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ŠIKMÝ DOPRAVNÍK
• Sada pro t ěžké adaptery kombajn ů 9120 a 
8120 – Obsahuje dva zvedací válce o průměru 90 
mm, výkonnější válec pro boční naklonění a 
dodatečnou výztuhu šikmého dopravníku pro 
využití s větším a těžším adapterem
Inovace šikmého dopravníku :
• Řetěz dopravníku - konstrukce dopravníku se 4 
řetězy a 3 příčkami vede ke zvýšené spolehlivosti a 
trvanlivosti šikmého dopravníku
• Napínání řetězu šikmého dopravníku pomocí 
pružiny – zvyšuje životnost řetězu a optimalizuje 
jeho činnost
• Horní řetězové kolo šikmého dopravníku – s 
15 zuby namísto doposud používaných 11 zubů -
větší opásání řetězem a zlepšená výkonnost
• Lapač kamenů – zadní dno šikmého dopravníku 
bylo snížené, aby se zvýšil pohyb materiálu a 
umožnil hladký průchod materiálu do přechodového 
kuželu

KABINA, OVLADA ČE A OSVĚTLENÍ
• Dotyková obrazovka AFS Pro 600 ovládá činnost sklízecí mlátičky
• Systém řízení AccuGuide používá technologii DGPS/RTK a je plně integrovaný 
do ovládacího systému sklízecí mlátičky
• 100% účinnost s CruiseCut - využívá každý poslední milimetr šířky sklízecího 
ústrojí za použití nejnovější technologie navádění pomocí laseru                               
• Na přání Xenonové osv ětlení – sdy Xenonového osvětlení (2 a 6) nabídnou 
perfektní osvětlení a výhled během vaší činnosti v nočním čase a to jak před žacím 
ústrojím, tak i za strojem
• Na přání vyh řívané, rudou k ůží potažené sedadlo – následuje legendární 
traktory Magnum™ a Steiger®

Zásobník zrna
• Vyprazd ňovací šnekový dopravník
m/6,4 m/7,3 m vyprazd
dopravník s rychlostí vyprazd
— se spodním vypoušt
přesnější vysýpání do odvozu.
• Zásobník zrna 
kabiny a ovládanou nástavbou, 

POHONY A POJEZD
• Pohon Power Plus CVT – pohon rotoru a 
sklízecího ústrojí bez řemenů
• Nabídka pneumatik – poskytuje široký výběr 
pneumatik, přizpůsobených podmínkám Vaší farmy

Řada Axial Flow 20 ze všech stran 2

ovací šnekový dopravník – 5,5 
m/6,4 m/7,3 m vyprazdňovací šnekový 
dopravník s rychlostí vyprazdňování 113 l/s 

se spodním vypouštěním, umožňujícím 
jší vysýpání do odvozu.

Zásobník zrna – 10 580 l se standardní,  z 
kabiny a ovládanou nástavbou, 

MOTOR
• 7120 – Case IH 9,0 l s jmenovitým výkonem 365 k (268kW) a 
maximem 422 k (310 kW) – Výkonný 9 litrový motor, který je 
zabudovaný v našich traktorech Steiger – řadové šestiválcové 
motory s  přeplňováním turbodmychadlem, chladičem stlačeného 
vzduchu vzduch-vzduch
• 8120 – Case IH 10,3 l s jmenovitým výkonem 425 k (313 kW)  a 
maximem 469 k (345 kW) – Tato konstrukce motoru se 24 ventily a 
elektronickým vstřikováním paliva dosahuje vysoké účinnosti a plní 
emisní předpisy
• 9120 – Case IH 13 l s jmenovitým výkonem 490 k (360 kW)  a 
maximem 530 k (390 kW)

MLÁCENÍ A SEPARACE
• Rotor – rotor Small Tube (ST) na vysoké výnosy a podmínky s vlhkou
slámou nebo rotor AFX
• Modulová konstrukce mlátícího/Separa čního ústrojí – Koše se skládají 
ze dvou sekcí, pravé a levé, a jsou vyměnitelné odpředu dozadu 
• Sada pro obtížný výmlat – sada košů intenzivního výmlatu s malými 
otvory je k dispozici pro výmlat v obtížných podmínkách (obsahuje 2 koše a 
krycí desky)

