
 
IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI SKLIZEŇ
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Žádáte více od svojí sklízecí mlátičky? My vám dáváme více! Více spolehlivosti, jednoduchosti, úspory zrna 
a jeho vyšší kvalitu. V roce 1977 jsme představili první axiální sklízecí mlátičku, která způsobila doslova převrat 
v tomto odvětví. CASE IH má více zkušeností a odborných znalostí o axiálních mlátičkách, než kterákoli jiná 
značka. Žádejte více od Vaší mlátičky, žádejte axiální technologii: CASE IH AXIAL-FLOW!

vYSOCE výkONNé AXIÁLNÍ SkLÍZECÍ MLÁTIčkY 
CASE Ih AXIAL FLOW

✔ RYChLÁ A kvALITNÍ SkLIZEň

✔ vYSOký výkON BEZ OMEZENÍ

✔ MAXIMÁLNÍ PRODUkTIvITA

✔ vYSOkÁ výkUPNÍ CENA PLODIN

✔ PERSPEkTIvITA PODNIkÁNÍ

✔ ZvýŠENÍ vAŠEhO ZISkU
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OSvěDčENý ROTAčNÍ MLÁTÍCÍ A SEPARAčNÍ SYSTéM 
AXIAL-FLOW ZARUčUJE JEDNODUChOST A kvALITU!

Jednoduchost
pouze jeden rotor pro mlácení i separaci
minimum pohyblivých součástí = menší energetická 
náročnost = nízká spotřeba paliva!!!
přímé pohony s nejmenším počtem řemenů na trhu
unikátní možnost reverzace rotoru – maximální 
výkonnost po celou sezónu
snadná obsluha
jednoduchá údržba
vysoká spolehlivost
menší celková hmotnost = úspora paliva

vysoká kvalita zrna
šetrné mlácení „zrno o zrno“
zrno se nikdy nedostane do těsného sevření dvou ocelových prvků (mlatka a koš)
ideální pro osiváře a pěstitele sladovnických ječmenů
















Srovnání počtu řemenů u jednotlivých mlátiček na trhu
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Počty řemenů sklízecích mlátiček
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Zvyšování ztrát zrna při vyšší průchodnosti

Vytřásadla jsou výhodná pouze omezeně, při vyšší  
průchodnosti extrémně rostou ztráty zrna.

Axiální rotor 
CASE Ih
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při 1% ztrátách

Zvýšení průchodnosti 
při 0,5% ztrátách

průchodnost (t/h)

NIŽŠÍ NÁkLADY = MENŠÍ PORUChOvOST = vYŠŠÍ ZISk

velký výkon beze ztrát
obrovská průchodnost hmoty
separace odstředivou silou – na rozdíl  
od gravitační síly lze odstředivou sílu  
regulovat a dle potřeby tak zlepšit separaci
vytřásadla = brzda výkonnosti mlátičky 

vytřasadlové mlátičky 
pracují uspokojivě pouze do určité prů-
chodnosti. Při překročení jejich kapacity 
ztráty neúměrně rostou. Vytřasadlo je 
limitujícím faktorem výkonnosti.

Axiální mlátičky 
umožňují vyšší průchodnost při zachování 
minimálních ztrát zrna. Intenzitu separace lze  
u axiálních mlátiček regulovat (zvýšit) zvýšením  
otáček. 

Největší plocha čištění 6,5 m2 – kompletně nastavitelné včetně předsíta!

Plocha čištění sklízecích mlátiček v m2
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vŽDY čISTé ZRNO v ZÁSOBNÍkU! SkLIZEň BEZE ZTRÁT 
I NA SvAZÍCh!

