
DOSTUPNÉ POUZE

V ČERVENÉ.



EfficiEnt PowEr.
DOSTUPNÉ POUZE V ČERVENÉ.
Aby Vaše podnikání bylo úspěšné, potřebujete výkonnou techniku, která za velmi krátký čas lehce zvládne 
práci i v těch nejtěžších podmínkách. Technologii, která minimalizuje Vaše provozní náklady a sníží spotřebu 
pohonných hmot. K tomu poradenství od specialistů, kteří znají půdu stejně dobře, jako znají techniku. 
Zkrátka potřebujete Efficient Power od CASE IH, protože obsahuje všechno v jednom balíčku. CASE IH Vám 
zabezpečí silné, chytré a jednoduché stroje, které byly vyvíjeny podle požadavků Vás, samotných zákazníků. 
Stroje a technologie, které přispějí k Vaší ziskovosti a produktivitě, maximalizují množství práce z každé nádrže 
spotřebovaného paliva, z každé hodiny, ať už ve dne, nebo v noci. Díky tomu budete lépe připraveni na výzvy 
měnícího se zemědělství.
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ProDUKtiVitA
CASE IH uvedl na trh nové modelové řady 
Efficient Power založené na technologii 
SCR s AdBlue, která plní přísné emisní 
normy předepsané Evropskou unií pro 
rok 2014. S SCR využívá CASE IH vysoce 
vyspělou technologii, odzkoušenou na 
více jak milionech strojů. Při konstrukci 
motorů s novou technologií Efficient 
Power nebyly přijaty žádné kompromisy. 
Nové motory při srovnání s traktory         
Tier 3a dodávají skutečně vyšší výkon 
s nižší spotřebou paliva.

SnADnÉ oVLÁDÁnÍ
Funkce APM (Automatické řízení 
produktivity) se zaměřuje na optimalizaci 
Vaší efektivity, zatímco se Vy můžete 
soustředit na svoji práci. Intuitivní 
ovládání s loketní opěrkou Multicontroller 
bylo navrženo s pomocí uživatelů, kteří 
traktory používají denně. Umožňuje Vám 
ovládat veškeré funkce doslova jedním 
prstem. Systém řízení, navržený pro 
ovládání všech klíčových funkcí jedním 
prstem. Navíc je na loketní opěrce 
panel intuitivního ovládání s barevným 
dotykovým monitorem AFS. Ovládání
už nemůže být snadnější a pohodlnější.

EFEKTIVITA NÁKLADŮ
Někdy je nejlepším způsobem, jak vydělat 
peníze, se ujistit, zda neutrácíte více, než 
je potřeba. Vysoce výkonné dieselové 
motory od CASE IH spalují ve srovnání 
s modely Tier 3 průměrně o 10 % méně 
paliva. Zároveň se prodloužila doba 
pravidelných servisních intervalů, což 
přináší další úspory v čase i nákladech.
To jsou silné argumenty, proč byste se 
měli zamyslet nad novou technikou.
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CESTOU
EFFICIENT POWER

Zemědělské družstvo hospodaří na 750 hektarech zemědělské 
půdy, z toho je 675 hektarů orné půdy. Zaměřují se na rostlinnou 
a živočišnou výrobu. Na polích pěstují osivové obiloviny, kukuřici 
na zrno i osivo a hrách. Starají se také o louky, ze kterých seno 
prodávají zejména bližším i vzdálenějším chovatelům koní. V živo-
čišné výrobě se dlouhodobě zaměřují na chov prasat, kterých ve 
výkrmu mají 650 kusů. 

Zemědělské družstvo ZD VESELAN, majitelé jednoho z prvních traktorů                      
s technologií Efficient Power u nás - PUMA CVX 230.
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Jízda v PUMĚ je velmi komfortní. Často využívají v podniku při 
práci také druhé sedátko spolujezdce a právě díky unikátní 
plynulé převodovce CVX je to jízda velmi svižná a pohodlná. 
Rychlost se ovládá pojezdovým pedálem nebo pákou pojezdu. 
Navíc si lze do paměti „tempomatu“ nastavit tři různé rychlosti        
a mezi nimi se přepínat. Na poli převodovka těží ze své promy-          
šlené konstrukce, kdy má 4 mechanické rozsahy. Díky tomu 
dokáže pracovat při jakékoliv rychlosti  a tahovému zatížení 
s maximální mechanickou účinností, což se projeví na nižší 
spotřebě paliva a rychleji vykonané práci.