ČIŠTĚNÍ
• Systém čišt ění se samo činným svahovým 
vyrovnáváním – Celá sítová skříň zůstane ve vodorovné 
poloze až do 12% svahu na 9120 a 8120 a 14% svahu na 
7120 a zaručuje ta optimální účinnost a produktivitu při práci 
na svazích 
• Dno ventilátoru Cross Flow (s příčným průtokem) Plus –
odklápěcí dno umožňuje snadné čištění a prohlídku stroje

Sláma
• Drtič - nový drtič 3x3 MagnaCut s jemným pořezáním nabízí 
126 (9120, 8120) nebo 63 (7120) rotačních nožů s kvalitnějším 
řezáním tam, kde se požaduje jemné pořezání posklizňových 
zbytků
• Rozmetadlo - ověřený systém rozmetadla s dvěma 
rozmetacími rotory a se standardní regulací otáček z kabiny



Výhody Axial Flow série 20 

Jednoduchost & spolehlivost
�Sklízecí mlátička Axial-Flow
napomáhá k čistému pracovnímu prost
�Protože má méně pohybujících 
než konvenční konstrukce nebo složit

Úspory zrna
�Pozvolný, několikanásobný výmlat jediným rotorem, spojený se separac
sklízecí mlátičce Axial-Flow® získat více zrna do zásobníku, což zvýší Váš v

Kvalita zrna
�Díky mnohonásobnému mlácení p
poloze a být mnohem šetrnější k zrnu.
�Toto mírné ale dokonalé mlácení produkuje vzorek  zrna, který má neporušené jádro, mén
podstatně méně příměsí ve vzorku.

Přizpůsobivost plodin ě & úč
�Protože konstrukce s jediným rotorem a mlátícím košem tvo
koše i rotor na různé plodiny a pro r

Sjednocení výkonnosti
�Pečlivá konstrukce stroje zajistí, že a
systém manipulace nebo management skliz
�To má za výsledek značně vě

Nadčasová hodnota
�Principy sklízecí mlátiček Axial
�V průběhu minulých 30 lét sklízecí mláti
opravdovým leadrem při sklizni.
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Jednoduchost & spolehlivost
Flow-Flow®  má jeden rotor který mlátí, separuje a vytváří podtlak vzduchu, který    

istému pracovnímu prostředí.
 pohybujících částí, je jednodušší na obsluhu, spolehlivější, a s méně nákladnou k údržbou 

ní konstrukce nebo složitější rotorové a hybridní konstrukce.

kolikanásobný výmlat jediným rotorem, spojený se separací účinkem odstředivé síly, umožňuje 
Flow® získat více zrna do zásobníku, což zvýší Váš větší zisk.

Díky mnohonásobnému mlácení při průchodu sklízecí mlátičkou může mlátící koš pracovat ve více uvolněné 
ější k zrnu.

Toto mírné ale dokonalé mlácení produkuje vzorek  zrna, který má neporušené jádro, méně prasklin a 
sí ve vzorku.

 & účinnost
Protože konstrukce s jediným rotorem a mlátícím košem tvoří dohromady jeden celek,  můžeme přizpůsobit 

zné plodiny a pro různé podmínky.

livá konstrukce stroje zajistí, že ať již je to sklízecí ústrojí, vkládací ústrojí, mlátící ústrojí, separace, čistění, 
systém manipulace nebo management sklizňových zbytků tvoří jeden kompaktní celek s optimální účinností. 