Nejčistší zrno v zásoníku
největší plocha čištění – 6,5 m2 vzduchem profukované plochy
celá sítová skříň je svahově vyrovnávaná až do sklonu pozemku 15 %

 Porovnání způsobu výmlatu a jeho následků
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Tangenciální (vytřasadlové či hybridní)
Údery mlatek bubnu do mlácené hmoty
Zrychlujícími a třecími silami ve vrstvě mlá-
ceného materiálu 
Vytíráním mlatkami bubnu a lištami koše

=

velké poškození zrna






Axiální
Třecími silami ve vrstvě materiálu
Vytíráním mezi rotorem a košem
Separaci výrazně pomáhá odstředivá síla

= 

minimální poškození a ztráty zrna, 
vysoká účinnost





výsledky polního porovnávání  
mlátiček, Lotyšsko 2009

nejmenší poškození zrna v zásobníku – CASE IH 9120 ( 0,08 % ) | největší poškození zrna v zásobníku 4,9 %
| při sklizni 1000 ha/rok činí úspora používáním mlátiček CASE IH více jak 70 000 € pouze na kvalitě sklizeného zrna
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UNIvERZALITA – PRO SkLIZEň kAŽDé PLODINY

široká volba nastavení
od travin až po kukuřici
nastavení na každou plodinu přímo z kabiny

kvalitní sklizené zrno = vyšší zisk

Různé druhy mláticích a separačních košů pro šetrný výmlat nejrůznějších druhů plodin





štěrbinovývelký vynechaný drátvelký drátmalý drát
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vYSOkÁ kvALITA SLÁMY

při sběru slámy
při řezání a rozmetání

Sběr slámy
inovovaný rotor pro urychlení toku hmoty a minimalizaci narušení slámy
optimální kvalita pro živočišnou výrobu
možnost řádkování slámy a rozmetání plev!
načechraný řádek, který leží navrchu strniště – bezproblémový sběr
ideální pro energetické účely - spalování










Nové modely Axial Flow boří mýty o kvalitě slámy z axiálních mlátiček!



DALŠÍ EXCELENTNÍ PRvkY SkLÍZECÍCh MLÁTIčEk 
CASE Ih AXIAL-FLOW SéRIE „20“

Sečení a vkládání
Obilní žací  lišty záběr 7,32 m až 13,70 m:

automatické rozpoznání typu připojené lišty
velká výška zvednutí sklízecího ústrojí 1,35m!
vysoce výkonný hydraulický pohon přihaněče
automatická synchronizace otáček přihaněče s pojezdovou 
rychlostí
Terrain-Tracker, automatické kopírování žací lišty
unikátní konstrukce pohonu šikmého dopravníku bez řemenů
integrovaný lapač kamenů chránící před vniknutím cizích těles do 
sklízecí mlátičky

čištění
Patentovaný ventilátor Cross-Flow™:

unikátní hydraulický pohon – žádná závislost na otáčkách motoru
bezproblémové zajištění stejnoměrného profukování celé plo-
chy sít 6,5m2

samovyrovnávání celého čištění do vodorovné polohy na svazích 
do sklonu 15 % (ventilátor, vynášecí deska, síta)

kabina a ovládání
nejprostornější, nejtišší, nejpohodlnější
lepší výhled díky prosklené ploše 5,8 m2

automatická klimatizace udržující nastavené °C
perfektní osvětlení
barevný dotykový monitor AFS Pro 600
ovládání mlátičky při sklizni jedním prstem
automatické satelitní řízení AccuGuide
mapování výnosů pro precizní zemědělství AFS

Údržba
velké výklopné panely po obou stranách usnadňují 
přístup k celému stroji
servisní plošina, schůdky a zábradlí zajišťují bez-
pečné pracovní podmínky
výměna oleje v motoru v intervalu 300 h
vypouštěcí potrubí motorového, hydraulického 
a hydrostatického oleje jsou umístěna v úrovni 
země se snadným přístupem ze země
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REFERENCE

FAkTA: 
Značka CASE IH má více než 33 let zkušeností s axiálním způsobem výmlatu a je celosvětově leade-
rem ve výrobě axiálních mlátiček
Více než 300 axiálních mlátiček v provozu v České Republice
CASE IH má nejšiřší nabídku na trhu s šesti modely 

Zastoupení mlátiček s axiálním způsobem výmlatu nebo separace tzv. „rotary combines“:
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Mlátičky s axiálním způsobem výmplatu a separace Konvenční mlátičky

