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Efficient Power
EFEKTIVITA, KTERÁ POMÁHÁ

EFEKTIVITA
VE VŠECH OBLASTECH

Podle nejnovějších průzkumů celosvětová populace lidí neustále roste. V průběhu další dekády bude nutné celosvětově
nasytit více než 1,2 miliardy nových lidí a světové požadavky na produkci základních potravin neustále vzrůstají. Výzvou
pro každého zemědělce je držet krok s tímto trendem. Abyste byli úspěšní, budete potřebovat techniku, která Vám
pomůže dostat co nejvíce z každého hektaru půdy, inovace, které Vám zajistí vyšší rychlost práce a poradenství od lidí,
kteří znají Vaši půdu a techniku, kterou používáte. Zemědělství se celosvětově mění.

Zatímco se ostatní výrobci starají pouze o technologie samotné, systém Efficient Power od CASE IH má mnohem širší záběr a chce
dosáhnout mnohem vyšších hodnot. Naši vývojáři a inženýři si jsou jisti, že pouze dokonalé spojení mezi člověkem a strojem může
poskytnout maximální produktivitu.
Efficient Power proto optimalizuje technickou stránku stroje a přímé rozhraní k řidiči tak, aby byla zajištěna efektivita ve všech oblastech.

V CASE IH jsme si dali za cíl co nejlépe Vám pomoci být připraveni na nové výzvy zemědělství.
S CASE IH a technologií EFFICIENT POWER budete připraveni.

TRAKTOR

EFFICIENT POWER – PRO ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST

ProduKTIVITA
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BUDOUCNOST
ZAČÍNÁ PRÁVĚ NYNÍ

VÝZNAMNÉ SNÍŽENÍ EMISÍ:

Efficient Power od CASE IH působivě demonstruje, že ani drastické snížení emisních standardů
požadované Evropskou unií nemusí nutně znamenat pro zemědělce problém.
Poprvé od zveřejnění nové normy Tier 4a získávají zemědělci výhody ve zvýšené výkonnosti
motoru, jeho lepší odezvě, výrazně nižší spotřebě paliva a zvýšené životnosti, zatímco vyhovují
novým emisním standardům. Díky tomu je Efficient Power tím správným krokem pro úspěšnou
budoucnost.

PM

JASNÁ ODPOVĚĎ:

BUĎTE NA TO PŘIPRAVENI S CASE IH.

NOx

EPA – Vyhovující emisní standardy
PM – Pevné částice
NOx – Oxidy dusíku

PERFEKTNĚ VYHOVUJE
KAŽDÉMU MOTORU

NEJLEPŠÍ TECHNOLOGIE
PRO KAŽDOU APLIKACI

SCR
SCR (Selektivní katalytická redukce) je jednoduchý systém, který maximalizuje výkon
motoru a nežádoucí emise ve výfukových plynech eliminuje pomocí přídavné kapaliny
AdBlue.

EGR (Recirkulace výfukových plynů) recirkuluje část výfukových plynů do motoru
a používá přídavný filtr pro zachycení pevných částic ve výfukových plynech.
CHLADIČ RECIRKULOVANÝCH
VÝFUKOVÝCH PLYNŮ

vstřikovač AdBlue
VSTŘIKOVAČ
PALIVA

dopravní modul
AdBlue

PROCES
RECIRKULACE
VÝFUKOVÝCH
PLYNŮ

PRO TRAKTORY
NAD 100 K

CASE IH BUDE POUŽÍVAT SCR TECHNOLOGII PRO MOTORY
S VÝKONEM VYŠŠÍM NEŽ 100 KONÍ, protože se jedná
o
NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ pro zemědělské aplikace s potřebným vysokým
výkonem motoru:
• Motory jsou naladěny na maximální výkon bez kompromisů z hlediska
spotřeby paliva a emisí.
• Dokonalé vyladění spalovacího procesu a následná úprava spalin až za
spalovacím prostorem umožňují značné snížení spotřeby paliva.
• Vyšší životnost, zvýšená spolehlivost a delší servisní intervaly jsou
výsledkem nižšího teplotního zatížení motoru.

