
VÝKON A PRODUKTIVITA MAJÍ SVÉ JMÉNO
CASE IH MAGNUM A STEIGER



TECHNIKA PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ DOBŘE DĚLAT SVOJI PRÁCI

MAGNUM A STEIGER QUADTRAC
Značka CaSE IH vždy byla a budE přEdEvším pro ty, ktEří CHtějí tu nEjvý-
konnější ZEmědělSkou tECHnIku. v jEjí HIStorII jE toto jaSně ZakotvEno 
a rEprEZEntují to ZEjména třI jména – maGnum, StEIGEr a aXIal FloW. 
vElké StrojE jSou pro proFESIonální ZEmědělCE, ktEří CHtějí ZEmědělSké 
práCE StIHnout včaS, v požadované kvalItě a S nEjnIžšímI náklady. díky 
tomu mají vyšší výnoSy, vyšší ZISky a moHou víCE InvEStovat do Svojí bu-
douCnoStI.



VÝKON, TAHOVÁ SÍLA, TRADICE 
NOVÝ MAGNUM EffICIENT POwER
maGnum jE CEloSvětovou lEGEndou. nEní pouHou „módní ZálEžItoStí“ pro pár Států 
Západní Evropy, jE to traktor SCHopný tvrdě a SpolEHlIvě praCovat kdEkolIv na Svě-
tě. jEHo nEjnovější GEnEraCE navaZujE na tradICI dlouHou už 25 lEt.

NOVÝ MAGNUM EffICIENT POwER
v loňském roce představila CaSE IH novou řadu maG-
num vybavenou technologií Efficient power. Stále při-
náší robustní konstrukci všech celků s důrazem na odol-
nost a spolehlivost v náročném zemědělském provozu. 
nové motory s technologií SCr jsou nyní ještě výkon-
nější a díky efektivnímu spalování spotřebovávají o 10% 
paliva méně. převodovka se systémem řízení produktivi-
ty apm optimálně využívá výkon motoru a přes podvo-
zek ho s vysokou účinností přenáší na podložku.
díky tomu je magnum stále synonymem pro jeden z nej-
lepších polních traktorů. v rozmezí výkonu 235 až 389 
koní vám nabízíme 5 modelů.

LEGENDA JMÉNEM MAGNUM
řada maGnum byla zemědělské veřejnosti poprvé představena v roce 1987, 
což dnes představuje historii už 25 let. nikdo jiný na světě se nemůže po-
chlubit takto úspěšnou řadou traktorů! Celosvětově jí bylo vyrobeno více než 
150 000 kusů. maGnum je pojmem také pro české zemědělce.

V České republice se prodalo 

již více než 750 Magnumů.

INOVACE PODLE PŘÁNÍ zÁKAzNÍKů
CaSE IH se při inovaci svých traktorů řídil striktně poža-
davky svých zákazníků. ti požadují vyšší výkon, 
zvládnutí práce za kratší čas, vyšší po-
hodlí řidiče a nižší provozní 
náklady. právě proto 
mají magnumy zcela 
novou odpruženou ka-
binu s ovládáním multi-
controller a také nejdelší 
interval údržby motoru 
600 hodin na trhu.

řada maGnum 7100 (155 – 246 koní) se vyráběla od roku 
1987 s revoluční koncepcí s Full powershiftovou převo-
dovkou, celkově bylo vyrobeno více než 40 000 kusů. dále 
maGnum 7200 (155 – 275 koní) vyráběný od roku 1994 
s více než 25 000 kusy.

modelová řada maGnum 8900 / 7200 pro (174 – 279 koní) 
se vyráběla od roku 1997 a bylo jí vyrobeno více než 25 000 
kusů. Staré magnumy se staly legendou pro svoji provozní 
spolehlivost a dlouhou životnost. není vyjímkou, že dnes 
mají odpracováno i více než 25 000 hodin.

modelová řada maGnum mX180-270 (204 – 306 koní) 
představena v roce 1999, celkově bylo vyrobeno více než 
20 000 kusů. traktory přišly se zcela novou koncepcí pod-
vozku s motorem v rámu nad přední nápravou. magnum 
získal bezkonkurenční tahové vlastnosti.

modelové řady maGnum mX210-285 (224 – 315 koní) se 
zahájením výroby od roku 2003 bylo vyrobeno více než 
20 000 kusů. ve své době byl magnum nejsilnějším klasic-
kým kolovým traktorem.

modelová řada maGnum 225-335 (250 – 368 koní) předsta-
vena v roce 2006. magnum 335 byl v roce 2009 v nebrasce 
testován a dosáhl nejvyššího tahového výkonu a tahové síly 
ze všech zkoušených traktorů.

nová modelová řada magnum Efficient power představena 
v roce 2011 přichází s novým designem, vyšším výkonem 
a úsporností.