č ě větší průchodnost při nižších ztrátách a s vyšší produktivitou.

ek Axial-Flow®  udržují základní výhody předchozích modelů Axial-Flow.
hu minulých 30 lét sklízecí mlátičky Case IH Axial-Flow-Flow®  mnohokrát prokázaly, že jsou 

i sklizni.
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Lišta

Sklízecí ústrojí obilí

2030 Sklízecí ústrojí obilí, 6.1m / 20"

2030 Sklízecí ústrojí obilí, 7.32m / 24"

2030 Sklízecí ústrojí obilí, 9.15m / 30"

2040 Sklízecí ústrojí obilí, 6.1m / 20"

2040 Sklízecí ústrojí obilí, 7.32m / 24''

2040 Sklízecí ústrojí obilí, 9.15m / 30"

2050 Sklízecí ústrojí obilí, 6.1m / 20" Variabilní žací ústrojí

2050 Sklízecí ústrojí obilí, 7.32m / 24" Variabilní žací ústrojí

2050 Sklízecí ústrojí obilí, 9.15m / 30" Variabilní žací ústrojí

Kuku řičné adaptéry

2106-75  6 řádkový sklopný

2106-80  6 řádkový sklopný

2108-75  8 řádkový sklopný

2108-80  8 řádkový sklopný
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7120 8120 9120

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

X X X

7120 8120 9120

X X X

X X X

X X X

X X X



Šikmý dopravník

Šikmý dopravník
Šířka šikmého dopravníku
Délka šikmého dopravníku 
Maximální hmotnost adaptéru
Příčná kopírace
Úhel čelní desky
Otáčky  - stálé
Otáčky -  proměnné
Otáčky horní hřídele dopravníku
Rychlost dopravníku
Otáčky odmítacího rotoru lapače kamenů
Obvodová rychlost odmítacího rotoru lapače kamenů
Otáčky spodní hřídele 
Počet řetězů
Typ řetězu
Počet příček lapače kamenů / Bez lapače kamenů
Typ příček
Typ pohonu - stálé otáčky
Ochrana dopravníku
Spojka šikmého dopravníku
Systém reverzace
Zvedací válce sklízecího ústrojí, průměr
Lapač kamenů
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7120 8120 9120
mm  
mm
kg
(°)
(°)

ot/min
ot/min
ot/min

m/s
ot/min

m/s
ot/min

mm

370

Hydraulický
75

Zoubkované S-příčky
Převodovka a hřídel
Mokrá třecí spojka
Lamelová mokrá

1569
1290 - 1940

2,83

odmítací buben / zásobník 

1006
13,2
575
4

557
36/42

1372
2390

± 3
Stavitelný 9,5

4773



Výmlat a separace

Pohon rotoru

Typ pohonu
Rozsah otáček rotoru
Ovládání otáček

Rotory
Průměr rotoru
Délka rotoru
Délka přechodového kuželu
Délka mlátící části
Délka separační části
Délka části vyprázdnění 

Koše pro mlácení / separaci
Úhel opásání
Počet mlátících košů
Rozsah nastavení mlátícího koše
Celková plocha mlácení
Počet separačních košů
Plocha separačních košů rotoru 
Plocha separační části klece rotoru
Celková separační plocha rotoru
Koncepce separace 
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ot/min

7120 8120, 9120 (ST Rotor)

mm 762 762
mm 2623 2638
mm 515 500
mm 886 886
mm 886 886
mm 305 305

(°)

mm 
m² 

m² 
m² 
m² 

Využití odstředivých sil

110

4
1,07
0,84
2,98

7120, 8120, 9120
180

4

1,07

7120, 8120, 9120
Převodovka Power Plus CVT

220 - 1180
Elektronicky



Výmlat a separace

Rotory ST pro rýži (Small Tube - malý pr ůměr), 
prodloužená trvanlivost všechny
Počet mlatek 36
Mlaty s hroty ano
Počet mlatek s hroty 36
Počet přímých lišt separátoru 0
Počet šroubovitých lišt separátoru 2

Obilní rotory ST (Small Tube - malý pr ůměr), všechny
Počet mlatek 36
Mlaty s hroty ano
Počet mlatek s hroty 8
Počet přímých lišt separátoru 0
Počet šroubovitých lišt separátoru 2
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Mlátící koše s velkými otvory  všechny
Počet lišt 14
Počet prutů 15
Průměr prutů mm  6,35
Vzdálenost mezi pruty mm 18,4