SCR katalyzátor
nádrž
AdBlue

SÁNÍ VZDUCHU

EGR

PRO TRAKTORY
POD 100 K

CASE IH BUDE POUŽÍVAT EGR TECHNOLOGII PRO MOTORY
S VÝKONEM NIŽŠÍM NEŽ 100 KONÍ, protože se jedná
o
vhodné řešení pro zemědělské aplikace s nižším potřebným výkonem:
• Méně přísné emisní standardy pro motory s výkonem pod 100 koní dovolují
použití menších EGR komponentů u menších traktorů.
• Menší motory spotřebují méně paliva a tudíž hospodárnost motoru má nižší
celkový dopad.

JEDNODUŠE VYŠŠÍ
PRODUKTIVITA

EXCELENTNÍ VÝKONNOST:
MOTOR MŮŽE VOLNĚ DÝCHAT
Co říká odborný tisk:

„... VÝKONNÁ a čistá technologie…“
Land & Forst, 37/2010

PUMA 185 EP

10% nárůst výkonu jednoduše při poklesu otáček motoru na 1900
ot/min. Pro model PUMA 185 EP to znamená nárůst výkonu o 18 k při
každém typu práce.

Systém Engine Power Management (EPM) od CASE IH aktivně poskytuje
až 15% navýšení výkonu. Tento extra výkon je automaticky dostupný
při zvyšujícím se zatížení v dopravě, při práci s vývodovým hřídelem nebo
hydraulikou. Pro model PUMA 185 to znamená další navýšení výkonu motoru
až o 31 k.

225  

Výkon (k)
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Impozantní rezerva výkonu 25 % mezi
jmenovitým a maximálním výkonem s navýšením
Vám pomůže snadno zvládnout
jakoukoliv práci. Porovnání s přímými
konkurenty jasně ukazuje na dominanci
traktoru CASE IH PUMA 185 EP.

230

212

200
203

170

100  

155
1200

1400

1600

1800

Otáčky motoru 1/min

2000

2200

199

185

125  

1000

234

215

Výkon (k)
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Všechny výkony motoru jsou dle normy ECE R120.
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ÚSPORNÁ TECHNOLOGIE
PLYNULÉ PŘEVODOVKY

EXTRÉMNÍ
PŘESNOST

Co říká odborný tisk:

VÝVOJ, KTERÝ VÁM POMÁHÁ V PRAXI

“...hladká a lépe kontrolovatelná jízda...”
Tractor and Farm Trader, 2010

Vynálezy jako kolo, pluh nebo traktor způsobily v zemědělství doslova převrat. Systém precizního zemědělství –
Advanced Farming System (AFS) je dalším vývojovým krokem, který otevírá nové možnosti produktivity. Je to
náš příspěvek pro Vaši úspěšnou budoucnost.

PERFEKTNĚ NASTAVENÁ ÚČINNOST

AFS – pokročilé ovládání strojů

Unikátní bezstupňová převodovka navržená pro
nejvyšší mechanickou účinnost. CASE IH je prvním světovým
výrobcem, který použil technologii dvojité spojky DKT™
v traktoru.

Interaktivní nastavení a řízení přes dotykové obrazovky AFS Pro: mapování výnosu, spotřeby paliva,
odvedené práce, možnost připojení externích kamer a ovládání ISOBUS kompatibilního nářadí. Monitory AFS Pro jsou plně
konfigurovatelné.

Toto řešení zvyšuje mechanickou účinnost převodovky,
poskytuje hladkou jízdu, přináší nejlepší spotřebu paliva a
efektivitu přenosu výkonu.

AFS – naváděcí a řídicí systémy
Přinášíme systém kompletního navádění nebo automatického řízení pro všechny traktory a sklízecí mlátičky
CASE IH. Od jednoduchých systémů, až po plně integrované systémy řízení. Pracujte s vyšší přesností už dnes.

