuje přesné 
nasměrování toku zrna 
a rovnoměrné plnění 
přepravního prostředku.

JEDNODUŠE POKROČILÉ

Ocenění FIMA 2014 

ve Španělsku za technickou inovaci 

stavitelné koncovky vysýpání
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START DALŠÍ SEZÓNY
Ať už jsou vaše plodiny jakékoli, 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® zanechávají čisté a dobře zformované řádky slámy.

STRAW MANAGEMENT 21  20 STRAW MANAGEMENT  

DRCENÍ
V režimu drcení řeže slámu 120 ostrých nožů pro rychlý rozklad před založením porostu. 
S novou možností volby režimu řádkování nebo drcení nemusíte ztrácet čas přestavováním 
mlátičky. Pouhým stisknutím tlačítka se mlátička přenastaví do jednoho z přednastavených 
režimů, a to za méně než jednu minutu.

ROZMETÁNÍ
Posklizňové zbytky mohou být rozhozeny po celé šířce žacího adaptéru. Šíři rozhozu lze 
jednoduše regulovat z kabiny a přizpůsobit tak rozhoz všem povětrnostním vlivům. 
To zaručuje dobré rozmetání a rychlý rozklad posklizňových zbytků, ochranu půdy před 
erozí a bezproblémové zpracování půdy.

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

DISTRIBUCE
Mlátičky Axial-Flow® jsou schopny rozmetat nepodrcenou slámu. Sláma je tak rozhozena 
pro rychlé vyschnutí a následné shrnutí a slisování.

PERFEKTNÍ DRCENÍ A ROZMETÁNÍ

PERFEKTNÍ ŘÁDEK
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VÝKONNÝ MOTOR, NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA
Díky elektronickému vstřikování paliva, poskytují motory vysoký výkon, když jej potřebujete. Můžete 
tedy sklízet a vysýpat současně bez poklesu výkonu. Kromě mimořádně nízké spotřeby paliva 
je motor tichý a šetrný k životnímu prostředí. Nádrž o objemu 1 125 l u modelů 7240 a 8240 a 1 
200 l u mlátičky 9240 je více než dostatečná pro celodenní sklizeň.

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE K PLNĚNÍ EMISNÍCH NOREM
CASE IH se rozhodl použít technologii SCR hned od začátku. Toto rozhodnutí se ukázalo být 
průlomové, protože to mělo za následek výrazně nižší emise a extrémně vysokou spolehlivost 
našich motorů. S Hi-eSCR je vykročeno k čistší budoucnosti. Vyvinuto v koncernu CNH v motorové 
divizi FPT Industrial. Technologie Hi-eSCR dokonce počítá se snížením emisí o 95%. Ne bez 
důvodu, technologie Hi-eSCR je stále více využívána v různých odvětvích po celém světě.

MOTOR ROKU
Mlátička Axial-Flow® 9240 je poháněna novým motorem Cursor 16 vyvinutým v FPT Industrial. 
Tento motor byl oceněn renomovaným časopisem Diesel jako „Diesel of the Year 2014“. Tento 
motor je ideální pro nejsilnější mlátičku 9240. Vyznačuje se svým vynikajícím výkonem k poměru 
hmotnosti. Motor tak kombinuje vysoký výkon a efektivitu s nízkou spotřebou paliva a produkcí 
emisí. Ideální motor, který má nízké náklady na provoz a poskytuje vyvážený výkon pro potřeby 
sklizně našim zákazníkům.

VELKÝ NÁRŮST VÝKONU
Obsluha mlátiček očekává, že sklízecí mlátička si poradí s náročnými sklizňovými podmínkami bez 
zakolísání výkonu motoru. Navýšení výkonu motoru, které využíváme na mlátičkách Axial-Flow® 
je přesně to co obsluha potřebuje, když jde do tuhého.

DOSTATEK
VÝKONU

Navýšení výkonu 8240

 Oxidace    Reakce

Vý
ko

n 
m

ot
or

u 
(h

p)

Otáčky motoru (ot/min)

+75 hp 
navýšení výkonu

Maximální výkon v rozsahu 200 ot/min
571 hp

Navýšení výkonu 8240

496 hp
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POHONY
Všechny pohony sklízecí mlátičky jsou poháněny z centrální převodovky, namontované pro maximální účinnost přímo 
na motoru. Mlátička Axial-Flow® je unikátní v tom, že všechny nejdůležitější přenosy energie jsou uskutečňovány 
bez použití řemenů, čímž je zabezpečeno problémům s prokluzem, opotřebením, údržbou a jejich výměnou.