Nejnovější PUMA CVX 230 byla do podniku vybrána právě pro svou moderní 
konstrukci, úspornou technologii motoru Efficient Power a plynulé převo-
dovky CVX. Díky jejímu maximálnímu výkonu až 269 koní by měla být 
dostatečně silná, aby s ní dokázali zvládnout veškeré těžké polní práce. 
Nová PUMA CVX zároveň nabízí vlastnosti, se kterými mají v podniku 
pozitivní zkušenosti z další červené techniky, kterou vlastní, tedy 
nabízí odpruženou kabinu, přední nápravu, ovládání loketní 
opěrkou Multicontroller, což v nové PUMĚ nalezli ještě v mo-
dernějším balení. 
Přední náprava má systém aktivního odpružení, který lépe tlumí 
nerovnosti jak na silnici, tak i na poli. Ovládání v kabině, která 
je tišší než mnohé moderní automobily (nejtišší na trhu, pouze 
69 dB) je vybaveno novou loketní opěrkou Multicontroller         
s dotykovou obrazovkou, která poskytuje veškeré informace 
o provozu.

„PUMA CVX zvítězila také           
v komfortu.“

„Novou PUMU CVX jsme si vybrali kvůli moderní kon-
strukci, úsporné technologii motoru Efficient Power              
a plynulé převodovce CVT.“
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V podniku novou PUMU agregují s kypři-                                                                          
čem půdy, s pluhem, velkým kompak-
torem a secím strojem. Protože je to 
jejich hlavní traktor, budou pro zvládnutí 
práce pracovat na 2, případně 3 smě-
ny. Při tomto náročném nasazení 
jim přijdou vhod dlouhé intervaly 
výměn oleje na motoru a to 600 
motohodin.

hodnotí Karel Janík, ZD Veselan

„Potřebovali jsme výkonný    
traktor k našemu nářadí.“



Sklízecí mlátičky AXiAl FlOW řAdy 30 vStupují dO 35té SezÓny.
Lídři nespí. Originální sklízecí mlátičky Axial-Flow s jedním rotorem 
udělaly před 35ti lety první krok do oblasti bezvytřásadlových 
mlátiček a stále nastavují standardy v kvalitě zrna a v úsporách, 
které se zbytek světa pouze snaží dohnat. Axial-Flow nabízí nejvíce 
komfortu pro dlouhé sklizňové dny a delší pracovní noci. Splňují 
přísné emisní normy při současném zvýšení výkonnosti a nižší 

spotřebě paliva, v průměru o 10 %. Nejlepší důkaz je Vaše sklizené 
zrno. Z něj je jasné, že AXIAL FLOW, vůbec první s jednorotorovým 
konceptem, je stále nejlepší.

SKLIZENÉ ZRNODŮKAz jE

„…Vzorek zrna v zásobníku 
je prostě nejlepší…“
„Jako poskytovatel služeb potřebuji svým 
zákazníkům předat zrno v té nejlepší kva-                
litě, aby byli s mojí prací spokojeni a počí-
tali se mnou i na další sezónu. Proto jsem 
se rozhodl pro AXIAL FLOW“.
Ing. Lukáš Král, poskytovatel služeb
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Sklízecí mlátičky AXiAl FlOW řAdy 30 vStupují dO 35té SezÓny.

SKLIZENÉ ZRNO

Systém Case IH Axial-Flow si vydobyl vedoucí pozici, čímž nejdříve splnil a následně 
předčil původní očekávání výrobce. Rotor Case IH se soustřednou klecí a mláticími 
koši vytváří plynulý tok hmoty, zvyšuje průchodnost a zajišťuje více kvalitního zrna         
v zásobníku.

V současnosti největší kabina na trhu je zároveň nejproduktivnější. Všechny 
modely Axial-Flow řady 30 jsou vybaveny nejmodernějším monitorem AFS 
Pro 700 pro monitorování výnosu a ovládání stroje i navigace. Navíc snadno 
ovladatelná multifunkční páka umožňuje sledovat sklízený porost místo 
hledání vypínačů a tlačítek.

