AXIAL-FLOW® SERIEN
Model 5088, 6088 og 7088

Axial-Flow® Rotor – hjertet i processen.
Case IH har over 30 års erfaring med
Axial-Flow mejetærskere.

Fuldt udbytte af hver eneste hektar.
AFS Advanced Farming Systemer
hjælper dig under kørslen for optimalt
udbytte af AccuGuide og yield mapping.

Fremragende udsyn fra luksus
førerkabinen. Luftaffjedret sæde,
aircondition og panoramaudsyn over
arbejdsområdet.

Power by tradition. Motorens præstation
er perfekt tilpasset rotormejetærskeren.

CASE IH AXIAL-FLOW –
ROTOR REVOLUTIONEN.

Komplet serie Case IH skæreborde til
rådighed. Få leveret din mejetærsker
med et korn- eller majsskærebord fra
den professionelle leverandør.
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Ny stærk mejetærskerramme med
lang akselafstand, perfekt til de store
skæreborde og den større korntank.

Avanceret og præcis håndtering af
halm og avner. Snit og spred, snit og
skårlæg eller læg en jævn halmstreng
til presning.

Øget indtjening. Optimal kvalitet korn og
halm for øget indtjening pr. hektar.

Højkapacitets kornbehandlings
systemer. Kornsnegle, elevator,
korntank og tømmerør er alle
fremstillet til høj præstation.

KONCEPTET

30 års Axial-Flow erfaring
for maksimalt udbytte.
Gennem de seneste 30 år har Case IH løbende forbedret
enkelt-rotor-designet for at kunne tilbyde maskiner med
fremragende kapacitet, præstation og effektivitet. Axial-Flow®
mejetærskerne giver sikkerhed for et gennemtestet, alsidigt
og økonomisk høstsystem.
Enkeltsystem Axial-Flow® rotor. Rotoren er centrum i processen med
dynamisk, præcis kerne-på-kerne tærskning. Afgrøden ledes gennem
mejetærskeren i et effektivt, konstant flow.
Mulighed for mange forskellige typer afgrøder fra branchens førende
leverandør. Hvede, rug, majs, raps eller bønner, Axial-Flow® er et
gennemtestet høstsystem designet til at sikre landmanden det optimale
udbytte. Case IH giver mulighed for at høste en lang række afgrøder,
effektivt og indbringende.
Effektivitet indbygget i designet. De nyeste Case IH mejetærskere har
Power Boost teknologi for optimal præstation samt en række avancerede
egenskaber og funktioner for yderligere effektivitet. Med dette stærke
design tilbyder Axial-Flow® mejetærskerne den perfekte løsning til
landmanden – sæson efter sæson.

MODELLER

5088

6088

7088

7120

8120

9120

Motoreffekt ECE R120 1) ved 2.100 omdr/min. (kW/hk)
Max. effekt ECE R120 1) ved 1.950 omdr/min. (kW/hk)
Motorstørrelse (l)
Korntank kapacitet (l)

205/279
216/294
8,3
8.800

227/309
246/335
8,3
10.500

254/345
269/366
9,0
10.500

268/364
310/422
9,0
10.500

313/426
345/469
10,3
10.500

360/490
390/530
13,0
10.500

1) ECE R120 svarer til ISO TR14396
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Automatisk genkendelse af skærebord.
Sparer tid i marken – det er ikke
nødvendigt at ændre indstillinger, når der
skiftes skærebord.

 Det perfekte snit. Knivens position

kan justeres over et 50 cm område
på Case IH 2050 skæreborde – uden
behov for kørnerplader.

 Perfekt kontakt med jorden. Terrain

Tracker skærebordskontrolsystemet
holder skærebordet parallelt med jorden
i varieret terræn.
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Høj præstation i alle korntyper. Vælg
mellem tre serie skæreborde for præcis
tilpasning til de forskellige afgrødetyper.

Imponerende præstation i majs.
Case IH 2100 majsskæreborde er
tilgængelige i 6 og 8 række versioner.