Technologie dvojité spojky DKTTM

AFS – Farm management Software
Provádějte řízení pracovních operací na nové úrovni. Analyzujte, rozhodujte se a plánujte
softwarem precizního zemědělství AFS od CASE IH.

s nejnovějším

• PRODUKTIVITA
• SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
• EFEKTIVITA NÁKLADŮ

NEJHLADŠÍ ZPŮSOB,
JAK ŘÍDIT TRAKTOR
Co říká odborný tisk o novém traktoru Puma CVX:

“snadné ovládání, vysoká produktivita, nízké provozní náklady, komfort a kvalita“

INTUITIVNÍ ZPŮSOB,
JAK UDĚLAT VAŠI PRÁCI
Co říká test odborného tisku:

“VELMI PŘEHLEDNÉ OVLÁDÁNÍ”
Farmers Weekly, 17.12.2010
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Farm Week, 17.09.2010
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VŠECHNO DOKONALE POD KONTROLOU
STROJ S VLASTNÍ INICIATIVOU
– PŘIPRAVEN PRO BUDOUCNOST.
Systém automatického řízení produktivity (APM) se neustále stará o úspornost,
zatímco Vy se můžete koncentrovat na svou práci. APM systém automaticky volí
vhodný převodový poměr a ideální otáčky motoru pro právě vykonávanou práci
a aktuální zatížení. Vy se můžete starat pouze o tu nejdůležitější činnost –
řízení.
Díky tomuto progresivnímu systému jsou zcela odstraněny možné ztráty
neefektivním provozem nebo zvýšenou spotřebou paliva. Řidič si může užívat
výjimečného komfortu řízení bez jakýchkoliv starostí.

Intuitivní rozvržení ovládání a integrování všech klíčových
funkcí do snadno ovladatelného konceptu bylo hlavním
cílem vývojářů CASE IH. Sdružená ovládací páka
Multicontroller byla vytvořena přímo s pomocí lidí, kteří
používají traktory každý den. Pomocí loketní opěrky
dokážete všechny důležité funkce ovládat doslova
jediným prstem.
S loketní opěrkou Multicontroller už nemusíte trávit
Váš čas učením se ovládání nového traktoru. Všechny
traktory CASE IH od 100 do 600 koní jsou vybaveny
stejným ovládáním, takže můžete hladce přecházet
z jednoho na druhý.
Testované traktory: Case IH Puma, John Deere 8R, Fendt 800, Deutz Fahr TTV, JCB
Fasttrac, Massey Ferguson 8000, New Holland T7070
1

AFS Pro 700TM barevný,
dotykový monitor
ICPTM intuitivní
panel ovládání

MulticontrollerTM

OPRAVDU SENZAČNĚ
INTUITIVNÍ

NEJKOMFORTNĚJŠÍ
PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Co říká odborný tisk:

“NOVÝ KONCEPT INTUITIVNÍHO OVLÁDÁNÍ”
Landwirt, 2010

INTUITIVNÍ ZPŮSOB ŘÍZENÍ

HLADKÁ JÍZDA

Intuitivní řízení, plná integrace všech důležitých funkcí stroje a přenositelnost ze stroje na stroj, to
byl náš hlavní cíl, jak Vám umožnit vykonat maximum práce. Dotykové obrazovky AFS Pro přináší
všechny důležité funkce na dotyk Vašim prstům:

Unikátní aktivní přední odpružená náprava CASE IH* zlepšuje komfort
jízdy a současně poskytuje více jistoty při řízení. Moderní konstrukce omezuje
kývání traktoru při jízdě s těžkým nářadím nebo návěsy. Ve spojení s moderní
odpruženou kabinou a vysoce komfortním sedadlem je jízda ultra hladká.

• Výkonnostní monitorování motoru, vykonané práce a dat o údržbě
• Přesné nastavování funkcí traktoru a ovladačů
• Záznamník závěsu a hydrauliky si automaticky pamatuje nastavení pro nářadí
• Nahrávání pracovních dat ve struktuře pěstitel, farma, pole, úkol
• Mapování spotřeby paliva a zatížení motoru na pozemku pro následnou analýzu v kanceláři
• Plná integrace ISOBUS pro ovládání nářadí
• AccuGuide ovládání pro maximální produktivitu a snadné používání
• Video vstup pro obraz z kamer snímajících oblasti, kam není vidět
Pro více informací o výjimečných vlastnostech a výhodách AFS Pro monitorů navštivte stránky www.agrics.cz nebo kontaktujte svého
autorizovaného prodejce.