Osvědčená konstrukce pásového podvozku CASE IH používaná také u traktorů 
Quadtrac. V kombinaci s širokými zadními pneumatikami a celkově malou 
hmotností na zadní nápravě nemají mlátičky CASE IH konkurenci v tlaku na 
půdu.
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MAXIMUM PRODUKTIVITY  
Méně pohonných hMot
StEigEr/QUADtrAc  STVOřEN, Aby PRACOVAL PO CELý DEN … I PO CELOu NOC
Myslíte si, že musíte omezit produktivitu, abyste splnili nová emisní 
nařízení? Nebo se snad vzdát úspory pohonných hmot, abyste 
dosáhli vyššího výkonu? To v žádném případě. S traktorem CASE IH
STEIGER QUADTRAC můžete v klidu dostát i těm nejpřísnějším 
požadavkům současného zemědělství. Tento traktor byl totiž 
vytvořen v úzké spolupráci se zemědělci přímo na poli. Pracovali 
jsme s Vámi, abychom nalezli jedinečná řešení pro každodenní 

obdělání ještě většího počtu hektarů, pro práci dlouho do noci, s co 
nejmenší únavou za přispění ještě pohodlnější odpružené kabiny. 
Všechno, co jsme se od Vás naučili, naleznete v novém traktoru 
STEIGER QUADTRAC. Protože CASE IH udělá vše proto, aby Vám            
pomohl být připraven na každodenní práci i v těch nejtěžších 
podmínkách.

“Nejsilnější traktor na světě QUADTRAC 600 
již vládne také českým polím.”
„Přínosné pro efektivitu včasného zpracování půdy je mít výkonný 
traktor s odpovídajícím nářadím. Díky tomu máme jistotu, že včas 
zpodmítáme, připravíme půdu před setím a zasejeme. Proto jsme  
se vydali cestou QUADTRAC 600.“ 
Arnošt Maiwald, 
AG MAIWALD a.s
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MAXIMUM PRODUKTIVITY  
Méně pohonných hMot
StEigEr/QUADtrAc  STVOřEN, Aby PRACOVAL PO CELý DEN … I PO CELOu NOC

Ovládejte Vaši rychlost, převodové stupně, směr jízdy,                                  
až 8 hydraulických okruhů a spoustu dalších funkcí,                                                                                     
aniž byste zvedli ruku. Nová loketní opěrka Multicon-
troller přináší maximální zjednodušení v ovládání 
dnešních vysoce sofistikovaných závěsných strojů. 
Komfortní a snadno čitelné ovládací prvky Vám 
pomohou vykonat každý den mnohem více práce,             
než kdy předtím. A to vše máte na dosah ruky!

CASE IH STEIGER QUADTRAC nabízí čtyři samostatné, výkyvné pásy          
a spoustu dalších inovativních nápadů, které činí z ambiciózních snů         
realitu. Optimální tlak na půdu a skvělá trakce. Pokročilé technologie, 
které nabízí všestrannost a maximum produktivity. STEIGER QUADTRAC 
staví sám sebe na trůn výkonu a produktivity. 

„PLUJtE“ Po SVÉM PoLi V toM 
NEjLEPŠÍM TAHAČI VE SVÉ TřÍDĚ.

Traktory STEIGER nabízí prostornou kabinu, která poskytuje ještě větší svobodu pohybu a prvky, 
které omezí roztřesenou jízdu na minimum. A to vše s ovladači, které máte přímo na dosah ruky. 
Ideální pracovní prostředí vám pomáhá jet déle, obdělat více. STEIGER je jediný na trhu, kdo nabízí 
odpruženou kabinu na velkých polních tahačích.

Vydržet na poli co nejdéle, redukovat čas na údržbu a prostoje na mini-
mum. To je hlavní idea traktorů STEIGER. Je to důkladným navržením 
stavby traktoru, konstrukce hnacího ústrojí, podvozku a snadno dostup-
nými místy údržby. Nezanedbatelnou částí jsou také lidé od CASE IH – 
prodejci a servisní technici, kteří jsou speciálně vyškoleni, aby Vás udrželi     
v pohybu.

MAXIMuM ČASu NA PRÁCI.

Kolové modely jsou vybaveny novým 
užším rámem pro bezproblémový 
transport po silnici.