4 – STUPŇOVÁ HYDRO PŘEVODOVKA
Hydrostatická převodovka nabízí výbornou kontrolu rychlosti, a to prostřednictvím přímého napojení motoru na hydrostatické 
čerpadlo. Čtyři rychlostní rozsahy umožňují zvolit správnou pojezdovou rychlost, závislou na sklizni konkrétní plodiny 
a polních podmínkách

POHON POWER PLUS CVT
Díky unikátní změně rychlosti otáčení rotoru, nabízí Power Plus™ nejlepší možnou účinnost s nízkými nároky na údržbu:

  Plynulá změna rychlosti otáčení rotoru za jízdy
 Reverzace rotoru z kabiny při jeho zablokování
  Navržen pro spolehlivé zvládnutí celého spektra zatížení rotoru bez prokluzu

BEZKONKUREČNÍ SYSTÉM POHONŮ
V porovnáním s ostatními mlátičkami na trhu jsou mlátičky Axial-Flow® řady 240 osazeny méně řemeny, což vede 
k lepšímu přenosu síly a vyšší spolehlivosti.

JEDNODUCHOST ZNAMENÁ
VÍCE ČASU PRO SKLIZEŇ

AXIAL-FLOW® KONKURENCE
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Bezkonkurenční systém pohonů

  Plynulá převodovka pro pohon lišty 
(volitelně): eliminuje řemeny a řetězy 
pro maximální  efek t iv i tu přenosu 
v ýkonu k velkým žacím lištám. Automatická 
regulace otáček lišty pak zajistí optimální 
rychlost lišty vzhledem k pojezdové rychlosti. 
Tak jak mlátička zrychluje nebo zpomaluje, 
tak se mění rychlost pohybu žací lišty.

  Pohon rotoru Power Plus CVT zajišťuje 
nejefektivnější přenos síly z motoru.

  Funkci odblokování rotoru je možné provézt 
z kabiny. Umožňuje plné využití kapacity 
mlátičky bez strachu ze zablokování 
či  případného ručního čištění.



ODPRUŽENÝ PÁSOVÝ PODVOZEK
  Plně odpružený pásový podvozek 

 pro nejlepší komfort obsluhy a perfektní 
 adaptaci nerovnostem pozemku.

  Každý jednotlivý tlumící píst se může volně 
pohybovat a plně se přizpůsobit nerovnosti, což 
vede k rovnoměrnému rozložení tlaku na půdu.
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VZNÁŠEJÍCÍ SE NAD VAŠÍM POLEM 

ZAJIŠŤUJE OCHRANU
VAŠÍ PŮDY

Systém pásů byl odzkoušen v celosvětovém měřítku 
na traktorech Case IH Quadtrac

POROVNÁNÍ TLAKU NA PŮDU

PÁSY
61 cm

PNEUMATIKY 
900 / 60 R32

3,23

1,1

3,37

PNEUMATIKY
800 / 70 R38
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3.73 m

Pneumatiky 800 / 70 R38

3.49 m

Pásy 61 cm

Chápeme, že nejcennější zdroj je vaše půda. Víme, důležité je zajistit, aby velká a výkonná mlátička nebyla příčinou 
zhutnění půdy. CASE IH má oprávněnou pověst jako specialista na pohonné pásové systémy pro vysoce výkonné 
stroje. Traktor CASE IH Quadtrac se stal uznávaným lídrem mezi vysoko výkonnostními traktory pro trakci, flotaci 
a malou přepravní šířku.

  Snadná údržba: hladina oleje může být jednoduše kontrolována skrz průhledná víčka rolen
  Pás je napínán automaticky bez jakéhokoli zásahu obsluhy
  Pás je dostupný v šíři 61 cm a 76 cm, kdy užší jednotka umožňuje přepravní šířku mlátičky pouze 3,49 m

Následujeme naší úspěšnou historii pásových podvozků a nabízíme dvě řešení. První podvozek je odtlumený 
pomocí gumových silentbloků a druhý nově vyvinutý podvozek je hydraulicky odpružený.

Přepravní šířka na pásovém podvozku je menší než 3,49m

ODTLUMENÝ PÁSOVÝ PODVOZEK
  Pásové podvozky CASE IH poskytují vyšší tažnou 
sílu v porovnání s kolovým, speciálně 

 v bahnitých a měkkých půdních podmínkách.
  Pásové mlátičky jsou vybaveny dvourychlostním 
pohonem pro zvýšení trakce a stoupavosti. 

