
NOVÝ MAGNUM ROWTRACTM

REVOLUCE NA POLI
CASE IH PŘEDSTAVUJE ZCELA NOVÝ KONCEPT
PÁSOVÉHO TRAKTORU

 NIŽŠÍ TLAK NA PŮDU

 LEPŠÍ TAHOVÉ VLASTNOSTI

 VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

 OBJEDNEJTE SI HO UŽ DNES!

www.agrics.czNOVÝ MAGNUM ROWTRACTM

Čtyři body styku s půdou     
a výkyvné pásové jednotky 
zabezpečují dokonalý kon-
takt s podložkou obdobně 
jako u traktorů Quadtrac.
Magnum Rowtrac neztrácí 
tah i na nerovném povrchu. 
Má rovnoměrné rozložení 
hmotnosti pro zachování 
nízkého tlaku na půdu.

ČTYŘI BODY KONTAKTU S PŮDOU
NEUSTÁLÝ KONTAK A DOKONALÝ TAH

Magnum Rowtrac se chová při zatáčení jistě a šetrně k půdě jako kolový traktor. 
Na souvratích při otáčení nehrne půdu. Při objíždění překážky na poli má stálý tah 
díky diferenciálům v obou nápravách a řízení pomocí kol přední nápravy. V kluz-
kých podmínkách lze tahové vlastnosti ještě zvýšit pomocí uzávěrek diferenciálů.

JISTÉ A ŠETRNÉ ZATÁČENÍ BEZ HRNUTÍ PŮDY

2.89 m2 2.96 m2 3.50 m2

Klasický traktor
s dvoumontáží kol

(710)

Magnum Rowtrac
(šířka pásů v mm)

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 

(610) (762)

Magnum Rowtrac s pásovým podvozkem má vyšší styčnou
plochu a dokáže pracovat s minimálním prokluzem. Díky 
tomu má lepší tahové vlastnosti, vyšší produktivitu práce 
při minimálním zhutnění půdy. Šetrnost k půdě znamená 
vyšší výnosy. Vyšší produktivita znamená menší náklady. 
Šířky pásů: 61 nebo 76 cm
Rozchod pásů: 193, 203 nebo 223,5 cm

VYŠŠÍ TAH, NIŽŠÍ ZHUTNĚNÍ PŮDY

Model

Hmotnost

Plocha

Tlak

Traktor 350 koní
710/70 R42
600/70/R30

11,5 t

1,64 m²

0,7 kg/cm²

Traktor 350 koní
se závažím
710/70 R42
600/70/R30

13,5 t

1,64 m²

0,82 kg/cm²

Magnum Rowtrac
610 mm
620/75/R30

17 t

2,96 m²

0,57 kg/cm²

Quadtrac

24,5 t

5,6 m²

0,43 kg/cm²

Muž stojící na
jedné noze

100 kg

0,0194 m²

0,51 kg/cm²