MOTOR, KTERÝ MÁ VĚTšÍ SÍLU
díky technologii SCr je motor nastaven na nejefek-
tivnější spalování, nox se redukují až ve výfuku, ne 
ve spalovacím prostoru. díky vysokému převýšení 
točivého momentu má motor širokou oblast kon-
stantního výkonu – dovoluje pracovat se stejným 
výkonem v rozmezí otáček 1400 – 2000 1/min. mo-
tory magnum mají také vyšší krouticí moment – sílu 
motoru – v praxi utáhnou větší nářadí.

TĚžKÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA PRO POŘÁDNÝ TAH
vysoce robustní a spolehlivá konstrukce pro opti-
mální tah na poli, pohodlí a jistota na silnici. o 20 % 
vyšší tahový výkon než standardní odpružená nápra-
va. nejmenší poloměr otáčení ve své třídě – 4,6 m. 
minimum mazacích míst – minimální údržba. Spo-
lehlivě pracuje i po letech provozu.

Silný moderní  traktor se staví z  těch nejlepších komponentů. jeho srdcem je nová 
generace motorů o objemu 8,7 litrů s největším točivým momentem ve své kategorii 
na trhu. pro lepší rozložení hmotnosti je uložen v rámu nad přední nápravou. na něj 
navazuje mechanická převodovka s plným řazením pod zatížením powershift s velmi 
jemnou změnou převodových stupňů.

její mechanická účinnost zatím nebyla překonána a umožňuje dosahovat 
vyššího tahového výkonu. Spolupráce motoru a převodovky pro 
optimální spotřebu paliva a výkonnost je ovládána systé-
mem automatického řízení produktivity APMTM. řidič 
si pouze nastaví požadovanou pracovní rychlost, 
o zbytek se postará apm. o efektivní přenos vý-
konu na půdu se starají robustní nápravy. přední 
odpružená náprava třídy v s tahovým bodem 
uprostřed traktoru poskytuje vyšší tahový 
výkon než běžné konstrukce. všechno je 
navrženo s důrazem na minimální údrž-
bu a prodloužené servisní intervaly.  
Zkrátka pro práci.

PRODUKTIVITA zALOžENÁ NA DůLEžITÝCH DETAILECH

MAGNUM EffICIENT POwER

PŘEVODOVKA, KTERÁ NEzTRÁCÍ V TAHU
plně mechanická převodovka má větší účinnost než 
plynulá převodovka. apm systém dokáže optimálně 
využít výhod vyšší účinnosti powershiftu a pohodlí 
ovládání plynulých převodovek. řidič pouze nastaví 
požadovanou pracovní rychlost pákou ručního ply-
nu, která se změní na páku pojezdu – motor a pře-
vodovka spolu komunikují. mechanická převodovka 
powershift má nižší provozní náklady a vyniká dlou-
hodobou spolehlivostí. 



profesionální traktor pro opravdovou práci, ve kterém řidič stráví spoustu hodin, si musí svoji posádku 
hýčkat. kabina Surveyortm nových magnumů, která je největší ve své kategorii, to bez pochyby umí. pro 
zvýšení komfortu inženýři CaSE IH navrhli nový systém odpružení kabiny. veškeré ovládání se děje 
přes novou loketní opěrku s multicontrollerem, panel ICp a barevný dotykový monitor aFS 700 pro. 
Sedadlo s aktivním tlumením kmitů positive response poskytuje řidiči odpovídající pohodlí při 
řízení. Standardně je kabina v provedení deluxe, na přání v provedení luXury s exkluzivním se-
dadlem potaženém červenou kůží CaSE rEd a koženým paketem. Z takto vybavené 
kabiny jde práce přímo od ruky. Zvlášť, když řízení za vás přebere automatické navá-
dění accuGuidetm.

PRACOVAT V POHODLÍ,
zNAMENÁ DOBŘE PRACOVAT

nEjproStornější kabIna vE Své třídě S HlukEm pouHýCH 68 db (a)!

SatElItní říZEní aCCuGuIdE Zvýší přESnoSt práCE na polI a pomůžE SnížIt náklady. 