JEDNODUŠE POKROČILÉ:PÁSOVÉ PODVOZKY CASE IH  Vyberte si pásový podvozek, jaký vám vyhovuje
  Výrazné snížení tlaku na půdu díky rovnoměrnému rozložení hmotnosti  Schopnost sklízet na bahnitých nebo měkkých pozemcích

  Malá přepravní šířka 3,49 m  s pásy širokými 61 cm
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NOVÁ KABINA
Maximalizace produktivity vyžaduje nejlepší sklízecí mlátičku a obsluhu, která má možnost pracovat v ideálním 
prostředí, chráněna před vnějšími vlivy, které snižují její koncentraci. Dnešní mlátičky musí pracovat dlouhé 
hodiny a zvládnout zpracovat vysoko výnosové plodiny v optimální kvalitě. Kabina sklízecí mlátičky, zabezpečující 
komfort práce, je naprosto nezbytná. To je důvod, proč naši inženýři vyvinuli jednu z nejtišších, nejprostornějších 
a nejpohodlnějších kabin na trhu, která je určena pro dlouhé pracovní dny. Nové silentbloky kabiny snižují 
vibrace v kabině ještě více. Ovládací konzola je integrována do loketní opěrky sedadla pro snadný dosah 
obsluhy. Vyberte si ze dvou kabin, verzí komfort a luxusním provedení, které má více odkládacích prostorů, 
elektronicky stavitelná zrcátka a možnost chladícího boxu.

TICHÁ, KLIDNÁ, KOMFORTNÍ
Obsluha mlátiček CASE IH si zaslouží komfortní a uživatelsky přívětivé prostředí. Ke kabině snadno vystoupáte 
po sklopných schůdcích k prostorné plošině před kabinou. Po otevření dveří se dostanete do nejprostornější 
kabiny u sklízecích mlátiček. Dostatek odkládacích prostorů umocňují promyšlené detaily jako je ergonomické 
uspořádání ovládacích prvků, nízká hlučnost a výborný výhled.

SKLIZEŇ BEZ OMEZENÍ
Zemědělské operace vyžadují, aby plodiny byly sklizeny v okamžiku, kdy nadešel čas jejich sklizně. To často 
vyžaduje sklízet do pozdních večerních hodin a mít k dispozici dostatek osvětlení. Pracovní světla jsou 
namontována na střeše kabiny a zajišťují rovnoměrné pokrytí pracovní plochy. Světla v zásobníku zrna, vysýpací 
rouře a zadní části mlátičky zajistí, aby i tato místa byla dobře osvětlena. K dispozici je také balíček xenonového 
osvětlení HID (high intensity discharge) nebo LED reflektory.

OVLÁDÁNÍ
S provozním dotykovým monitorem AFS 700 Pro na konzole ovládání máte k dispozici všechny důležité 
informace o provozu mlátičky. Monitor AFS 700 Pro umožňuje obsluze přizpůsobit rozmístění informačních 
údajů dle jejího vlastního uvážení. 

AXIAL-FLOW®

KABINA
Zůstaňte bdělý po celý den

Velká prosklená plocha pro nerušené zorné pole

Ovládejte svoji mlátičku přes dotykový monitor AFS 700

JEDNODUŠE POKROČILÉ:

Kabina mlátiček Axial-Flow® získala v roce 

2013 ocenění AE50 (US)



VÍTEJTE VE 

 VAŠÍ SKLIZŇOVÉ
KANCELÁŘI

Komfortní kabina

Monitor AFS 700 Pro je možno libovolně posouvat po kolejnici

Mnoho odkládacích prostor v luxusní kabině

Sklidit úrodu znamená získat odměnu za veškerou práci a výrobní prostředky investované během 
celé sezóny. Naši inženýři projektují kabiny sklízecích mlátiček Case IH tak, aby obsluha získala 
maximální pohodlí a dokázala všechnu svoji energii věnovat sklizni.

LUXUSNÍ KABINA
Proti verzi Komfort nabízí Luxusní kabina elektronicky stavitelná zrcátka, více úložného prostoru, 
semi-aktivní sedadlo a chladicí box. Jídlo a pití bude nadále osvěžující, čímž se zvýší pocit 
komfortu. 

