
Luxxum 120 
 
ŠPECIFIKÁCIA TRAKTORA 
 
Motor 

CASE IH F5A, 4 válcový motor nové generace se sníženým objemem 3,4 l a vyšší efektivitou, elektronické 

vstřikování paliva Common Rail, čtyři ventily na válec, přeplňování turbodmychadlem s regulací 

Wastegate, mezichladič stlačeného vzduchu, vzduchový filtr s odsáváním nečistot, EGR systém s DOC 

katalyzátorem a SCR katalyzátorem, visco spojka ventilátoru, předehřev nasávaného vzduchu pro studené 

starty, vzduchový filtr motoru, palivová nádrž 150 l nádž AdBlue 15 l, Alternátor 200 A, akumulátor Heavy 

Duty 132 Ah interval výměny motorového oleje 600 Mth.  

Luxxum 120  - jmenovitý výkon 84 kW (117 k) při 2200 ot/min dle ECE-R120, maximální výkon 84 kW (117 k) 

při 1900 ot/mi  krouticí moment 491 Nm, záloha točivého momentu 35%, funkce Cruise Control – dvě paměti pro 

konstantní otáčky motoru. 

Převodovka a PTO 

ECO Semi PowerShift, 40 km/h při 1730 ot./min, 32 x 32, 4 stupně řazené pod zatížením, 4 rychlosti řazené 

roboticky ve 2 skupinách ovládání pojezdu vpřed/vzad pod zatížením Powershuttle, ovládání spojky tlačítkem na 

řadící páce PowerClutch, reverzace na hlavici Multicontrolleru, funkce Speed Matching, automatické 

řazení pole a silnice, dvojitý ruční plyn pro nastavení rozsahu otáček pro řazení, nastavení agresivity reverzace 

ve třech stupních. 

Čtyř rychlostní elektrohydraulicky spínaný vývodový hřídel 540/540E/1000/1000E ot/min se sníženými otáčkami 

motoru pro snížení spotřeby paliva, pozvolný rozběh, koncovka 6 drážek, ovládání PTO na zadních blatnících, 

ražení otáček PTO v kabině, management vývodového hřídele AUTO PTO dle polohy zadních ramen. 

Přední a zadní náprava 

Hnaná přední odpružená náprava Heavy Duty 4WD, elektrohydraulické zapínání pod zatížením, 100% uzávěrka 

diferenciálu, automatické spínání přední a zadní elektrohydraulické uzávěrky diferenciálu s automatickou funkcí 

spojenou s polohou zadního závěsu a rychlostí jízdy vozidla, úhel natočení kol 55°, hydraulické čerpadlo pro 

řízení 44 l/min, dynamické přední blatníky 480 mm, zesílená zadní náprava Heavy Duty. 

Hydraulický systém  

Robustní zadní tříbodový závěs EHR-D, velké externí zvedací písty o průměru 80 mm,  maximální zvedací 

kapacita zadního TBZ 4864 kg, tlumení kmitů Ride Control zadního TBZ při dopravě, vnější ovládání na 

blatnících, spodní ramena kat. 2 vč. automatických stabilizátorů, axiální hydrogenerátor s výkonem 100 l/min, 1 

elektrický a 2 mechanické zadní vnější okruhy hydrauliky s DeLuxe rychlospojkami, ovládání průtoku, 

plovoucí poloha, sběrná nádobka na olej, separátní hydraulická nádrž, možnost odebrat pro externí stroje až 33 l 

oleje. 

Kabina  

Komfortní kabina nové generace s klimatizací, topením a filtrací nasávaného vzduchu, velké střešní okno Hi 

Vis pro práci s čelním nakladačem, otevíratelná boční okna, komfortní Deluxe vzduchové sedadlo řidiče s 



nastavitelnou loketní opěrkou, multifunkční páka Multicontroller, prémiová boční ovládací konzola 

s ergonomickým ovládáním, pohodlné sedadlo spolujezdce, nastavitelný sloupek řízení s digitální 

přístrojovou deskou, výkonnostní monitor, digitální Bluetooth rádio s Handsfree, držák mobilního 

telefonu, dvojitá vnější zpětná zrcátka, vnitřní zpětné zrcátko, 4 LED pracovní světla (2x vpředu a 2x vzadu na 

kabině) vč. alternativních světel pro čelní nakladač, nebo tříbodový závěs, zadní stěrač a ostřikovač, držák 

registrační značky na střeše kabiny, maják na levé straně 

Příslušenství  

Automatický etážový závěs pro přívěs (38 mm) a spodní tažná lišta, konzole předního závaží + závaží celkem 

495 kg, trojúhelník pro pomalá vozidla, elektronický odpojovač akumulátoru, schránka na nářadí, dvouokruhové 

vzduchové brzdy, zadní blatníky s rozšířením. 

Pneumatiky  

Přední 480/65R24, zadní 540/65R38 (Stavitelné disky), průměr zadní příruby kol 275 mm 

Specifikace  

Hmotnosti a rozměry → délka x šířka x výška 4.197 x 2.225 x 2.754 mm, rozvor 2.430 mm, provozní 

hmotnost 4,6 - 5,2 t, maximální hmotnost 8,0 tun, celková hmotnost přívěsu 20 000 kg 

 