S novou IntuItIvní lokEtní opěrkou multIControllEr můžEtE 
ovládat jEdnotlIvé FunkCE traktoru doSlova konEčky prStů.



NOVÁ GENERACE TRAKTORů QUADTRAC A STEIGER

KRÁL MEzI POLNÍMI TAHAČI Už 55 LET
QUADTRAC 600 

NEJSILNĚJšÍ TRAKTOR NA SVĚTĚ OD CASE IH
to, že právě CaSE IH StEIGEr QuadtraC je nejsilnějším traktorem na světě, není 

náhoda. tato řada celosvětově dominuje této kategorii už 55 let. je to díky promyšle-
né konstrukci rámu, unikátnímu podvozku a zejména spolehlivosti. ta je pro inženýry 

naprostou prioritou a uzpůsobují tomu design traktoru!  
StEIGEr zkrátka ve všech klíčových parametrech předčí ostatní.

v české republice se traktory StEIGEr QuadtraC prodávají na plno od roku 2004. 
Za tuto dobu se staly nejrozšířenějšími velkými pásovými traktory u nás. čeští země-

dělci logicky preferují ty nejsilnější modely s výkonem v rozmezí 500-600 koní, protože 
s jejich pomocí mají šanci opravdu skokově navýšit produktivitu.

 

PŘES 45 PRACUJÍCÍCH TRAKTORů STEIGER 
QUADTRAC V ČR 

bylo to v roce 1957, kdy byl uveden na trh první StEIGEr. od té doby se změnilo mno-
ho v jeho konstrukci, ale nezměnilo se nic z toho, proč si ho zemědělci po celém světě 
kupují. Chtějí špičkový polní traktor, který jim pomůže zvýšit produktivitu a snížit náklady. 
Steiger Quadtrac je čistá investice do vaší budoucnosti. Investice, která se jasně projeví 
na vašich polích. a vaši práci stihnete včas. dostatečná síla motoru zajistí, že nářadí 
utáhnete v požadované hloubce a unikátní pásový podvozek zajistí dokonalou 
trakci a šetrnost k vaší půdě. toto všechno se projeví na zvýšených výno-
sech.

navíc doba, kdy si tyto pásové traktory kupovaly jenom velké zemědělské 
podniky s 10.000 hektary, je minulostí. do pásových traktorů  
Quadtrac dnes investují i progresivní podniky už od 1500 hektarů. 
buďte si jistí, že se jim to vyplatí, mají to dobře spočítané!
už dnes pracuje v čr i několik modelů Quadtrac 600.



NOVÁ GENERACE MOTORů NASTAVILA NOVÉ 
STANDARDY
nová generace motorů 12,9 l nastavila nové standar-
dy ve výkonnosti a nízké spotřebě paliva. potvrdily 
to nezávislé testy v nebrasce, kdy proti ostatním 
spoří až 8 l paliva za hodinu. je to díky jeho moder-
ní konstrukci a dvoustupňovému přeplňování. mo-
tor má skvělou pružnost v nižších otáčkách. veškeré 
mechanické části jsou navrženy s důrazem na vyso-
kou odolnost a provozní spolehlivost. nabízí nejdelší 
servisní interval na trhu.

ROBUSTNÍ RÁM A NÁPRAVY KONSTRUOVANÉ 
PRO VÝKON
pro nové modely byl rám traktorů StEIGEr ještě 
zesílen. výrobce ho zesílil s výhledem na budoucí 
silnější modely než je nyní max. 670 koní. jeho před-
ností je delší rozvor a patentovaný tříbodový osci-
lační rám. díky tomu se zatížení rovnoměrně rozloží 
mezi obě nápravy. pro nejvyšší odolnost jsou nápra-
vy nejenom trvale mazány, ale i chlazeny olejem.

VĚTšÍ PŘEVODOVKA PRO SPOLEHLIVÝ PŘEVOD 
VÝKONU
nová generace silnějších traktorů Steiger přichází 
i s větší převodovkou Full powershift. 16 rychlostí 
zaručuje hladké řazení a jemné odstupňování. Sys-
tém apm automatického řízení produktivity optimál-
ně řídí motor a převodovku s cílem snížit spotřebu 
paliva. pro vyšší spolehlivost má převodovka vlastní 
olejovou náplň a účinné chlazení. 