Štěrbinové mlátící koše všechny
Délka štěrbin mm 50
Šířka štěrbin mm 25
Plocha otvorů (%) 35

Mlátící koše s kulatými lištami FI/DIA
Počet lišt 18
Průměr lišt mm 16
Vzdálenost mezi lištami mm 16

Mlátící koše s malými otvory všechny
Počet lišt 14
Počet prutů 36
Průměr prutů mm 4,76
Vzdálenost mezi pruty mm 6,1

Hladký mlátící modul Na přání



Čišt ění

Systém čišt ění 7120 8120, 9120
Šířka sítové skříně mm 1320 1580
Typ sítové skříně
Schopnost vyrovnávání svah (%) 14,6 12,1
Pohon
Standardní otáčky ot/min
Vodorovný zdvih mm 
Celková profukovaná plocha sít m² 5,4 6,5
Celková plocha čištění m² 7,17 8,59

Stupňovitá vynášecí deska 7120 8120, 9120
Úhel vrhu vpředu/vzadu (°)
Šířka stupňovité vynášecí desky mm 1320 1580
Délka stupňovité vynášecí desky mm 1320 1320
Plocha stupňovité vynášecí desky m² 1,74 1,74
Plocha prstového roštu m² 0,222 0,267
Celk.plocha vynáš.desky+prst.roštu m² 1,96 2,35

36

Samovyrovnávací

řemen 1HC
270
56
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Předsíto
Šířka mm 
Délka mm 
Délka prstového roštu mm 
Úhel sklonu předsíta (°)
Plocha předsíta m²
Plocha prst.roštu předsíta m²
Celková plocha předsíta m²

Horní - úhrabe čné síto 
Šířka úhrabečného síta mm 
Délka úhrabečného síta mm 
Plocha úhrabečného síta m² 
Úhel úhrabečného síta vůči vod.rovině (°)

Spodní - zrnové síto 
Úhel vrhu (°)
Délka zrnového síta mm 
Šířka zrnového síta mm 
Plocha zrnového síta m² 
Úhel zrnového síta vůči vod.rovině (°)

7120, 8120, 9120
1536
645

158,7
5

0,99
0,25
1,24

7120, 8120, 9120
2 x 744.5 

1358
2,02

2,02
5

7120, 8120, 9120

5

15
1358

2 x 744.5



Čištění

Ventilátor čišt ění
Typ
Pohon
Rozsah otáček ventilátoru ot/min
Ovládání otáček
Počet lopatek
Průměr rotoru  mm

Systém domlatu
Způsob domlácení klásků
Otáčky příčného šnekového dopravníku 
Průměr příč.šnek.doprav./ stoupání závitu mm
Průměr spodního rotoru mm
Otáčky spodního rotoru ot/min
Průměr středního rotoru mm
Otáčky středního rotoru ot/min
Průměr horního rotoru mm
Otáčky horního rotoru ot/min

Zrnový dopravník
Otáčky příčného šnekového dopravníku ot/min
Průměr příč.šnek.doprav./stoupání závitu mm
Plocha příčného řezu výtahu mm²
Rychlost výtahu m/min
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7120, 8120, 9120
S příčným průtokem vzduchu

