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 nejvýkonnější 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 budoucnosti.

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 světě. Jeho nejnovější generace navazuje na tradici dlouhou už 25 let.

Nový MAGNUM Efficient Power

Inovace podle přání zákazníků

V loňském roce představila CASE IH novou řadu MAGNUM vybavenou technologií Efficient Power. Stále přináší robustní konstrukci všech celků s důrazem na odolnost a spolehlivost v náročném zemědělském provozu.
Nové motory s technologií SCR jsou nyní ještě výkonnější a díky efektivnímu spalování spotřebovávají o 10%
paliva méně. Převodovka se systémem řízení produktivity APM optimálně využívá výkon motoru a přes podvozek ho s vysokou účinností přenáší na podložku.
Díky tomu je Magnum stále synonymem pro jeden z nejlepších polních traktorů. V  rozmezí výkonu 235 až 389
koní Vám nabízíme 5 modelů.

CASE IH se při inovaci svých traktorů řídil striktně požadavky svých zákazníků. Ti požadují vyšší výkon,
zvládnutí práce za kratší čas, vyšší pohodlí řidiče a nižší provozní
náklady. Právě proto
mají Magnumy zcela
novou odpruženou kabinu s ovládáním Multicontroller a také nejdelší
interval údržby motoru
600 hodin na trhu.

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 pochlubit 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.

Řada MAGNUM 7100 (155 – 246 koní) se vyráběla od roku
1987 s revoluční koncepcí s Full Powershiftovou převodovkou, 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 podvozku 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 klasickým kolovým traktorem.

Modelová řada MAGNUM 225-335 (250 – 368 koní) představena 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.

PRODUKTIVITA ZALOŽENÁ NA DŮLEŽITÝCH DETAILECH

MAGNUM Efficient Power
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 systémem automatického řízení produktivity APMTM. Řidič
si pouze nastaví požadovanou pracovní rychlost,
o zbytek se postará APM. O efektivní přenos výkonu 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 údržbu a prodloužené servisní intervaly.
Zkrátka pro práci.

Motor, který má větší sílu

převodovka, která neztrácí v tahu

Těžká přední náprava pro pořádný tah

Díky technologii SCR je motor nastaven na nejefektivnější spalování, NOx se redukují až ve výfuku, ne
ve spalovacím prostoru. Díky vysokému převýšení
točivého momentu má motor širokou oblast konstantního výkonu – dovoluje pracovat se stejným
výkonem v rozmezí otáček 1400 – 2000 1/min. Motory Magnum mají také vyšší krouticí moment – sílu
motoru – v praxi utáhnou větší nářadí.

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 plynu, která se změní na páku pojezdu – motor a převodovka spolu komunikují. Mechanická převodovka
Powershift má nižší provozní náklady a vyniká dlouhodobou spolehlivostí.

Vysoce robustní a spolehlivá konstrukce pro optimální tah na poli, pohodlí a jistota na silnici. O 20 %
vyšší tahový výkon než standardní odpružená náprava. Nejmenší poloměr otáčení ve své třídě – 4,6 m.
Minimum mazacích míst – minimální údržba. Spolehlivě pracuje i po letech provozu.

PRACOVAT V POHODLÍ,

ZNAMENÁ DOBŘE PRACOVAT

SATELITNÍ ŘÍZENÍ ACCUGUIDE ZVÝŠÍ PŘESNOST PRÁCE NA POLI A POMŮŽE SNÍŽIT NÁKLADY.

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 sedadlem potaženém červenou kůží CASE RED a koženým paketem. Z takto vybavené
kabiny jde práce přímo od ruky. Zvlášť, když řízení za Vás přebere automatické navádění AccuGuideTM.

S NOVOU INTUITIVNÍ LOKETNÍ OPĚRKOU MULTICONTROLLER MŮŽETE
OVLÁDAT JEDNOTLIVÉ FUNKCE TRAKTORU DOSLOVA KONEČKY PRSTŮ.

NEJPROSTORNĚJŠÍ KABINA VE SVÉ TŘÍDĚ S HLUKEM POUHÝCH 68 DB (A)!