Let tilkobling. Det eneste der skal
bruges for tilkobling af skærebordet, er
en hydraulisk multikobler og et el-stik.

Axial-Flow rotor – hjertet i processen.
Konstant indføring for optimal
kornkvalitet, tilpasning og højeste
udbytte pr. hektar.

Øget indtjening med førsteklasses
færdigvare. Case IH Axial-Flow designet
overgår langt både konventionelle og
hybridmejetærskere
med
færre
knækkede og beskadigede kerner.

Forbedrede tærskebroer.
156° tærskebro omslutningsvinkel
for ekstrem høj produktivitet.

Let adgang til rotor og tærskebroer.
Specialdesignede paneler for komplet
adgang.

Blid tærskning for
øget udbytte
Høj ydelse
konstant afgrødeflow

Solsikke
Hvede
Byg

Ris

Majs

Raps
Bønner

Tilpasning til enhver afgrøde

giver højere pris.
 Rent udbytte
®
Axial-Flow systemet producerer den
optimale kornkvalitet, og den største
mængde. Resultatet af høsten taler for
sig selv.
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SOLDKASSE / KORNBEHANDLING /
RESTAFGRØDEHÅNDTERING / MOTOR
Høj kvalitet korn for højere indtjening.
Axial-Flow® lever ubesværet op til de stolte Case IH traditioner. De 6
cylindrede 8,3 liter turboladede dieselmotorer (9,0 liter på 7088) yder
op til 366 hk ved 2100 omdr./min. og er samtidig utroligt miljøvenlige
(Tier III standard) med en fremragende brændstoføkonomi.

Snitning og spredning. Selv imod vindretningen er det muligt at sprede halmen i hele
mejetærskerens arbejdsbredde med eller uden avner, så marken er klar til

 Cross-Flow™ blæser og selvoprettende

bearbejdning for næste sæson.

 En perfekt start på den næste sæson. Spredefunktion: perfekt håndtering af halm
og avner for enhver type redskab.
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X-tra Force™ soldkasse. En perfekt,
stærk kombination for højkapacitets
rensning og fremragende færdigvare –
selv på skråninger.

 Massiv korntankkapacitet. Op til
10.500 liter korntank med el-styret
hurtigt nedfoldelig overbygning, som
ikke kræver værktøj. Tanken er komplet
tillukket i denne position.

 Selvrensende motor luftfilter.

Hydraulisk roterende, blæser, tredelt
skærm og indvendig børste til brug
for majsskæreborde.

Frit udsyn fra førerkabinen. Med over
5 m2 glasparti er der fremragende udsyn
over arbejdsområdet.

Optimal komfort uanset vejret.
Air-condition med automatisk
klimaanlæg er standardudstyr.

Funktionshåndtaget giver dig fuld
kontrol. Forindstillet skærebordshøjde,
skærebord hæve/sænke og vippe,
vinde hæve/sænke og frem/tilbage,
tømning svingning og tilkobling,
indføring/skærebord sikkerhedsfunktion,
skiftefunktioner (forager, sidehældning,
vinde frem/tilbage, styring sideskift).

Godt overblik med A-stolpe
instrumentpanel. Få informationer om
mejetærskerens drift ved et hurtigt blik,
f.eks. motoreffekt, skærebordsvipning,
retning for spredning af halm og avner,
el-sold indstillinger, fejlfindinger og
servicepåmindelser.

Rødt luksus lædersæde –3 sædetyper.
Vælg enten opvarmet lædersæde,
stofsæde eller standardsæde.

Stærk belysningspakke forlænger din
arbejdsdag. Fortsæt uden problemer –
der er ingen grund til at bekymre sig om
vejrudsigten.