KOMFORTNÍ KABINA
Tato kabina nabízí ergonomické uspořádání, aby vám zajistila plnou kontrolu nad strojem 
za všech okolností. Multifunkční páka pojezdu včetně provozního monitoru jsou plně integrovány 
v konzole ovládání. Pracovat v takovém prostředí je radost, budete zažívat silný mix komfortu 
a produktivity.
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OVLÁDACÍ PRVKY
Sklízecí mlátičky Axial-Flow® je jednoduché a pohodlné obsluhovat. Počet funkcí, které 
mohou být ovládány pomocí joysticku, se zvýšil a na novém displeji, namontovaném 
v pravé konzole, jsou zobrazovány všechny klíčové funkce. Ovládání se stalo mnohem 
jednodušší. Monitor AFS 700 Pro obsahuje video a telematiku.
Inženýři z CASE IH se zamýšleli nad detaily, jak obsluha stroje pracuje. Díky tomu mohli 
navrhnout intuitivní ovládání mlátiček Axial-Flow® řady 240. Pro plnou kontrolu jsou 
nejčastěji používané funkce logicky uspořádány v ergonomické poloze, umožňující 
snadnou obsluhu žacího ústrojí a vykládacího dopravníku. Kromě tlačítka nouzového 
zastavení, je integrována také funkce zastavení vkládacího ústrojí a žací lišty.
Všechny ovládací prvky jsou integrovány do konzoly pravé ruky a multifunkční páky 
pojezdu. Monitor AFS 700 Pro zobrazuje všechny důležité informace: zobrazení výnosu, 
vlhkosti, řídí automatické navádění a zobrazuje informace o sklízecí mlátičce.

VŠE NA
DOSAH RUKY

VYPNUTÍ ŽACÍ LIŠTY, 
ŠIKMÉHO DOPRAVNÍKU, 
VYPRAZDŇOVACÍHO 
DOPRAVNÍKU

ZAPNUTÍ SYSTÉMU 
AUTOMATICKÉHO 
ŘÍZENÍ

OBNOVENÍ VÝŠKY ŽACÍ LIŠTY

OTÁČENÍ 
VYPRAZDŇOVACÍHO 
DOPRAVNÍKU

OVLÁDÁNÍ VYSÝPACÍHO 
SYSTÉMU

INDEPENDEND CROSS 
AUGER CONTROL

PARKOVACÍ BRZDA

VOLIČ ROZSAHU RYCHLOSTI JÍZDY

POHÁNĚNÁ ZADNÍ NÁPRAVA

AKTIVACE SYSTÉMU PLNĚNÍ MLÁTIČKY
(VOLITELNÉ)

ŽACÍ LIŠTA - ZVEDÁNÍ, 
SPOUŠTĚNÍ, NÁKLON 
DOLEVA A DOPRAVA

PŘIHANĚČ - ZVEDÁNÍ, 
SPOUŠTĚNÍ, NÁKLON 
DOLEVA A DOPRAVA

ROTOR 
ZAPNOUT / 
VYPNOUT / 
REVERZACE

ŠIKMÝ DO-
PRAVNÍK 
ZAPNOUT, 
VYPNOUT, 
REVERZACE

OVLÁDÁNÍ OTÁČEK: ŠIKMÝ 
DOPRAVNÍK / ŽACÍ LIŠTA

SPÍNAČ OTÁČEK PŘIHÁNĚČE – AUTOMATICKÉ / RUČNÍ

AUTOMATICKÉ JEMNÉ NASTAVENÍ VÝŠKY ŽACÍ LIŠTY

OVLÁDÁNÍ OTÁČEK PŘIHÁNĚČE

SPÍNAČ OTÁČEK AUTO / RUČNÍ PODÁVACÍ ÚSTROJÍ 
/ ŽACÍ LIŠTA

AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ VÝŠKY ŽACÍ LIŠTY

OTÁČKY ROTORU

POLOHA MLÁTICÍHO KOŠE

OVLÁDÁNÍ DEFLEKTORU 
PŘED DRTIČEM

OTÁČKY 
VENTILÁTORU
SPEED

POLOHA 
HORNÍHO SÍTA

POLOHA 
DOLNÍHO SÍTA

NASTAVENÍ 
VZDÁLENOSTI 
ROZMETÁNÍ 
VLEVO

NASTAVENÍ 
VZDÁLENOSTI 
ROZMETÁNÍ 
VPRAVO

NASTAVENÍ 
PLYNU

NASTAVENÍ DISTRIBUCE HMOTY OD ROZMETADLA

NASTAVENÍ OTÁČEK ROZMETADLA

OVLÁDÁNÍ BLOKU PROTINOŽŮ

JEDNODUŠE POKROČILÉ: SYSTÉM PLNĚNÍ MLÁTIČKY

Umožní vám zabezpečit to, že mlátička pracuje vždy na maximální výkon. Na výběr 

je mezi dvěma režimy:

  Režim výkonu motoru: maximalizace efektivity výkonu motoru, s následným  

 snížením spotřeby paliva. Tím se optimalizuje rychlost vkládání, pojezdová  

 rychlost a zatížení a otáčky motoru.