Hydraulický
ot/min 300 - 1150

uzavřený hydr. Okruh
40

 mm 392,5

7120, 8120, 9120
Trojitý rotorový Crop procesor 

548
mm 127/127 
mm 414,4

ot/min 548
mm 540

ot/min 481
mm 414,4

ot/min 658

7120, 8120, 9120
ot/min 333
mm 224/250
mm² 36224

m/min 127



Zásobník zrna

Zásobník zrna , vyprazd ňování
Plnění středem, sklopný šnek "Bubble-up" 
Objem zásobníku zrna 
Ovládání krytu zásobníku zrna z kabiny
Způsob vyprazdňování 
Rychlost vyprazdňování l/s
Délka vyprazdň.dopravníku, standardní m
Délka vyprazd.dopravníku s prodloužením m
Průměr/stoup.závitu šnek.dopr."Bubble up" mm
Otáčky šnekového dopravníku "Bubble up" ot/min
Délka šnekového dopravníku "Bubble up" mm
Průměr/stoup.závitu svislého vyprazd.dopr. mm
Otáč.svislého vyprazd.šnek.dopravníku ot/min
Průměr/stoup.závitu vodor.vyprazd.šnek.dopr. mm
Otáč.vodorov.vyprazdň.šnek.dopravníku ot/min
Zapínání pohonu
Hnací řemen
Ochrana před přetížením
Rozsah nastav.krytu zadního šnek.dopr. mm
Skluz pro vzorek zrna  
Žebřík v zásobníku zrna
Monitor výnosu zrna a vlhkosti
Montáž přijímače GPS
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7120, 8120, 9120
Standard

l 10580
Standard

Horní vyprazdňování (spodní výpusť)
l/s 113
m 5,5
m 6,4 nebo 7,3

mm 307/230
ot/min 338
mm 1842
mm 376/267

ot/min 440
mm 320/406

ot/min 440
Tlumená mokrá spojka

2HB
Střižný šroub

mm 127, 94, 61, 28
standard
standard

Nárazový typ
Vpředu na střeše kabiny 



Sláma a plevy

Drtič slámy & rozmetadlo
Drtič slámy MagnaCut
Typ rotoru
Typ nožů
Počet nožů na rotoru
Počet protiostří
Hnací řemen
Otáčky nízké/vysoké
Změna otáček rotoru drtiče
Typ rozmetadla
Typ pohonu rozmetadla
Rozsah otáček rozmetadla
Usměrňovací desky rozmetadla
Nastavitelný řádkovací skluzný žlab 
Nastavitelný deflektor před drtičem
Rozmetání pořezané slámy a plev
Rozmetání nepořezané slámy a plev
Řádkování nepořezané slámy a rozmetání plev
Řádkování pořezané slámy a rozmetání plev
Řádkování nepořezané slámy včetně plev
Řádkování pořezané slámy včetně plev
Řádkování plev a rozmetání nepořezané slámy
Oddělené řádkování plev a řádkování nepořezané slámy 
Řádkování plev a rozmetání pořezané slámy 
Oddělené řádkování plev a řádkování pořezané slámy
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7120 8120, 9120

63 126
20 41

ot/min

ot/min

ezané slámy 

ezané slámy

Stále zabudovaná 
nože ve šroubovicích

zoubkované

3HB
800/3000

Posuvná objímka
Svislé, 2 rotory

Hydraulicky
380-780

nastavitelné

standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard
standard

standard
na přání z kabiny



Hydraulika

Hydraulický systém
Obsah nádrže 
Typ hydrogenerátoru
Obsah hydrogenerátoru 
Výkonnost hydrogenerátoru
Maximální tlak
Řídící ventil
Maximální tlak
Nastavení přepadového ventilu 

Hydrostatický systém
Obsah hydrogenerátoru 
Obsah motoru
Maximální tlak, dopředu nebo dozadu
Otáčky hydrogen.při horních přeběh.otáčkách motoru
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l

cm3/ot
l/min
bar 

bar 
bar

7120 8120, 9120
cm3/ot 117 125
cm3/ot 107 125

bar 
kách motoru ot/min

255

430
2900

148
207

Hydrostaticky ovládaný Load Sense
186

7120, 8120, 9120
57

Load sensing s uzavř.střed. (CCLS)
60



Motor

Motor
Typ Case IH Cursor 9
Regulátor
Výkon při jmenovitých otáčkách  kW/k
Maxim. výkon (ECE R120*) kW/k
Jmenovité otáčky ot/min
Volnoběžné otáčky ot/min
Přeběhové otáčky ot/min
Obsah válců L
Vrtání                                   mm 
Zdvih                                           mm 
Otáčky vodního čerpadla ot/min
Otáčky ventilátoru ot/min
Obsah klikové skříně  (s filtry) L
Akumulátor
Typ alternátoru A (V)
Otáčky alternátoru ot/min
Startér
Nádrž paliva L
Otáčky rotačního síta chladiče ot/min
Průměr rotačního síta chladiče mm 
Kompresor klimatizace
Chladič stlačeného vzduchu turbodmychadla 
Ovládání otáček
*dle ECE R120 (=ISO TR 14396)
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7120 8120 9120
Case IH Cursor 9 Case IH Cursor 10 Case IH Cursor 13