NOVÁ GENERACE TRAKTORŮ QUADTRAC A STEIGER

KRÁL MEZI POLNÍMI TAHAČI UŽ 55 LET
Bylo to v roce 1957, kdy byl uveden na trh první steiger. Od té doby se změnilo mnoho 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 výnosech.
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.

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 promyšlené 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 zemědělci 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

ŠPIČKOVÁ KONSTRUKCE PRO NEJSILNĚJŠÍ TRAKTOR NA SVĚTĚ

STEIGER QUADTRAC Efficient Power
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 spolehlivý 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 minimální 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?

Nová generace motorů nastavila nové
standardy

Robustní rám a nápravy konstruované
pro výkon

Větší převodovka pro spolehlivý převod
výkonu

Nová generace motorů 12,9 l nastavila nové standardy 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 moderní konstrukci a dvoustupňovému přeplňování. Motor má skvělou pružnost v nižších otáčkách. Veškeré
mechanické části jsou navrženy s důrazem na vysokou odolnost a provozní spolehlivost. Nabízí nejdelší
servisní interval na trhu.

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 předností je delší rozvor a patentovaný tříbodový oscilační rám. Díky tomu se zatížení rovnoměrně rozloží
mezi obě nápravy. Pro nejvyšší odolnost jsou nápravy nejenom trvale mazány, ale i chlazeny olejem.

Nová generace silnějších traktorů Steiger přichází
i s větší převodovkou Full Powershift. 16 rychlostí
zaručuje hladké řazení a jemné odstupňování. Systém APM automatického řízení produktivity optimálně řídí motor a převodovku s cílem snížit spotřebu
paliva. Pro vyšší spolehlivost má převodovka vlastní
olejovou náplň a účinné chlazení.

BEZKONKURENČNÍ TAHOVÝ VÝKON

STEIGER QUADTRAC EP

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 každou stranu dokonale kopírují terén.

Pozitivní pohon pásů pro tah
i v obtížných podmínkách
Pásy traktorů Steiger QuadTrac mají pozitivní pohon pomocí vnitřních 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.

Statické rozložení hmotnosti

Dynamické rozložení při jízdě

Tlak pod předním pásem = 75 kPa
Tlak pod zadním pásem = 50 kPa

Tlak pod předním pásem = 62 kPa
Tlak pod zadním pásem = 75 kPa
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Tlak vpředu pod pásem = 46 kPa
Tlak vzadu pod pásem = 101 kPa
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OPTIMÁLNÍ ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI V TAHU

Tlak vpředu pod pásem = 98 kPa
Tlak vzadu pod pásem = 30 kPa
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Zdroj: Měření výrobce pro QuadTrac 535 a konkurenční dvoupásová traktor

Traktory QuadTrac jsou osazovány pásy nové generace s prodlouženou 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 ocelové a nemusí se měnit jako u dvoupásových traktorů po každé sadě
pásů. Při správné údržbě má podvozek nižší provozní náklady než
u dvoupásových traktorů.

quadtrac

 Šířka traktoru do 3 m!
 Větší styčná plocha pásů o 23 %

Pásy nové generace a podvozky
s delší životností

Patentovaný tříbodový oscilační rám traktorů STEIGER umožňuje dokonalé rozložení hmotnosti 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.

dvoupásový traktor

Bezkonkurenční tahový výkon a šetrnost k půdě je to, čím traktory STEIGER QUADTRAC vynikají nad obyčejnými pásovými traktory. Právě jejich unikátní čtyřpásový podvozek dokáže
perfektně přeměnit výkon motoru na tahovou sílu a tahový 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 nespotřebovává žádný výkon jako u obyčejného dvoupásového
traktoru a traktor zůstává plně řiditelný i v kluzkých podmínkách a na svahu.

Dlouhý rozvor pro dokonalé rozložení
hmotnosti a klidnou jízdu

AGRI CS a. s., Hybešova 14, Hustopeče
 +420 519 402 285,  info@agrics.cz
Výhradní dovozce CASE IH do ČR.

www.agrics.cz