 Režim výkonu motoru v závislosti na ztrátách: současně jsou vyhodnocována  

 dvě kritéria, zatížení motoru a ztráty. Pojezdová rychlost mlátičky je řízena  

 vždy tak, aby nedošlo k překročení jediného limitu u těchto dvou parametrů.
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SYSTÉM TRVALÝCH KOLEJOVÝCH ŘÁDKŮ
Udržitelné hospodaření s půdou a její ochrana je stále větší priorita. Systém trvalých kolejových řádků je jedním ze způsobů, 
jak toho docílit. Tento systém (CTF) je založen na trvalých kolejových řádcích, kdy veškerá technika se pohybuje 
ve stejných stopách. Ostatní půda je tak nedotčena a není utužována. Sjednocené pracovní šířky a záběry strojů jsou 
základním požadavkem pro systém CTF.

ŘEŠENÍ CASE IH PRO 12 M ŠIROKÉ TRVALÉ KOLEJOVÉ ŘÁDKY
• CASE IH RTK stanice s přesností 2,5 cm
• Žací adaptér o záběru 12,5 m ve spojení s mlátičkou Axial-Flow®

•  Sklopný výložník 8,8 m, který umožňuje vysýpání a dodržení řádku s rozestupem 12 m

CASE IH ADVANCED FARMING SYSTÉM (AFS™)
VYUŽIJTE HARDWARE A SOFTWARE – VŠE OD JEDNOHO DODAVETELE.
CASE IH AFS™ představuje širokou škálu prakticky orientovaných řešení, které vám pomohou spravovat vše týkající se vaší farmy a pozemků efektivněji než kdy předtím. Využijte 
toho, co je bezpochyby nejvýznamnější pokrok v moderním zemědělství od začátku mechanizace. Získejte větší kontrolu, produktivitu, efektivitu a přesnost. Řešení CASE IH AFS 
je logické, snadno použitelné a intuitivní. Takto chápeme požadavky moderních zemědělců.

VYDEJTE SE SPRÁVNOU CESTOU – AFS ACCUGUIDE GPS – SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
Se systémem AFS AccuGuide je mlátička řízena plně automaticky bez zásahu obsluhy. To umožňuje obsluze plně se věnovat nastavení stroje a sledování jeho parametrů 
bez ohledu na to, že musí sledovat šíři záběru.

MNOHEM VÍC 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

AFSTM 

SYSTÉM PRECIZNÍHO
ZEMĚDĚLSTVÍ
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Telematika CASE IH AFS Connect™ používá globální navigační systémy a mobilní komunikační technologie pro odesílání a přijímání informacích 
o vozovém parku včetně informací agronomických. Telematika vám umožňuje získat více informací o vašich strojích – místo pohybu, stav a nastavení 
daného stroje. To vše z pohodlí vaší kanceláře, čímž pomáhá zlepšit produktivitu vašeho podnikání. Telematika CASE IH AFS Connect™ je chytrý způsob, 
jak maximalizovat návratnost investic. 

BUĎTE PÁNEM SVÉHO VOZOVÉHO PARKU
Správa vozového parku vám umožní sledovat všechny své stroje z jedné webové stránky. Můžete:

 Přesně určit lokaci daného stroje.
  Koordinovat stroje, řídit intervaly údržby, včas přistavit odvoz k mlátičce a udržet optimální rozložení 

pracovních sil tak, aby vaše stroje fungovali hladce. 

ZABEZPEČENÍ PŘEDEVŠÍM
Chraňte své investice a zefektivněte údržbu s pomocí AFS Connect Basic™. Vytyčením souřadnic 
pro pohyb stroje, budete včas informováni, pokud hranice pozemku stroj opustí. 

KOMPATIBILITA
CASE IH AFS Connect Basic™ je kompatibilní se stávajícími systémy precizního zemědělství. 
Jakýkoli stroj může být tímto systémem vybaven.

 Jakékoli zařízení pomocí standardního protokolu ISOBUS
 CASE IH AFS Pro monitor
 CASE IH DCM – 300 modem, který je vybaven příjmem mobilního signálu na bázi diferenciální korekce 

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP PRO DIAGNOSTIKU STROJŮ
Není třeba využívat základní tematický systém CASE IH AFS Connect Basic™. Servisní přístup je možné zařídit pomocí zařízení podporující operační 
systém Android a IOS.