268/365 313/425 360/490
310/422 345/469 390/530

8,7 10,3 12,9
117 125 135
135 140 150

27 32 35

282
965

12V -  R134A

Elektronický

2100

2100

2 x 12V 950CCA

5880
185 A (12 V)

vzduch-vzduch
elektronicky

1000

24 V
1000

220
1044

1827
3906



Pohony

Pojezd
Převodovka
Obsah oleje
Diferenciál
Uzávěrka diferenciálu

Rychlost jízdy (vp řed) - stand. zadní náprava
1. př.stupeň (max otáčky)- pneu 900/60R32 km/h
2. př.stupeň (max otáčky)- pneu 900/60R32 km/h
3. př.stupeň (max otáčky)- pneu 900/60R32 km/h
4. př.stupeň (max otáčky)- pneu 900/60R32 km/h
Řídící náprava
Typ zadní hnané nápravy
Obsah motoru posilovače řízení  cm3 

Brzdy
Typ provozní brzdy 

Typ parkovací brzdy

Koncové p řevody
Typ
Převodový poměr
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7120 8120, 9120

L
16/71 20/61

7120 8120, 9120
km/h
km/h
km/h
km/h

 cm3 

7120 8120, 9120

7120 8120, 9120
Čelní soukolí Planetový

11/111 1/13,09

4 rychlostní, hydrostatická
19

standard

6,3
11,5
15,0

25 (20)
stavitelná

hnací motor na řidicích kolech 
2099

Ruční kotoučová se dvěma třmeny 

Aktivace pružinou, odbrždění hydraulicky



Rozměry

Hlavní technické údaje 
Hmotnost kg 
Přední pneu - Typický stroj
Zadní pneu - Typický stroj
Délka - šikmý dopr. po zadní obrys mm 
Minimální výška (Transport) mm 
Max. výška (Transport) mm 
Max. výška (Polní režim) mm 
Šířka přes boční panely mm 
Šířka při naložení bez pneu mm 
Šířka s namontovanými PNEUMATIKAMI  - min. mm 
Rozvor mm 
Poloměr otáčení - min. mm 
Poloměr otáčení - min. s hnanou zadní nápr. mm 
Min. světlost (po skříň čištění ) mm 
Max. světlost (po skříň čištění ) mm 

Výška vypr.šnek.dopr.
pneu 800 

Dopravník 5,5 m 4,36 m
Dopravník 6,4 m 4,62 m
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7120 8120 9120
14943 16488 16624

800/65 R32 900/60 R32 900/60 R32 
480/70 R30 540/65 R30 540/65 R30

3900

4659

3786

430 435 435

7964
3905

4100
4000

3937

3290
3488

3290

3773

4733

467

pneu 800 pneu 900 pneu 1050
4,36 m 4,4 m 4,38 m
4,62 m 4,66 m 4,64 m

7120, 8120, 9120



Osvětlení a pneumatiky

Přední pneu (hnací) Šíř
710/70 R38 m
800/65 R32 m
900/60 R32   m
1050/50 R32 m

Zadní pneu ( řízení)
460/70 R24 
480/70 R30 
540/65 R30  
600/65 R28

Osvětlení
Halogenové střešní světlomety
HID střešní svělomety (na př.)
Deluxe HID střešní osvětlovací panel (na př.)
Hlavní světlomety
Osvětlení strniště
Osvětlení levé a pravé strany
Osvětlení zásobníku zrna 
Osvětlení vyprazdňovacího dopravníku 
Zadní pracovní světla
Výstražná světla / směrová světla
Boční obrysová světla 
Brzdová / koncová světla 
Přenosné servisní světlo 
Osvětlení sít čistění 
Osvětlení pod servisním panelem 
Dálková světla HID
Světelný majáček
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Šířka