310

290

270

250

230

210
Steiger 

600 EP 27

251

Challenger
MT 875C 28 

316

Měrná tahová spotřeba paliva(g/kWh)
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CELOSVĚTOVÝ
ÚSPĚCH
DOSÁHL jEDEN jEDINý MAgnUM

Nová řada traktorů MAGNUM obsahuje moderní technologii Efficient 
Power, které zajistí více výkonu pro vyšší produktivitu, spolu s vylep- 
šeným prostředím řidiče a výraznou úsporou paliva při vyšším výkonu. 
Nové traktory MAGNUM spolu s řadou STEIGER dosáhly dalších 
rekordů ve své třídě, a to ve výkonu a efektivitě (dle výsledků Nebraska 

testů). Rekord byl  dosažen v úspoře paliva až o 12 % oproti konkurenci 
s modely splňující normy TIER 3 a v dosaženém tahovém výkonu. Navíc 
bylo dosaženo nižších provozních nákladů z důvodu využití pokročilé 
technologie Efficient Power.
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CELOSVĚTOVÝ
Jako každý výkonný traktor z rodiny CASE IH je                     
i Magnum osazen motory FTP, motory světové třídy, 
kterých se ročně vyrobí více než 2,6 milionů kusů. 
Motory spoluvyvíjené a testované inženýry CASE IH 
nabízejí skvělý výkon, úsporu paliva, spolehlivost          
a dlouhé servisní intervaly.

Co můžete čekat brzy od CASE IH? Více výkonu, více 
efektivity v traktoru s ještě jednodušším ovládáním. 
Začátkem roku 2013 přichází nový Magnum 370 CVX 
exkluzivně s CASE IH plynulou převodovkou CVX.

„Námi vlastněný traktor MAGNUM 250               
bývá nasazen i ve dvousměnném 
provozu, kde především vyniká svou 
spolehlivostí a dostatečným výkonem pro 
potřebné pracovní operace. Volba traktoru 
CASE IH se ukázala velmi dobrou.“
František Král, 
Týnec

Všechny traktory MAGNUM jsou standardně nabízeny s multifunkční loketní 
opěrkou Multicontroller a volitelným monitorem AFS 700. Většina ovládacích 
prvků je tak naprosto stejná ve všech výkonných traktorech CASE IH od 110 do 
600 koní. Vy proto nemusíte dlouze pročítat návod na obsluhu. Stačí nasednout     
a jet. 

bRzy DOSTuPNý
jEŠTĚ S VĚTŠÍM VýKONEM 
MAGNuM 370 CVX

Pro více informací navštivte www.agrics.cz |  11



NENÍ PROSTOR
ZTRÁCET ČAS!
PUMA cVX  ŠETřÍ POHONNÉ HMOTy, ČAS I VSTuPNÍ NÁKLADy.
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NENÍ PROSTOR
ZTRÁCET ČAS! Někteří zákazníci ji nazývají přátelská technologie.  

Nejužitečnější technologie je ta, kterou při práci ani 
nezaznamenáte. Tak jako například systém APM (automatic 
produktivity management), který optimalizuje výkon pro 
nejvyšší efektivitu, zatímco Vy se můžete plně koncentrovat    
na práci. Stačí nasednout, nastartovat a vyrazit.
PUMA CVX a nejvyšší produktivita zkrátka patří k sobě. A to 
nejen pro svou ekonomiku provozu, výkonnou hydrauliku či 
unikátní systém navyšování výkonu Power management. Ve 
všech těchto parametrech dravá kočka PUMA předčí ostatní. 
PUMA CVX má vyšší celkovou produktivitu o 11,5 %!

PUMA cVX  ŠETřÍ POHONNÉ HMOTy, ČAS I VSTuPNÍ NÁKLADy.
CASE IH PuMA bRzDÍ LÉPE!
S novými modely CASE IH nabízí inovativní AbS brzdový systém jako volitelnou výbavu 
pro modely PuMA s výkonem 170 – 230 koní. Maximální jízdní rychlost 60 km/h se při                     
zemědělské dopravě s traktory stává více žádanou. To však znamená, že se zvyšují 
bezpečnostní nároky na traktor a přívěs. Na základě těchto požadavků přichází CASE IH 
se speciálně navrženým efektivním AbS systémem. brzdný efekt je perfektně rozdělovaný 
pro maximální stabilitu a nižší opotřebení brzdového systému.