EVROPA NĚMECKO

ANGLIE ČESKÁ REPUBLIKA
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„abychom uspěli, musíme sklízet rychleji a kvalitněji“
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Před rokem jsem se 
rozhodl zakoupit sklí-
zecí mlátičku značky 
CASE IH 9120. Hlav-
ním důvodem byla moje 
nespokojenost s kon-
kurenční značkou pře-
devším v kvalitě práce. 
Vzhledem k tomu, že 
se zaměřuji na posky-
tování služeb, je kvalita 
práce pro moje zákazní-
ky prvořadá. Dále jsem 
mimo kvality práce při 
koupi kladl důraz na 
dostatečný výkon mlá-

tičky a také na přijatelné náklady při provozu. Moji zákazníci 
jsou především pěstitelé řepky a potravinářské pšenice. Při 
práci pracuji s vario lištou 2050, která mi umožňuje rychle se 

přizpůsobit povaze porostu. S mlátičkou jsem za celou dobu 
užívání velmi spokojen, neboť vyhovuje přesně mým požadav-
ků. Výhodou mlátičky pro moji práci je rychlé a bezproblé-
mové přenastavení na aktuální podmínky sklizně. Na mlátičce 
si cením její jednoduchosti a rychlé údržby. Ranní příprava mi 
před výjezdem zabere pouze 15 minut. Navíc je mlátička vel-
mi variabilní v nastavení, během jednoho dne mi to umožňuje 
sklízet 3 plodiny, protože přednastavení mlátičky nezabere více 
jak 10 minut, což mi velmi usnadňuje práci. Moji zákazníci si 
nejen chválí kvalitu a čistotu zrna při sklizni potravinářského 
obilí a řepky, ale také výslednou kvalitu slámy pro její následný 
bezproblémový sběr.
I celkově mám se značkou CASE IH velmi dobré zkušenosti, 
to můžu říci i jako majitel dalších strojů CASE IH. Pro provo-
zování služeb dále využívám traktor Maxxum 125, lis RB 454 
a návěs AGRIMEGA 200. Do budoucna plánuji další investice 
v podobě nové výkonnější lišty pro sklizeň plodin a také bych 
rád využil pro svoji práci systém precizního zemědělství, samo-
zřejmě také od značky CASE IH.

Petr Zmek 
Poskytovatel služeb

Naše společnost se 
nachází v okrese Kutná 
Hora, kde obhospoda-
řujeme kolem 1800-ti 
hektarů orné půdy. Pře-
vážně se zaměřujeme na 
pěstování řepky, ječme-
ne ozimého a jarního, 
pšenice a zrnové kuku-
řice. Při sklizni využívá-
me dvě sklízecí mlátičky 
značky CASE IH 8010 
s obilnou lištou a 8-mi 
řádkovým kukuřičným 
adaptérem. 
První sklízecí mlátičku 

CASE IH 8010 jsme zakoupili v roce 2007. V daném obdo-
bí jsme navyšovali výměru kukuřice a také jsme potřebovali 
navýšit výkon při sklizni obilovin a kukuřice. Vzhledem k tomu, 
že jsme dodavateli množitelského materiálu a sladovnické-

ho ječmene je pro nás rozhodující šetrný výmlat zrna. Proto 
jsme se rozhodli  právě pro sklízecí mlátičku CASE IH 8010 
s axiálním výmlatem zrna. Dalším plusem pro značku CASE 
IH byly také naše dobré několikaletité zkušenosti se sklíze-
cí mlátičkou CASE IH 1680. Naše investice se nám vyplatila 
v podobně kvalitnějšího zrna, neboť jsme dosáhli potřebné 
šetrnosti  a současně k navýšení produktivity a výkonu. V roce 
2008 jsme se znovu rozhodli k modernizaci strojového parku 
a výměnu starší mlátičky za novou. Vzhledem k naší spokoje-
nosti a potřebám jsme neměli důvod měnit značku CASE IH.  
Znovu jsme zakoupili sklízecí mlátičku CASE IH 8010. S mlá-
tičkami CASE IH jsme více jak spojeni. Tito noví pomocníci při 
práci nám přispěli ke zvýšení sklizňové výnosnosti. Celkově 
dosahujeme výnosu u řepky 3,6 tun/ha, ječmene ozimého 5,3 
t/ha, ječmene jarního 5 t/ha, pšenice 6,7 t/ha a zrnová kukuři-
ce 11 t/ha. Přitom s mlátičkami CASE IH  dosahujeme vyšších 
úspor času a zvýšení produktivity práce. V našem strojovém 
parku je značka CASE IH zastoupena také třemi stroji MX 285, 
Pumou 210 a Maxxumem 140 X-line. 