X
X
X

4,25

7120, 8120, 9120
3,5 & 3,75
3,5 & 3,75

4,1

7120, 8120, 9120
X

35W HID upravený kryt čoček
(3) 55W

(2) 37.5W

(2) 37.5W
(2) 50W

16W
37.5W

(2) 27W/7.5W
55W

(5) 37.5W

7120, 8120, 9120
(4) 60W (2) 60W/55W

(2) 60W, (2) 60W/55W & (2) 35W HID

(2) 7.5W

(6) 35W HID - (4) vněj.širokoúhlá, (2) vnitř.s kryt.čoček
(2) 60W/55W

(2) 37.5W

(4)21W



Kabina a ovlada če

Kabina všechny
Typ kabiny Deluxe
Sedadlo řidiče Air Ride
Sedadlo spolujezdce Čalouněné
Objem kabiny (celková orámovaná plocha) m³ 3,11
Zasklená plocha m² 5,76
Nastavitelný sloupek volantu 2 otoč.čepy, jedn.telesk.
Klimatizace automatická
Topení standard
El.ovládaná, vytápěná zrcátka standard
Stěrač a ostřikovač standard
Dotyková obrazovka AFS Pro 600 standard

Ovlada
Pohon separátoru s reverzací rotoru
Pohon podávacího ústrojí s reverzací
Spína
Ovládání otá
Spína
Ovládání otá
Automatické nastavení výšky sklízecího ústrojí
Automat.jemné nastavení výšky skl.ústrojí
Spína
Otá
Voli
Regulátor, prom
Parkovací brzda
Otá
Poloha mlátícího koše
Nastavení horního a spodního síta
Nastavení otá
Pohán
2 - rychlostní pohán
Automatické navád
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Ovlada če na pravém panelu všechny
Pohon separátoru s reverzací rotoru standard
Pohon podávacího ústrojí s reverzací standard
Spínač  otáček přihaněče Automat/ruční standard
Ovládání otáček přihaněče standard
Spínač otáček Auto/ruční podávací/sklízecí ústrojí na přání
Ovládání otáček podávací/sklízecí ústrojí na přání
Automatické nastavení výšky sklízecího ústrojí standard
Automat.jemné nastavení výšky skl.ústrojí standard
Spínač bezpečnostního zajištění při jízdě po silnici standard
Otáčky rotoru standard
Volič rozsahu rychlosti jízdy standard
Regulátor, proměnné ovládání rychlosti standard
Parkovací brzda standard
Otáčky ventilátoru standard
Poloha mlátícího koše standard
Nastavení horního a spodního síta standard
Nastavení otáček rozmetadla standard
Poháněná zadní náprava na přání
2 - rychlostní poháněná zadní náprava na přání
Automatické navádění na přání



Kabina a ovlada če

Ovládání konfig.dotykovou obrazovkou všechny
Rychlost zvedání/spouštění sklízecího ústrojí Standard
Citlivost výšky sklízecího ústrojí Standard
Citlivost příčného naklonění sklízecího ústrojí Na přání
Minimální otáčky přihaněče Standard
Maximální otáčky sklízecího ústrojí Na přání
Minimální otáčky sklízecího ústrojí Optional
Nastavení snímání sít Standard
Nastavení snímání rotoru Standard
Nastavení přesunutí shonků Standard
Hlasitost reproduktoru RHC Standard

Nabídka nastavení ovlád.dotykové obrazovky všechny

Potlačení tlaku kopírování, nastaveného v RTC Na přání
Potlačení autom.ovl. výšky, nastavené v RTC Standard
Reakce otáček přihaněče Standard
Zapnutá signalizace počítadla plochy/ počet pípnutí Standard
Počit.plochy Zap/Vyp, nastav.polohy šikm.dopr. Standard
Tech.údaje skl.ústr.šířka/šířka seč.; řádky/rozteč Standard
Automatic Crop Settings - ACS (aut.nast.plodiny) Standard
Zastavení šikmého dopravníku Standard
Ovládání vyprázdňovacího deflektoru Na přání
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Multifunk ční ovládací páka pohonu všechny
Ovládání pohonu standard
Zvedání/spoušt.šikmého dopr., naklon.sklíz.ústrojí standard
Přihaněč: zvedání/spouštění, dopředu/dozadu standard
Otáčení vyprazdňovacího dopravníku, jeho zapojení standard
Navrácení výšky sklízecího ústrojí standard
Nouzové zastavení šikmého dopr./sklíz.ústrojí standard