(*traktory Puma 170-230)

Úroveň hlučnosti (dB[A])

PROSTĚ OBROVSKÁ

+6

CASE IH nastavil novou dimenzi: velikost kabin na nových traktorech Efficient
Power zaskočila všechny ostatní v jejich třídě. Nabízí více místa pro Váš komfort.
Jedinou důležitou věcí, která se snížila, je úroveň hluku a to na senzačních 69 dB[A]*,
pravděpodobně je tišší než uvnitř Vašeho vlastního automobilu. Konkurence má až
o 100 % vyšší tlak zvuku. (*modelová řada Puma)

+2
+1

Tlak zvuku Pa (%)
+ 100 %

200 %
150 %

+ 26 %
+ 12 %

Puma
180 EP

John Deere
7530 AP

Fendt 820

100 %
Deutz Fahr
630 TTV

DOKONALOST
KVALITY

MAXIMÁLNÍ SPOLEHLIVOST
MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
Co říká odborný tisk:

“SERVISNÍ INTERVAL MOTORU JE NYNÍ DVOJNÁSOBNÝ – 600 HODIN.”
Farmers Guardian, 14.10.2010

Jednou z hlavních myšlenek za každým
novým traktorem Efficient Power
od CASE IH je, abyste mohli co nejdéle
pracovat na poli a snížily se neproduktivní
časy prostojů a údržby. Jedním
z důležitých prvků je, jak jsou navrženy
motory, podvozek a kde jsou umístěny
místa údržby. Díky tomu můžete pracovat
na poli plných 600 hodin bez nutnosti
provedení servisní údržby.

SNADNÝ PŘÍSTUP

Interval výměny oleje

MAXIMÁLNÍ PROVOZUSCHOPNOST:

Jednou z částí technologie Efficient Power je rychlá a snadná údržba, která Vám umožňuje
opustit pole, až je práce hotová. Kontrolu hladiny oleje v motoru, převodovce a hydraulice je
možné provést vždy přímo ze země – není nutné stoupat po schůdcích na těžko dostupná
místa. Váš traktor musí neustále pracovat, proto jsme stroje konstruovali pro provedení
údržby rychle a bez námahy.
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600
600

500
500

500

500

400

KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ
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Case IH
Puma EP

John Deere
7030

Claas Axion

Fendt
819-828

Každý traktor CASE IH je předmětem přísné kontroly kvality. Nejedná se jenom o monitorování
kvality traktoru, ale i přímé řízení kvality samotného výrobního procesu. To je také důvodem,
proč je celý výrobní proces předmětem auditů WCM (World Class Manufacturing) a výroba je
řízena dle světových standardů kvality ISO 9001.

• PRODUKTIVITA
• SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
• EFEKTIVITA NÁKLADŮ

ÚSPORNOST
TAKOVÁ, JAKÁ BY MĚLA BÝT

PRAVDIVÁ REALITA
TEST DLG POWERMIX

Co říká odborný tisk:

“...jednoduše šetří 5 Euro na hodinu PROVOZU...”
Profi, 2010

Naši inženýři s vývojem nových modelů prokázali, že neexistuje přímá souvislost mezi výkonem a
spotřebou paliva. Díky použití technologie SCR jsme snížili spotřebu paliva až o 10 %, při současném
zvýšení dostupného výkonu motoru až o 14 %.
Redukce emisí až za spalovacím prostorem pomocí vstřikování AdBlue do výfuku umožňuje
nejefektivnější nastavení motoru z pohledu výkonu a úspornosti. Tato technologie má vedle úspornosti
také významný vliv na ochranu životního prostředí.

KAŽDÉ EURO UŠETŘÍ DALŠÍCH 7
Za každé 1 € investované do AdBlue ušetříte až 7 € na motorové naftě!

za AdBlue

úspory paliva2
2

kalkulace založena na ceně 0,35 Euro
za litr AdBlue a 1 Euro za litr nafty

Postup testování:
Testy DLG PowerMix představují moderní testovací a porovnávací proceduru,
která umožňuje simulovat reálné pracovní podmínky na poli s vysokou
průkazností a opakovatelností.
Široký rozsah hodnot je získáván porovnáváním dat z mnoha měřících bodů,
které jsou přiřazovány různému zatížení motoru a pracovnímu nářadí. Pouze
v případě, že traktor bude mít dobré výsledky ve všech testech, je možné
dosáhnout vysoké účinnosti a úspornosti, která se odrazí na finálním
výsledku.
Naši inženýři se soustředili na dokonalé vyladění všech komponentů a jejich
důkladné testování. Právě jejich velký rozsah se vyplatil a jasně se odráží ve
výsledcích testů DLG PowerMix.