Jak má být navržen traktor, který má pracovat v podstatě 24 hodin denně? 
STeJně JAko TrAkTory STeiger.

musí mít robustní rám s různou šířkou podle výkonu motoru. musí mít spolehli-
vý motor s nízkou měrnou spotřebou paliva a s vysokým převýšením točivého 
momentu. musí mít odolnou, účinnou převodovku a dostatečně dimenzované 
nápravy. to vše musí být dokonale sladěno a vyžadovat minimál-
ní údržbu. ve všech těchto parametrech Steigery snadno 
předčí ostatní. k tomu umí nabídnout ještě největší 
palivové nádrže, nejsilnější hydrauliku, největší 
kabinu s odpružením a nejvíce pracovních 
světel. Co byste chtěli více?

šPIČKOVÁ KONSTRUKCE PRO NEJSILNĚJšÍ TRAKTOR NA SVĚTĚ

STEIGER QUADTRAC EffICIENT POwER



patentovaný tříbodový oscilační rám traktorů StEIGEr umožňuje dokonalé rozložení hmot-
nosti mezi přední a zadní nápravu 50/50. tahový bod je ve středu traktoru. výkyv mezi přední 
a zadní nápravou o 26° zajistí optimální styk pásů i na nerovném povrchu.

DLOUHÝ ROzVOR PRO DOKONALÉ ROzLOžENÍ  
HMOTNOSTI A KLIDNOU JÍzDU
díky dlouhému rozvoru mají pásové traktory lepší tahové vlastnosti. 
I při plném tahu se přední náprava neodlehčuje a nápravy táhnou 
stejnou silou. nezávislé pásové jednotky s výkyvem +/- 10° na kaž-
dou stranu dokonale kopírují terén.

POzITIVNÍ POHON PÁSů PRO TAH  
I V OBTÍžNÝCH PODMÍNKÁCH
pásy traktorů Steiger Quadtrac mají pozitivní pohon pomocí vnitř-
ních výstupků. tím je zaručeno, že neproklouznou jako u obyčejných 
pásových traktorů v kluzkých podmínkách. navíc mají obě nápravy 
uzávěrky diferenciálů, takže Quadtrac snadno projede i močálem 
nebo může pracovat na podzim v blátivých podmínkách.

PÁSY NOVÉ GENERACE A PODVOzKY  
S DELšÍ žIVOTNOSTÍ
traktory Quadtrac jsou osazovány pásy nové generace s prodlou-
ženou životností. jejich životnost předčí životnost pásů obyčejných 
dvoupásových traktorů. do podvozků s otevřenými pojezdovými 
kladkami se díky kloubovému řízení půda hrne minimálně a rychle 
opustí podvozek. pásy se mohou měnit postupně. Hnací kolo je oce-
lové a nemusí se měnit jako u dvoupásových traktorů po každé sadě 
pásů. při správné údržbě má podvozek nižší provozní náklady než 
u dvoupásových traktorů.

 šÍŘKA TRAKTORU DO 3 M!
 VĚTšÍ STYČNÁ PLOCHA PÁSů O 23 %

bezkonkurenční tahový výkon a šetrnost k půdě je to, čím traktory StEIGEr QuadtraC vy-
nikají nad obyčejnými pásovými traktory. právě jejich unikátní čtyřpásový podvozek dokáže 
perfektně přeměnit výkon motoru na tahovou sílu a ta-
hový výkon. velkou předností podvozku Quadtrac je 
kloubové řízení a diferenciály v nápravách. při zatáčení 
na poli nebo otáčení na souvratích se traktor chová jako 
by měl kola, nehrne půdu a nedělá hrůbky. řízení nespo-
třebovává žádný výkon jako u obyčejného dvoupásového 
traktoru a traktor zůstává plně řiditelný i v kluzkých pod-
mínkách a na svahu.

BEzKONKURENČNÍ TAHOVÝ VÝKON
STEIGER QUADTRAC EP
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tlak vpředu pod pásem = 46 kpa
tlak vzadu pod pásem = 101 kpa

tlak pod předním pásem = 62 kpa
tlak pod zadním pásem = 75 kpa

DYNAMICKÉ ROzLOžENÍ PŘI JÍzDĚ

tlak vpředu pod pásem = 98 kpa
tlak vzadu pod pásem = 30 kpa

tlak pod předním pásem = 75 kpa
tlak pod zadním pásem = 50 kpa

STATICKÉ ROzLOžENÍ HMOTNOSTI

optImální roZložEní HmotnoStI v taHu
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