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Пропонуємо до вашої уваги Комбайн зернозбиральний Case IH 
Axial-Flow 7140 

Гармонійне поєднання працюють в злагодженому ритмі високопродуктивних компонентів 
дозволяє марці Case IH Axial-Flow® впевнено лідирувати на ринку сільськогосподарської техніки. 
Новітні технології, втілені в конструкції комбайнів Axial-Flow, роблять їх виключно простими і 
надійними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні переваги комбайнів CASE IH Axial-Flow: 
1. Широкий спектр жаток виробництва Case IH дозволить максимально щільно реалізувати 

потенціал комбайна. Кріплення жатки виконується швидко і зручно всього лише за 
допомогою одного важеля. 

2. Ключовим конструктивним елементом комбайнів Case IH є відточена до ідеалу конструкція 
ротора Axial-Flow®. Лопаті ротора плавно розганяють скошену масу від транспортера похилої 
камери всередину зони обмолоту, де вона дбайливо вимолочується виключно за рахунок 
тертя. 

3. Складаються з окремих секцій підбарабання забезпечують вільний прохід зерна і, при 
необхідності, легко замінюються. На внутрішній стороні обичайки ротора встановлено 
напрямні планки, зміною кута установки яких здійснюється регулювання швидкості 
проходження маси. 

4. Велика сумарна решіт очищення гарантує чудову відділення незернових домішок для 
отримання максимально чистого зерна в бункері. 

5. Система елеваторів подає чисте зерно в бункер, а недомолоту направляється в 
запатентовану систему домота, тим самим не перевантажуючи ротор. 

6. Місткий бункер для чистого зерна забезпечує тривалу роботу комбайна без розвантаження. 
7. Вивантаження чистого зерна здійснюється менш, ніж за 2 хвилини, а завдяки досить довгому 

висувному шнеку може виробляється в процесі роботи, без необхідності зупинки. 
8. Комбайн може обладнуватися як простим розвантажувальним біттером, щоб зберегти 

цілісність соломи перед її тюкований, так і роторним подрібнювачем з дводисковим 
розкидувачем, які якісно подрібнять і рівномірно розкидають залишки по полю. 
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Оцініть переваги даної моделі 

                                                                                               
                                                                                               Гармонійне поєднання працюючих у      
                                                                                               злагодженому ритмі компонентів, дозволяє   
                                                                                               комбайнам Case IH Axial-Flow® впевнено   
                                                                                               лідирувати на ринку сільськогосподарської                   
                                                                                              техніки. Новітні технології , втілені  в                   
                                                                                              конструкцію комбайнів  Case IH Axial-Flow®,    
                                                                                              роблять їх виключно простими і надійними. 
 

 

Принцип обмолоту зерна об зерно, застосованій у 
Axial-Flow®, не тільки зводить до мінімуму втрати  
зерна у полі завдяки більш ефективній сепарації,  
але й забезпечує найвищу якість та чистоту 
зерна, що потрапляє до зернового бункера, 
збільшуючи таким чином Ваші прибутки. 
Використовуваний в традиційних,  
або гібридних комбайнах барабан, 
котрий чинить сильний вплив на якість зерна, 
в цих машинах відсутній, тому перехід від  
обмолоту до сепарації відбувається надзвичайно плавно:  
великі відцентрові сили досягаються вже на низьких швидкостях  
ротора, а для більш складних умов достатньо просто збільшити швидкість ротора. 
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Модель Комбайн зернозбиральний Case IH Axial Flow 7140 

Двигун FPT Cursor 9 Tier II 

Об'єм двигуна, л 8,7 

Номінальна / максимальна потужність, к.с. (КВт) 381/449 (280/330) 

Номінальні обороти КВ, об/хв 2100 

Об'єм паливного бака, л 950 

Довжина - від зовнішнього краю похилої камери до задньої 
панелі комбайна, м 7,69 

Транспортна ширина до встановлених колесами, м 3,5 

Габаритна висота (у полі), м 4,76 

Транспортна висота, м 3,90 

Маса (орієнтовна), кг 14770 

Тип трансмісії 3-х швидкісний гідростатичний привід 

Тип системи обмолоту / сепарації Однороторний (ротор AFX з 66 бичами) / решітні 
стани 
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Діаметр ротора по зовнішньому краю бичів / діаметр по трубі 
ротора, мм 762/649 

Довжина ротора, мм 2794 

Частота обертання ротора, об/хв 250 ... 1150 

Привід ротора Ремінний варіатор; 3-х швидкісна КПП 

Кількість модулів обмолот / сепарація, шт. 3/3 

Кількість модулів обмолоту / сепарації, шт. зернове, кукурудзяне / прорізні 

Кут охоплення модулів обмолоту / сепарації, град. 156,5 / 133 

Загальна ефективна площа обмолоту та відділення (підбарабань 
і решіток), м² 2,78 

Верхнє решето зернове, кукурудзяна 

Нижня решето універсальне 

Тип вентилятора очищення "Cross Flow", 36 лопатей, діаметр 288,9 мм 

Частота обертання вентилятора, об/хв 450 ... 1300 

Загальна площа системи очищення, м² 6,24 

Тип системи домота Повернення недомолоту в зону обмолоту (передня 
частина ротора) 

Тип системи обробки незернової частини Встановлений поперечно ножовий ротор і контрножі 

Тип системи викиду незернової частини Два горизонтальних розкидають диска з планками 

Об'єм зернового бункера, м³ 10,57 

Довжина розвантажувального шнека, м 6,6 

Продуктивність розвантажувального шнека, м³/с 0,113 

Колеса 
Одинарні: 800/65R32 

Одинарні: 480/70R30 

Комплектація кабіни "Deluxe" 

Додаткові системи контролю Датчики врожайності і вологості * 

Монітор Кольоровий сенсорний AFX Pro 700 * 

Системи GPS-навігації Встановлено GPS-антена 162 WAAS / EGNOS * 

Додаткове обладнання Комплект повітряного компресора, причіпний 
пристрій для візка * 

Ціна ( з жаткою Case IH 3020 7.6м.) 260 000 USD 

 