JEDNODUŠE NEPORAZITELNÉ
TRAKTORY CASE IH

ŘAZENÍM SE UŠETŘÍ
JEŠTĚ VÍCE PALIVA

Co říká odborný tisk:

Co říká odborný tisk:

“...významné úspory paliva a současně vyšší
využitelný výkon motoru.”

“...nová generace s technologií SCR jasně
ukazuje 10% úspory paliva...”

Farmers Guide, 10.2010

NEJLEPŠÍ V KAŽDÉM
OHLEDU:
Čísla hovoří sama za sebe
a jednoznačně ve prospěch
CASE IH. Traktory CASE IH
prokázaly, že mají nejnižší
spotřebu paliva na trhu
v PowerMix testech 2010
prováděných nezávislou institucí
DLG (Německá zemědělská
asociace).

Farmers Guardian, 14.10.2010

Spotřeba paliva v DLG PowerMix testu
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NEOBYČEJNĚ NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA:

(g/kWh)

DLG PowerMix testy 2010 jasně dokazují to,
co zákazníci už vědí: CASE IH opět stanovil nové
milníky v traktorové technologii. Nová dimenze ve
snižování spotřeby paliva a zvyšování účinnosti je
dosažená díky technologii selektivní katalytické
redukce SCR. Na příkladu traktoru PUMA 215 EP
je vidět, že konkurence výrazně zaostává.
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Spotřeba paliva v DLG testech
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3
Case IH Puma CVX 160 EP [DLG PowerMix Test 07/10], 4Case IH Puma 215 EP [DLG PowerMix Test 05/10], 5Case IH Puma CVX 230 EP [DLG PowerMix Test 05/10], 6Magnum 340 EP [DLG PowerMix Test 11/10], 7JD 6630
Premium AQ+ Eco (MY10) [DLG PowerMix Test 03/10], 8JD 7530 Autopower [DLG PowerMix Test 02/10], 9JD 6930 Premium AQ+ Eco (MY10) [DLG PowerMix Test 03/10], 10JD 7530 Premium AQ+ Eco (MY10) [DLG PowerMix Test
02/10], 11JD 8345 R [DLG PowerMix Test 02/10], 12Fendt 415 Vario [profi 09/08], 13Fendt 820 Vario TMS [profi 10/07], 14Fendt 936 Vario [profi 07/08], 15Claas Arion 640 Cebis [profi 10/09], 16Claas Axion 850 Cebis [profi 04/08]

273

Case IH
Puma
215 EP 17

Case IH Puma 215 EP [DLG PowerMix Test 05/10],
[DLG PowerMix Test 02/10]
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JD 7530
Premium AQ+
Eco (MY10) 18

18

JD 7530 Premium AQ+ Eco (MY10)

VELKÉ ÚSPORY
CVT TECHNOLOGIE

SÍLA
BÝT ÚSPORNÝ

Co říká odborný tisk:

Co říká odborný tisk:

“...úspory paliva až 14 %...”

“...hladká a lépe kontrolovatelná jízda…“

Landwirt, 19/2010

Tractor and Farm Trader, 2010
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BEZKONKUREČNÍ ÚSPORA PALIVA:

(g/kWh)

Spotřeba paliva v DLG testech

300

Nové traktory CASE IH Efficient
Power ukazují žíznivost ostatních,
jak demonstruje DLG PowerMix test
traktoru PUMA CVX 230 EP. Nižší
spotřeba až o 31 g/kWh ve srovnání
s přímým konkurentem ukazuje na
úspornost znásobenou použitím
nejnovější generace plynulé převodovky
CVT v traktorech CASE IH.
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291