Agro Kluky spol. s. r. o. 
Josef Hrdý
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Na výměře 550 hektarů orné půdy v okrese Kolín pěstujeme 
řepku, pšenici a ječmen. Pro sklízení těchto plodin využíváme 
sklízecí mlátičku CASE IH 8010 s obilnou lištou se záběrem 7,32 
metrů. Tuto mlátičku jsme zakoupili v roce 2006 pro výměnu za 
starší konkurenční mlátičky. 
Při sklizni nám tato mlátička poskytuje potřebnou výkonnost 
a kvalitní čištění zrna s minimálními ztrátami, než tomu bylo 
s předchozími mlátičkami. Při sklizni dosahujeme výnosnosti 
u řepky 3,8 t/ha, u pšenice 8 t/ha a u ječmene 5,5 t/ha. Na 
mlátičce CASE IH 8010 si ceníme její jednoduché údržby. Vše 
lze pohodlně ovládat z kabiny přes velký dotykový displej, kde 
máme všechny potřebné informace a funkce přímo před očima. 
Velmi spokojeni jsme také s kvalitou slámy. Po sklízení je naše 
sláma využitá jako podestýlka pro dobytek. Při sklízení mlátič-
kou CASE IH je sláma více naštípaná, takže pro stlaní velmi 
dobrá.
Co je pro nás také velmi důležité, jsou kvalitní servisní služ-
by. Naši mlátičku nejvíce potřebujeme právě v době sklizně. 
V tomto čase si nemůžeme dovolit čekat delší dobu na servisní 

zásahy a mít stroj mimo 
pole. Se servisním záze-
mím značky CASE IH 
máme také velmi dobré 
zkušenosti. 
Značka CASE IH pro nás 
představuje dobrou vol-
bu pro sklizeň. Dokazuje 
to i fakt, že jedna jedná 
mlátička CASE IH 8010 
dokázala nahradit čtyři 
mlátičky E 514. To hovo-
ří za vše.   
Mlátičku AFX 8010 také 
používáme pro zeměděl-
ské služby, které využí-
vají ostatní okolní podniky. Naše zázemí ve značce CASE IH 
je široké. Pro práci využíváme také Magnum 7120, Steyr 9200, 
Magnum 250, MXU 110 a JXU 95. 

Bylanka s.r.o. 
Radek Červinka

Převážně v oblasti Polabí se věnujeme poskytování sklizňových 
služeb včetně traktorové dopravy. Vzhledem k tomu, že je 
v současné době na trhu se zemědělskými službami veliká kon-
kurence, jsme si vědomi, že k dosažení úspěchu to bez špičko-
vé technologie nepůjde. 
Při pořizování mlátičky jsme vycházeli z našich dlouholetých 
zkušeností s axiálním způsobem výmlatu zrna. V tomto způ-
sobu výmlatu jsme viděli a vidíme budoucnost. Spokojenost 
s modely CASE IH 2188 a CASE AFX 8010 nás vedla v roce 
2008 ke koupi sklízecí mlátičky CASE IH AF 8010 s vario lištou 
o záběru 9,15m. 
V sezóně 2009 jsme s mlátičkou CASE IH sklidili 861 hekta-
rů obilovin, při průměrné spotřebě 16,2 l/ha včetně přejezdů. 
Denní výkony se pohybovali v obilovinách v rozmezí 40 –50 
ha při výnosu 8 t/ha a v řepce v rozmezí 35 – 40 ha za den 
při výnosu 4 t/ha. Tato mlátička splnila všechny naše kvalita-
tivní a výkonnostní požadavky. Doba sklizně se zkracuje a naši 
zákazníci chtějí mít úrodu co nejdříve „pod střechou“. Se sklí-
zecí mlátičkou Case IH AF 8010 máme ten nejlepší předpoklad 
pro rychlou a kvalitní sklizeň.