Funkce Shift standard
Funkce na úvrati standard
Sklízecí ústrojí dopředu/dozadu, naklonění na přání
Žací ústrojí dopředu/dozadu na přání
Lehká korekce při navádění na přání



Ovladače

Číslo Ovladače

1
Vypnutí sklízecího a podávacího ústrojí, vyprazdňovacího 

dopravníku 
2 Otáčení vyprazdňovacího dopravníku
3 Pohon vyprazdňovacího dopravníku 
4 Přihaněč - zvedání, spouštění, dopředu, dozadu

5
Sklízecí ústrojí - zvedání, spouštění, naklonění doleva, 

naklonění doprava
6 Sklízecí ústrojí - pokračovat
7 tlačítko Shift

přídavné funkce modře zbarvené:
7+6 Funkce při otáčení na úvrati
7+4 Žací ústrojí dopředu/dozadu
7+5 Lehká korekce při navádění

Ovládací páka pohonu
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Číslo Ovlada če

8 Rotor - zapnuto, vypnuto, reverzace
9 3ikmý dopravník  - Zapnutý, Vypnutý, Reverzace
10 Otáčky přihaněče
11 Automatické ovládání otáček přihaněče, ruční
12 Otáčky sklízecího ústrojí

13
Automatické ovládání otáček sklízecího ústrojí (vzhledem 

k rychlosti jízdy), ruční
14 Otáčky rotoru
15 Poloha mlátícího koše
16 Otáčky ventilátoru čištění
17 Ovládací páka regulátoru
18 Poloha horního síta
19 Poloha spodního síta
20
21 Ovládání automatického navádění 
22 Posilovač řízení zadní nápravy
23 Řazení rychlostí hnacího motoru
24 Posilovač řazení
25 Zapnuté/vypnuté svislé žací ústrojí
26 Řazení převodových stupňů
27 Parkovací brzda
28 Automatické jemné nastavení výšky sklízecího ústrojí
29 Automatické nastavení výšky sklízecího ústrojí
30 Polní, Silniční režim

Pravé ovládací panely 



Ovladače

1

6

2

3

54

7

1

21

13

16

9

11

12

10

20

19

26

24

23
22

21

8

15

14

18
17

27

25

30

28

29



Ovladače

Číslo Ovlada če

31 Ventilace
32 Teplota
33 Odmlžení zapnuto, vypnuto
34 Zapnuto, vypnuto
35 Informační displej

Automatické ovládání teploty 
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Číslo Ovlada če

36 Nastavení zrcátka
37 Vytápění zrcátka
38 Otevření, uzavření krytu zásobníku zrna 
39 Stěrač, ostřikovač
40 Světelný majáček zapnuto, vypnuto
41 Světla

Číslo Ovlada če

42 Výstražné kontrolky
43 Informační obrazovka
44 Obrazovka sklizně 

AFS Pro 600

Ovlada če v p řední části stropu kabiny 



35

34

31 32

33

Ovladače

3736 38

39 40 41
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42

43

45



Poznámka:
Technické údaje, činnost a použité obrázky jsou ur

všeobecné seznámení, rozměry jsou přibližné. Všechno se m
obměnit bez upozornění. Znázorněné vybavení, a
na přání, se může měnit podle země, do které je vybavení ur
místní ceník s popisem standardní specifikace pro Váš trh a dostupnost dopl
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a použité obrázky jsou určeny pouze pro 
řibližné. Všechno se může změnit nebo 

né vybavení, ať již standardní a nebo jako výbava 
, do které je vybavení určené. Ověřte si Váš 

místní ceník s popisem standardní specifikace pro Váš trh a dostupnost doplňků.

POWERPACK je určen pouze pro 
stnance prodejců CASE IH.