 SLEDOVÁNÍ VÝKONU

 MAXIMALIZACE DOBY PROVOZU
ZVÝŠENÍ PŘÍJMŮ
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Informace shromážděné pomocí AFS Connect™ jsou přenášeny do vašeho počítače v reálném čase, což umožňuje okamžitě 
vyhodnocovat data a realizovat nápravné opatření. Pro různé požadavky a osobní preference je služba CASE IH AFS Connect™ 
k dispozici ve dvou úrovních:

AFS Connect Basic™ nabízí možnost sledování pohybu strojů a přehled o jejich pracovním vytížení. Mít informaci o tom, kde se přesně 
daný stroj nachází, vám umožňuje jednoduché řízení logistiky nebo dodávky paliva. Stroje jsou tak využívány efektivně a není 
proto plýtváno časem. Díky AFS Connect Manager™ můžete být upozorněni, když váš stroj opustí oblast, ve které se může 
pohybovat. Kromě toho, to také umožňuje navádět nezkušené obsluhy na pole, v případě, že jste službař nebo větší farma.

AFS Connect Advance™ zahrnuje všechny funkce a schopnosti AFS Connect Basic™ a k tomu doplňuje užitečné informace 
ke správě dat:

 Porovnání produktivity jednotlivých strojů a identifikaci příčiny rozdílů mezi stroji
 Máte provozní data okamžitě po ruce, stejně jako záznamy z předchozích operací
 Možnost porovnání nastavení dvou totožných strojů a pomoci tak nastavit stroj pro nové a méně zkušené obsluhy
 AFS Connect™ komunikace umožňuje zaslat zprávu obsluze přímo na provozní monitor a zlepšit tak jejich produktivitu

PŘESNÉ MĚŘENÍ, POKROKOVÝ MANAGEMENT
Pokud nemůžete měřit, nemůžete ani řídit. S CASE IH AFS Connect™ máte všechny klíčové informace na dosah, což vám 
umožňuje rozhodovat se na základě přesných informací. AFS Connect™ umožňuje díky analýze údajů snížit prostoje strojů, 
minimalizovat spotřebu a maximalizovat jejich výkon a produktivitu. Údaje o výkonu motoru, spotřebě paliva, produktivity a výkonu 
jsou převedeny do formátu zprávy a jsou zobrazeny přímo na monitoru počítače. Tyto zprávy lze exportovat do formátu Microsoft 
Excel a dále s nimi pracovat. Statistiky jednotlivých strojů umožňuje srovnání výkonnosti a efektivity, čímž poskytuje východiska 
pro potencionální zlepšení. 

AFS CONNECTTM

ANALÝZA PRODUKTIVITY
V REÁLNÉM ČASE 

AFS CONNECT BASIC – FUNKCE
 Sledování pohybu vozidla včetně zaznamenávaní
 Monitorování stroje, včetně informování v případě 

opuštění vytyčené plochy
 Informace o údržbě včetně jejího upozornění, 

hlášení o zapnutém či vypnutém klíčku, nečinnosti 
nebo pracovním nasazení

 Stav stroje, včetně zpráv o provozu, informace 
 o stavu motohodin

 Graficky znázorněná přístrojová deska 
 se základními parametry jako jsou otáčky motoru, 

teplota oleje, teplota chladící kapaliny, teplota 
hydraulického oleje, hladina paliva, úroveň DEF 
(močovina), napětí baterie.

 Vzdálený náhled přístrojové desky může být 
znázorňován maximálně 30 minut za den

AFS CONNECT ADVANCE – FUNKCE
 Vzdálené sledovaní parametrů ze sběrnice CAN 

pomocí programu CAN Viewer
 Obousměrnou komunikaci na monitor stroje, 

 s předem předdefinovanými odpověďmi obsluhy
 Informace o ploše, kde stroj pracoval, průměrný 

výnos, průměrnou vlhkost, stav paliva
 Analýzu a sledování podrobných hodnost stroje 

pomocí programu CAN Viever
 Díky přenosu informací pomocí mobilní sítě 

 a jejímu pokrytí je možné přijímat data odkudkoli. 
Modem je vybaven SIM kartou s aktivovaným 
roamingem a datovým tarifem

38 AFS AFS 39  



Vlastníte nový stroj – jste nováčkem v oboru s touto značkou a modelem? Úkol je jednoduchý: naučit se funkce, provozní postupy a podrobnosti o novém stroji. Klíčem 
k úspěchu je dosažení špičkového výkonu a stát se odborníkem tak rychle, jak je to možné.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ BĚHEM ŽNÍ
CASE IH doporučuje využít odborníka během zaškolování nových obsluh. Tento specialista je schopen rychle odpovědět na konkrétní dotazy bez nutnosti zastavovat a činit 
prostoje. Umožňuje nováčkům získat nové informace dříve a tím dosáhnout dříve lepšího výsledku. Majitel má tak čas na to řídit a sumarizovat data s využitím telematiky.

ŽIVOTNÍ VÝZVA: ŽIVOTNÍ ZKUŠENOST
Předpokládejme, že majitel má tři mlátičky ve žních. Pouze jedna obsluha je zkušená, kdežto další dvě jsou nováčci. Úkolem je získat plnou efektivitu a produktivitu 
ze všech tří strojů.

