ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ В
ОДНІЙ КОМБІНАЦІЇ: MAGNUM 340 CASE
IH з JULIA 24 ISOTRONIC MASCHIO
GASPARDO

MAGNUM 340 CASE IH з інтегрованою системою управління трактором AccuGuide та
широкозахватна просапна сівалка JULIA 24 ISOTRONIC MASCHIO GASPARDO
Трактор MAGNUM 340 CASE IH забезпечить Вам підвищення продуктивності праці і зниження
витрат на паливо під час посівних робіт широкозахватною просапною сівалкою JULIA 24
ISOTRONIC MASCHIO GASPARDO.
MAGNUM 340 CASE IH
-

двигун FPT, 6-циліндровий, об'ємом 8,7 літрів
номінальна/максимальна потужність ECE R120 к.с 340 / 374
Максимальний крутний момент (Нм/об/хв) 1671/1400-1600
трансмісія Full Powershift 18x4, 40 км/год
ідеальне робоче середовище у кабані - неперевершений комфорт
пакет кругового LED освітлення
пакет рішень для точного землеробства

З інтегрованою системою управління трактором AccuGuide Ви відчуєте переваги контролю і
управління навісним обладнанням Case IH та навісним обладнанням стандарту ISO11783,
переваги ефективної взаємодії з системою управління сторонніх виробників, а також точного
висіву з урахуванням аналізу стану поля по ділянках, запису параметрів роботи машини і
використання цих даних для звітів, які можна створювати.
Системи навігації AccuGuide це:
- рішення для гідравлічного кермового керування
- сумісність з встановленим на заводі дисплеєм AFS Pro 700
- компенсація рельєфу за 3 осями
- робоча швидкість від 0,07 до 35 км/год
- операції водіння заднім ходом
- сумісність функції точного розвороту AccuTurn з функцією автоматичного розвороту в кінці
проходу
Широкозахватна просапна сівалка JULIA ISOTRONIC MASCHIO GASPARDO
Застосовується для висіву технічних культур по традиційній та мінімальній технологіях
обробітку ґрунту з можливістю внесення добрив.
Модель JULIA відрізняється значним об’ємом центрального бункера та високою робочою
швидкістю. Технічна досконалість машини, забезпечує посіви великих площ в стислі строки,
надаючи цим самим, значну економічну перевагу та зручність в організації праці. Міцне шасі
та широка варіабельність конфігурацій сівалки дозволяють використовувати її при різних
кліматичних, чи ґрунтових умовах. Пневматична система забезпечує рівномірне розподілення
насіння різного за формою та розміром. Сівалка оснащена висіваючими секціями MTR, які

забезпечують точну розкладку насіння(висів), як на підготовленій ґрунт(традиційний посів),
так і
при мінімальному обробітку ґрунту.
JULIA ISOTRONIC:
- незрівнянна точність висіву
- постійна глибина закладки
- система ISOBUS
- функції точного землеробства
- секція MTR AIR precision planting і електрична трансмісія «ISOTRONIC»
- Вага 12500 кг
- Тиск секції на ґрунт 265 кг
- Кількість рядів 24
- Міжряддя 70 см
- продуктивність, га/г до 28
- Ємність бункера: зерновий 2000 л., для добрив 7000 л
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