„Novou PUMU CVX jsme si vybrali kvůli moderní 
konstrukci, úsporné technologii motoru  
Efficient Power a plynulé převodovce CVX.“ 
Karel Janík, 
ZD Veselan

Loketní opěrka Multicontroller spolu 
s dotykovým monitorem AFS 700 nabízí 
ovládání většiny funkcí pěkně pohromadě 
na jednom místě: volbu rychlosti, změnu 
směru jízdy, ruční plyn, souvraťový systém, 
elektronické ovládání okruhů, zadní i přední 
vývodový hřídel a mnohem více.

uNIKÁTNÍ!
Dvouspojková technologie DKT v plynulých 
převodovkách CASE IH optimalizuje účinnost 
a dokáže zajistit maximálně plynulou jízdu. 
To vše při nejlepší spotřebě paliva a výkono-
vé účinnosti.

           Výsledky testu  09/11:

::  MOTOR
Excelentní výkonová charakteristika, spotřeba 
paliva nižší o 10 % než je průměr konkurentů v této 
výkonové třídě.
::  PŘEVODOVKA
Lehce ovladatelná bezstupňová převodovka, 40 
km/h dosaženo už při 1450 ot/min
:  NÁPRAVY
Snadno manévrovatelný traktor s přímým řízením, 
zlepšeným odpružením přední nápravy a kabiny, 
silnými brzdami.
: / ::  KABINA
Tiché pracovní prostředí, dobrá viditelnost.

Schopnosti:
::  ZÁKlADNí stANDARDY

::  PRůměRNé stANDARDY

:   VYsOKé stANDARDY 
::  POlNí PRAcE

::  PRÁcE V PícNINÁch

::  tRANsPORtNí PRÁcE

::  PRÁcE s čElNím
NAKlADAčEm

Souhrn: 
zkušenosti za posledních pár měsíců, kdy jsme testovali nové traktory 
TIER 4 nám potvrdily naše očekávání, že budou dosahovat nejlepších 
známek za spotřebu paliva. CASE IH PuMA CVX 230 potvrzuje tento 
trend. V mnoha ohledech je traktor postaven na dobrých základech 
předchozí generace PuMA TIER 3a, ale myslíme si, že ještě pár drob-
ných věcí je možné upravit, aby se dalo říci, že už není co zlepšovat. 
je naprosto perfektní? To asi ne. je to celkově chvályhodný a atrak-
tivní balíček v segmentu 200-250 koní? Absolutně!
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NASTÁVÁ ČAS ZVÝŠIT  
VÝKON A SNÍŽIT SPOTŘEBU
Nová řada traktorů MAXXUM byla speciálně vytvořená jako skvělý 
a všestranný pracovník s velkým výkonem a moderním motorem. 
MAXXUMY 110, 120 a 130 jsou vybaveny úsporným, čtyřválcovým 
motorem o výkonu 4,5 l, zatímco v řadě MAXXUM 115, 125 a 

140 můžete nalézt výkonný šestiválcový motor o obsahu 6,7 l. 
Navíc ve verzi Multicontroller máte k dispozici loketní opěrku, 
která je známá ze silnějších traktorů CASE IH – PUMA, MAGNUM               
a STEIGER.

NOVÉ TRAKTORY MAXXUM EFFICIENT POWER SPLŇUJÍCÍ NORMU TIER 4
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Díky ucelené řadě všech modelů sběracích lisů umí Case IH nabídnout lis pro 
jakékoliv podmínky. Budete překvapeni bezporuchovostí, praktičností a výkonností 
našich lisů na válcové balíky s variabilní nebo pevnou lisovací komorou.

Prvotřídní lisy za 
excelentních Podmínek

NOVÉ TRAKTORY MAXXUM EFFICIENT POWER SPLŇUJÍCÍ NORMU TIER 4

LISy Lb – NEjVyŠŠÍ KVALITA 
V KAŽDÉM bALÍKu 
Vysoce výkonné lisy od Case IH mají 
moderní vzhled a nejenže splňují 
požadavky zákazníků, ale jsou vybaveny 
nejmodernějšími funkcemi z oblasti 
precizního zemědělství, díky kterým 
snadno čelí všem současným i bu-
doucím výzvám.