ŘEŠENÍ AFS CONNECT
  KLÍČOVÁ OBSLUHA 

  Komunikace v reálném čase je řešení. Obousměrná komunikace pomocí AFS Connect portálu 
a monitoru AFS 700 Pro zabezpečí to, že zkušená obsluha předá základní informace ostatním 
obsluhám. 

 ŘEŠENÍ SKUTEČNÉHO SVĚTA
  Výkon všech tří strojů se blíží optimální úrovni díky přenosu informací od klíčové zkušené obsluhy 

na zbylé dva nováčky. Majitel tak vidí lepší návratnost jeho investice do vybavení, protože klíčová 
obsluha může zůstat plně produktivní a přitom se plně věnovat své sklizni.

ODBORNÉ PORADENSTVÍ

ZASÍLÁNÍM ZPRÁV
V REÁLNÉM ČASE 

40 AFS AFS 41  



42 ÚDRŽBA ÚDRŽBA 43  

NEZTRÁCEJTE
DRAHOCENNÝ ČAS
PŘI DENNÍ ÚDRŽBĚ A KONTROLE

SKLÍZEJTE!
Denní kontrola a údržba jsou jednodušší díky novému uspořádání chladičů. Vzduchový filtr má výhodnější polohu pro rychlé vyjmutí.

MINIMÁLNÍ PROSTOJE, MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
Když máte před sebou celý den sklízení, poslední věcí, kterou si přejete, je stroj, který je časově náročný na servis. Denní kontrola a pravidelná údržba je jednoduchá, 
když vlastníte Axial-Flow®.

MAXIMÁLNÍ PROVOZUSCHOPNOST, MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA
Udržení provozní schopnosti a snížení údržby a nákladných prostojů je jedna ze silných stránek každé sklízecí mlátičky CASE IH Axial-Flow® Efficient Power, na které 
stavíme.

JEDNODUŠŠÍ SERVIS
S koncepcí, která je soustředěna 
na mnohem menší počet pohyblivých 
částí, než u kterýchkoliv jiných 
mlátiček, můžete vyrazit sklízet, 
zatímco ostatní jsou stále na dvoře. 
U sklízecích mlátiček jsou místa 
denní údržby snadno přístupná přes 
lehce zdvihnutelné boční panely 
a velký zadní kryt motoru.

CHYTRÉ DETAILY
K dispozici je i volitelný kompresor, 
který využijete při čištění nedostupných 
míst stroje. Nebudete tak potřebovat 
samostatný kompresor. Jakmile 
budete mít hotovo, určitě oceníte 
novou větší skříňku na nářadí, která 
zabezpečí vaše cenné předměty 
před odcizením a volitelnou 
nádobku s vodou k umytí rukou.

SNADNÝ PŘÍSTUP KE KOŠŮM A K 
ROTORU
Čištění nebo výměna mláticích košů 
bude mnohem snazší.

MÍSTO PRO MOTOR / CHLADICÍ 
SYSTÉM
Robustní žebřík poskytuje snadný 
přístup k motorovému prostoru ze zadní 
části mlátičky.
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KOMPLETNÍ PROFESIONÁLNÍ
PÉČE
Nechte o sebe pečovat profesionály! 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.

NAVŠTIVTE NÁŠ FANSHOP

WWW.AGRICS.CZ

PROFESIONÁLNÍ SERVISNÍ SÍŤ
Se značkou CASE IH máte jistotu profesionální 
péče o Vaši techniku. Odborně vyškolení technici 
Vám zaručí kompletní záruční a pozáruční péči 
o Váš traktor. Klademe důraz na odbornost 
a profesionalitu našich pracovníků, abychom Vám 
v  rámci celé dealerské sítě zajistili spolehlivé 
servisní zázemí.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
Kvalitní, značkové náhradní díly CASE IH a oleje 
AKCELA jsou zárukou dlouholetého spolehlivého 
provozu. U každého náhradního dílu je dbáno            
na jeho špičkové zpracování, které je naprosto 
stejné jako u původních komponentů. S expresní 
dodávkou dílů službou Quick Parts se můžete 
na svůj traktor vždy spolehnout.

FINANČNÍ SLUŽBY
Rozhodnutím pro značku CASE IH od nás získáte 
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. 