 Pro zkvalitnění nabízených služeb jsme se vydali moderní ces-
tou systému precizního zemědělství. Pro letošní sezónu jsme 
nainstalovali autopilota AccuGuide a do budoucna bychom pro 
zákazníky chtěli mapovat výnosy na polích.     

Ing. Lukáš Král 
Zemědělské služby



MODEL AXIAL-FLOW® 7120 AXIAL-FLOW® 8120 AXIAL-FLOW® 9120
ŽACÍ LIŠTY
Obilná žací lišta (m) 6,1/7,32/9,15/10,7 7,32/9,15/10,7 7,32/9,15/10,7
Vzdálenost kosy a průběž. šneku – lišta 2030/2040/2050/3050 450/600/510–1010 nastavitelné z kabiny 
Kukuřičný adapter 2106/2108/1270 6 řádků pevný nebo sklopný, 8 řádků sklopný, 12 řádků pevný
MLÁCENÍ/SEPARACE
Typ pohonu rotoru převodovka a hnací hřídel – variabilní převodovka Power Plus®
Rozsah otáček rotoru (1/min) 220–1180 (3 rozsahy) 220–1180 (3 rozsahy) 220–1180 (3 rozsahy)
Průměr a délka rotoru (mm) 762/2623 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 a separačních košů 4/4 4/4 4/4
SvAhOvÁ SAMOvYROvNÁvACÍ SÍTOvÁ SkřÍň
3 stupňové čištění l l l

Šířka sítové skříně (mm) 1320 1580 1580
Maximální sklon vyrovnávání (%) 15 15 15
Celková profukovaná plocha čištění (m2) 5,4 6,5 6,5
vENTILÁTOR čIŠTěNÍ
Rozsah otáček ventilátoru  (1/min) hydraulický Load Sensing – 300–1150 
NEDOMLATkY
Způsob domlácení trojitý postupný domlaceč
ZÁSOBNÍk ZRNA / vYSýPÁNÍ
Celkový objem zásobníku zrna (l) 11100 12300 12300
Rychlost vysýpání (l/s) 113 113 113
Délka výložníku (m) 6,4 nebo 7,3 6,4 nebo 7,3 6,4 nebo 7,3
DRTIč SLÁMY A ROZMETADLA
Typ drtiče integrovaný integrovaný integrovaný
Počet nožů 63 (126 volitelně) 126 126
Typ rozmetadla dva vertikální rotory, hydraulický pohon
MOTOR

Typ
elektronicky řízený 

Case IH 9,0 L
elektronicky řízený 

Case IH 10,3 L
elektronicky řízený 

Case IH 12,9 L
Jmenovitý výkon ECE R120 1)  při 2100 ot/min [kW/k] 268/364 313/426 360/490
Max. výkon ECE R120 1) při 1950 ot/min [kW/k] 310/422 345/469 390/530
Objem palivové nádrže (l) 1000 1000 1000
POJEZD

Přenos výkonu
4 mech. stupně,

hydrostatický okruh
4 mech. stupně, 

hydrostatický okruh
4 mech. stupně, 

hydrostatický okruh
Koncové převody čelní ozubení, poměr 11/111 planetový, poměr 1/13 planetový, poměr 1/13
Uzávěrka diferenciálu/Heavy Duty nastavielná zadní náprava l/l l/l l/l
ROZMěRY / hMOTNOSTI
Délka (šikmá komora – zadní obrys) (mm) 7951 7951 7951
Rozvor (mm) 3765 3752 3752
Minimální výška pro přepravu (mm) 3900 3905 3905
Transportní šířka bez pneumatik /se std. pneu. - min (mm) 3271/3488 3271/3488 3271/3488
Hmotnost – běžný stroj s HD zadní nápravou (kg) 14943 16488 16624
MOŽNOSTI PNEUMATIk
Přední pneumatiky 710/70R38 / 800/65R32 / 900/60R32 / 1050/50R32
Zadní pneumatiky 460/70R24 / 480/70R30 / 540/65R30 / 600/65R28

1) ECE R120 vyhovuje normě ISO TR 14396 l Standardní výbava O Volitelná výbava

                  Váš prodejce: 

AGRI CS a. s.
Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 402 285, email: info@agrics.cz
Výhradní dovozce do ČR autorizovaný výrobcemw w w. a g r i c s . c z