VySOKÁ VýKONNOST.
Mnoho důležitých funkcí bylo integrováno 
do designu lisů RB, proto je každý model 
schopen sbírat a lisovat i za těmi největšími 
mlátičkami. I při sklizni těch nejtěžších 
plodin dosahují mimořádné výkonnosti        
a efektivity.

KoMPAKtnÍ, LEHKÉ
A ObRATNÉ.
V poli prověřený koncept a design lisů 
RB344 je praktický a efektivní, obsahující                        
mnoho funkcí, které hospodářům                  
i službařům poskytují pomoc potřebnou   
pro úspěšnou sklizeň.
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NOVÁ GENERACE 
NEJPRODÁVANĚJŠÍCH TRAKTORŮ
TRAKTORy FARMALL  SE NEzASTAVÍ PřED ŽÁDNOu PRACÍ KOLEM VAŠÍ FARMy

Zemědělství znamená každodenní namáhavou práci, často od 
rána do večera. Aby byla práce vykonána precizně, je potřeba 
vybavení a strojů, které pracují stejně tvrdě jako Vy. Nová řada 
traktorů CASE IH FARMALL je více než připravena postarat se 
o tento úkol a dodat požadovaný výkon, spolehlivost a úsporu 

peněz i času. Představujeme Vám nové modely kompaktních 
traktorů CASE IH stvořených pro každodenní tvrdou práci.
Traktory Farmall si hravě poradí s veškerou prací na farmě, ve 
stáji, v živočišné výrobě, v sadu, vinici, či v komunálním využití. 
Kdekoliv, kde je potřeba odvážet, sekat, nakládat, provádět polní 

fArMALL c
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NOVÁ GENERACE 
NEJPRODÁVANĚJŠÍCH TRAKTORŮ
TRAKTORy FARMALL  SE NEzASTAVÍ PřED ŽÁDNOu PRACÍ KOLEM VAŠÍ FARMy

EfficiEnt PowEr
Nové motory s technologií Efficient 
Power  splňující normu Tier 4 snižují 
spotřebu paliva. Maximální výkon je 
k dispozici již při 1900 otáčkách za 

minutu.

SNADNO OVLADATELNý
A to díky intuitivnímu a ergonomic-
kému rozložení všech ovládacích 
prvků na pravém panelu.

jEDNODuCHý TRAKTOR,
KTERý jEDE NA DORAz.
Traktory Farmall A jsou skvělými pomocníky 
zejména pro svou nízkou cenu, jednoduchost 
a spoustou dodatečných prvků a nářadí, 
kterými je možné tento stroj vybavit. S no-
vým designem, pohodlnější a prostornější 
kabinou skvěle navazují na předchozí 
modely JX. Farmall A je prostě jednoduchý                        
a spolehlivý pomocník pro každý den. 

farmall U EP
VŠESTRANNOST, VýKON A KOMFORT

fArMALL A

Nezáleží na tom, kolik prasat, nebo 
skotu vlastníte. V živočišné výrobě 
je vždy potřeba dostat z každého 
stroje maximum. I proto jsme 
připraveni vybavit váš nový Farmall 
veškerými prvky jako jsou čelní 
hydraulika s vývodovým hřídelem, 
čelní nakladač a mnoho dalších tak, 
aby zastal většinu úkolů. Kdekoliv, 
kde je nutné, s vybavením, které 
potřebujete.

Jméno Farmall je hluboce zakořeněno v historii značky CASE IH – nabízející 

silné a univerzální traktory od roku 1923. Také dnes je důraz kladen na kom- 

paktní rozměry, velkou manévrovatelnost, jednoduché ovládání a poměr 

výkonu a hmotnosti, aby byla nabídnuta široká řada možností. Robustnost 

a spolehlivost, tyto traktory jsou navrženy, aby splnily každodenní práce na 

farmě přesně tak, jak potřebujete. 