280
278

270
260
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274

261
Case IH
Puma CVX
230 EP 19

JD 7530
Autopower 20

Fendt 820
Vario TMS 21

Deutz Fahr
TTV 630 22

Case IH Puma CVX 230 EP [DLG PowerMix Test 05/10], 20 JD 7530 Autopower [DLG PowerMix Test 02/10], 21
Fendt 820 Vario TMS [profi 10/07], 22 Deutz Fahr TTV 630 [profi 03/10], 23 CASE IH PUMA CVX 230 EP ve srovnání
s John Deere 7530 Autopower, založena na základě provozu 700 hodin za rok
19

NEUVĚŘITELNĚ EKONOMICKÝ:
Jednoduše působivý – ale nejenom
díky výkonu. DLG Powermix test
nového traktoru Magnum 340 EP
prokázal jeho schopnost porazit
všechny dosavadní standardy.
Výjimečných 258 g/kWh dostává
všechny přímé konkurenty pod tlak a
Vám umožňuje šetřit peníze – každou
hodinu, kterou strávíte na poli.

(g/kWh)

Spotřeba paliva v DLG testech

261

261

260
259
258

259
258
Case IH
Magnum
340 EP 24

24
26

Magnum 340 EP [DLG PowerMix Test 11/10],
Fendt 936 Vario [profi 07/08]

JD 8345 R 25

25

Fendt 936
Vario 26

JD 8345 R [DLG PowerMix Test 02/10],

NEUSTÁLÉ INOVACE PRO VAŠI
ÚSPĚŠNOU BUDOUCNOST

NEJLEPŠÍ SPOTŘEBA
PALIVA NA TRHU
Co říká odborný tisk:

“...snížená spotřeba paliva a navíc výkon téměř
700 koní...”
Tractor and farm Trader, 10/2010

VÍTĚZNÉ INOVACE
Pokročilé technické inovace směrem k efektivnější budoucnosti jsou jasným cílem pro CASE IH a modely Efficient Power. Vývojový
tým CASE IH letos opět odvedl excelentní práci s velkým úspěchem. Hodnotící komise veletrhu SIMA 2011 ocenila tyto inovace
zlatou a stříbrnou medailí. Gratulujeme našim inženýrům a jsme hrdí na podporu, kterou přináší pro Vaši úspěšnou budoucnost.
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BEZKONKUREČNÍ VÝKONNOST:

Spotřeba paliva v OECD testech
(g/kWh)
Fuel consumption
(g/kWh)

Světový leader ve všech ohledech
- nezávislý Nebraska OECD test
ukazuje, že Steiger 600 EP má při
maximálním tahovém výkonu spotřebu
paliva 251 g/kWh. Toto představuje
výhodu 21 % proti konkurenci v
nejlepší výkonnosti a ekonomičtějšímu
provozu.

310

ZLATÉ, PRACOVNÍ PARTNERSTVÍ
Technologie V2V (Vehicle-to-Vehicle) není jenom rozhraním mezi člověkem a strojem.
Bezdrátové spojení mezi strojem, kde jeden přijme vůdčí funkci a přebírá kontrolu
nad druhým, může značně snížit zatížení řidiče. Automatizace strojů, např. při
vykládacím procesu sklízecí mlátičky, je zlatou myšlenkou pro hodnotící komisi SIMA
2011.

316

290
270
250
230

251

VARIABILITA OCENĚNÁ CENOU

210
Steiger
600 EP 27

Challenger
MT 875C 28

Steiger 600 EP [Nebrasca OECD 10/10], 28 Challenger MT 875C [Nebrasca OECD 1965 11/09],
Steiger 600 EP ve srovnání s Challenger MT 875C, kalkulace pro 1000 hodin práce za rok.

27

29

CASE IH

Nový plynule měnitelný CVT vývodový hřídel pro traktory byl oceněn stříbrnou medailí
na veletrhu SIMA 2011. Dnešní konstrukce vývodového hřídele má pevný převodový
poměr mezi motorem a výstupní hřídelí PTO. CASE IH pracuje na tom, aby přinesla
moderní technologie budoucnosti do praxe. Plynule měnitelný vývodový CVT hřídel
šetří palivo díky snižování otáček motoru při zachování otáček na vývodové hřídeli.