Klassisk Case IH ergonomi. Adgang til
kabinen, sædeindstillinger og udformning
af kontrolfunktioner – alle områder er
med til at sikre minimal førertræthed.
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CASE IH: FOR DEM, SOM FORLANGER MERE
AXIAL-FLOW® 5088

MODELLER
SKÆREBORDE
Skærebordsbredde (m)
Kniv til sneglafstand - 2030 / 2040 / 2050 skærebord (mm)
Majsbord model 2105 / 2106 / 2108
TÆRSKNING / UDSKILLELSE
Rotor hastighedsområde (omdr/min.)
Rotordiameter og længde (mm)
Totalt udskillelsesareal (m2)
Tærskning / udskillelsesmoduler omslutningsvinkel (°)
Antal tærske- / udskillelsesmoduler
SOLDKASSE
3-trins soldkasse
Soldkassebredde (mm)
Totalt soldareal under blæserkontrol (m2)
UNDERBLÆSER
Blæser hastighedsområde (omdr/min.)
RETURSYSTEM
Returgods type
KORNTANK / TØMNING
Kontrol af korntankdæksler fra førerkabinen
Korntank kapacitet (l)
Tømmehastighed (l/s)
Tømmesnegl effektiv længde (m)
HALMSNITTER & SPREDER
Antal knive - finsnitning
Spreder type
MOTOR
Type
Motoreffekt ECE R120 1) ved 2.100 omdr/min. (kW/hk)
Max. effekt ECE R120 1) ved 1.950 omdr/min. (kW/hk)
Brændstoftank (l)
TRÆK
Transmission
Heavy Duty justerbar styreaksel
Hydrostatisk bagaksel
ADVANCED FARMING SYSTEM (AFS)
Udbytte- & fugtmåler / mapping
Forberedt til AFS precision farming
GENERELLE SPECIFIKATIONER
Længde - indføring til bagaksel (mm)
Akselafstand (mm)
Minimum højde (transport) (mm)
Bredde med dæk - min (mm)
Vægt af basismaskine (kg)
DÆKMONTERINGER
Fordæk
Bagdæk
*) Fremstillet af CNH Engine Corporation

www.caseih.dk

5,18 / 6,1

AXIAL-FLOW® 6088

AXIAL-FLOW® 7088

5,18 / 6,1 / 7,32
5,18 / 6,1 / 7,32 / 9,15
450 / 600 / 510-1.010 justerbar fra kabinen
5 rækker / 6 rækker fast eller sammenfoldelig / 8 rækker sammenfoldelig

250 - 1.150 (3 områder)
762 / 2.794
2,8
156 / 133
3/3

250 - 1.150 (3 områder)
762 / 2.794
2,8
156 / 133
3/3

250 - 1.150 (3 områder)
762 / 2.794
2,8
156 / 133
3/3

●
1.470
5,48

●
1.470
5,48

●
1.470
5,48

450 til 1.300

450 til 1.300

450 til 1.300

Til rotor

Til rotor

Til rotor

●
8.800
88
6,4

●
10.500
106
6,4

●
10.500
106
6,4

76

76
76
Dobb. 2-trins spredere / kan afmonteres for skårlægning

Elektronisk styret Case IH 8,3L (*)
205/279
216/294
950

Elektronisk styret Case IH 8,3L (*)
227/309
246/335
950

Elektronisk styret Case IH 9,0L (*)
254/345
269/366
950

3 trins hydrostatisk
●
O

3 trins hydrostatisk
●
O

3 trins hydrostatisk
●
O

O
O

O
O

O
O

7.689
3.815
3.898
3.300
14.470

7.689
3.815
3.906
3.300
14.515

7.689
3.815
3.906
3.300
14.515

1) ECE R120 svarer til ISO TR14396

650/75 R32 LI172 R1W / 800/65 R32 LI172 R1W / 900/60 R32 LI176 R1W
460/70 R24 LI 152A8 R4 / 480/70 R30 LI152 R1W / 600/65 R28 LI154A8 R1W
● Standard

O Ekstraudstyr

Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt.
Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner.
Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig
retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder.
Det bestræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående
varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist.
Case IH anbefaler
smøremidler
CNH Österreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St.Valentin
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