1) ECE R-120 koresponduje s ISO TR14396     *) FPT průmyslový motor    • standardní výbava      volitelná výbava
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MODEL Axial Flow® 7240 Axial Flow® 8240 Axial Flow® 9240
ŽACÍ LIŠTA

Šířka žací lišty (m) 7.6 / 9.1 9.1 / 10.7 / 12.2 9.1 / 10.7 / 12.2

Vzdálenost kosy a průběžného šneku - 2030 / 2040 / 2050 / 3050 žací 
lišta Varicut™Grain (mm)

450 / 600 / 510-1010 nastavitelná z kabiny

Kukuřičný adaptér, model 4400 pevné / sklopné provedení 6, 8 a 12 řádkový kukuřičný adaptér

Sběrací adaptér 3016, záběr (m) 3.7

MLÁCENÍ / SEPARACE

Rozsah otáček rotoru (min-1) 220 - 1180 (3 rozsahy) 220 - 1180 (3 rozsahy) 220 - 1180 (3 rozsahy)

Průměr a délka rotoru (mm) 762 / 2638 762 / 2638 762 / 2638

Celková separační plocha (m2) 2,98 2,98 2,98

Úhel opásání mlátících a separačních košů (°) 180 180 180

Počet mlátících / separačních modulů 2/2 2/2 2/2

ČISTÍCÍ SYSTÉM

3 stupňové čištění ● ● ●

Šířka čistící sítové skříně (mm) 1580 1580 1580

Vyrovnávací schopnost 12.1 12.1 12.1

Celková profukovaná plocha čištění (m2) 6.5 6.5 6.5

VENTILÁTOR ČIŠTĚNÍ

Rozsah otáček ventilátoru (min-1) hydraulicky poháněný (Load Sensing) 300 - 1150

NEDOMLATKY

Způsob domlácení trojnásobný postupný domlaceč (TriSweep)

ZÁSOBNÍK ZRNA / VYSÝPÁNÍ

Ovládání krytů zásobníku zrna v kabině ● ● ●

Celkový objem zásobníku zrna (l) 11 100 14 400 14 400

Rychlost vysýpání (l/s) 113 / 141 volitelně 113 / 141 volitelně 113 / 159 volitelně

Délka výložníku (m) 6.7 nebo 7.6 / 7.2 - pevný, nebo 8.8 - sklopný 6.7 nebo 7.6 / 7.2 - pevný, nebo 8.8 - sklopný 6.7 nebo 7.6 / 7.2 - pevný, nebo 8.8 - sklopný

DRTIČ SLÁMY A ROZMETADLO

Drtič slámy / řezačka integrovaný integrovaný integrovaný

Počet nožů (pevných) / protinožů 120 / 40 120 / 40 120 / 40

Typ rozmetadla vertikální, dvoukotoučový - hydraulický pohon, rychlost stavitelná z kabiny

MOTOR *)

Typ / objem (cm3) přeplňovaný s mezichladičem / 11 100 přeplňovaný s mezichladičem / 12 900 přeplňovaný s mezichladičem / 15 900

Maximální výkon ECE R1201) při otáčkách 2000 min-1 [kW/hp(cv)] 366/498 420/571 466/634

Objem palivové nádrže, nafta / močovina (l) 1125 / 166 1125 / 166 1200 / 166

POHON

Převodovka 4 rychlostní, hydrostatická 4 rychlostní, hydrostatická 4 rychlostní, hydrostatická

Koncové převody zesílené  - př. poměr 11 / 111 planetové  - př. poměr 1 / 13,9 planetové  - př. poměr 1 / 13,9

Uzávěrka diferenciálu ● ● ●

Heavy Duty řiditelná a stavitelná zadní náprava ● ● ●

Pásové jednotky na přední nápravě - odtlumené / odpružené ◌/◌ ◌/◌ ◌/◌

Hnaná zadní náprava ◌ ◌ ◌

ADVANCED FARMING SYSTEMS (AFS)

Mapování / zobrazování výnosu a vlhkosti ◌/◌ ◌/◌ ◌/◌

Příprava pro navádění ● ● ●

CELKOVÁ SPECIFIKACE STROJE

Délka - od podávacího zařízení k zadnímu okraji (mm) 8050 8050 8050

Rozvor (mm) 3720 3720 3720

Minimální výška pro přepravu (mm) 3980 3980 3980

Šířka s pneumatikami 710/70R42 - min (mm) 3490 3490 3490

Hmotnost - běžný stroj se zesílenou zadní nápravou (kg) 18 295 18 330 19 140

MOŽNOSTI PNEUMATIK

Přední pneumatiky 710/70 R42 / 800/70R38 / 900/60 R32

Zadní pneumatiky 500/85 R24 / 600/70 R28

Pásový podvozek 610 mm nebo 760 mm šíře pásu u odtlumeného podvozku / 610 mm nebo 724 mm šíře pásů u hydraulicky odpruženého
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