NOVÁ ŘADA FARMALL

PŘIPRAVENA NA

TĚŽKÉ PRÁCE

JIŽ OD ROKU 1923
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ROZVÍJEJTE SE SPOLEČNĚ
SE SILNÝM PARTNEREM
CHyTřEjŠÍ HOSPODAřENÍ SE SySTÉMEM PRECIzNÍHO zEMĚDĚLSTVÍ
Uvažujete-li o setí, hnojení, zpracování půdy nebo dokonce sklizni 
během dne, noci, nebo za extrémně prašných či povětrnostních 
podmínek, CASE IH se systémem precizního zemědělství (AFS) 
představuje řešení pro pokročilé navádění a řízení Vašich strojů.

Přesnost navádění je spojena s použitím korekčních signálů (RTK, 
RTK VRS), u kterých je přesnost navádění 1 až 2 cm. Je mnoho důvo-                                                                                                                   
dů, proč mít tu nejvyšší přesnost navádění, a to z hlediska snížení 
provozních nákladů, kdy dosáhneme úspory hnojiv, osiv, postřiků 
nebo zvýšení produktivity za každých podmínek, až po ochranu pro- 
středí, kde eliminujeme zhutnění půdy díky jízdě ve stejných kolejo-             
vých řádcích a v konečném součtu máme vyšší výnos a zisk. CASE IH                           
neustále rozšiřuje služby precizního zemědělství, ať se jedná o uvede-                                                                                                                  
ní nových služeb na trh, vývoj technologií či vytvoření odpovídajícího 
zázemí a nového týmu pro podporu systému AFS v Evropě.

„S novou navigací od CASE IH jsme zvýšili přesnost 
při zpracování půdy a setí. Zároveň nám umožňuje sít                        
i v nepříznivých podmínkách, kdy prach a mlha omezuje 
použití znamenáků.“
Radek Gardoš, NECHO spol. s r.o.
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ROZVÍJEJTE SE SPOLEČNĚ
SE SILNÝM PARTNEREM

Telematika - novinka na trhu 
Telematika je nový produkt na trhu. Jedná se o systém, 
který slouží pro online sledování pohybu vozidel, sledování 
provozních údajů, výkonnostních parametrů a diagnostiku 
stroje. Je zde využíván počítač a bezdrátová technologie. 
Informace ze systému stroje a GPS přijímače jsou posílány 
přes mobilní síť do centrálního serveru. Zákazník sleduje 
všechny důležité parametry stroje prostřednictvím virtuální-
ho monitoru a má přehled nad celým vozovým parkem. 
Možnost odesílání upozorňující SMS zprávy obsluze stroje 
na displej nebo naopak přímo Vám, případě kritického stavu 
stroje, krádeže nafty a dalších.

Nový monitor AFS Pro 700 
Moderní, intuitivní, integrovaný, interaktivní, rychlejší, i tak by se 
dal charakterizovat nový monitor AFS 700 Pro, který je standardní 
součástí všech traktorů o výkonu 100 až 600 koní i všech axiál-                
ních mlátiček Case IH. Monitor tedy přináší nový stupeň výkon-                                                     
nosti a integrace, jak u traktorů, tak u sklizňové techniky. Monitor 
umožňuje sledování výkonnostních parametrů, ovládání a nasta-                                                           
vení stroje, záznam a uchování dat, mapování, připojit 3 video-
kamery a práci s ISOBUS. Přes monitor AFS lze rovněž ovládat 
navigaci AccuGuide, díky níž můžete maximalizovat efektivitu 
práce.

Case IH přináší se systémem precizního zemědělství 
komplexní a pokročilý přístup k dokonalému řízení 
provozu techniky na Vaší farmě. Chcete-li poradit, jak 
se systémem AFS zvýšit produktivitu, navštivte Vašeho 
autorizovaného prodejce. Dostane se Vám péče, jak 
nejlépe realizovat navádění právě u Vašeho stroje.

EZ-Pilot 
EZ-Pilot představuje vysoce výkonný systém asistovaného 
řízení. Systém asistovaného řízení otáčí automaticky volantem 
vozidla pomocí elektrického motoru integrovaného přímo 
do volantu s použitím navigačních údajů z displeje s GPS 
přijímačem. EZ-Pilot je novější a dokonalejší systém než 
EZ-STEER, obsahuje systém kompenzace naklonění stroje T3.        
Je plně kompatibilní s nejnovějšími dotykovými monitory 
FM-750 a FM-1000, které nabízí dostupné funkce precizního 
zemědělství, současně umožnují přijímat signál ze satelitů 
Glonass.
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