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PŘES 170 LET ZŮSTÁVÁME VĚRNI NAŠÍ VIZI NABÍZET NADČASOVOU TECHNOLOGII MODERNÍM FARMÁŘŮM V OBLASTI ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, 
KTERÁ JE INOVATIVNÍ, SPOLEHLIVÁ A S VYSOKOU NÁVRATNOSTÍ.

Legendární značka Case IH odráží bohaté zkušenosti a dědictví významných výrobců zemědělské techniky International Harvester a David Brown. Case IH 
navazuje na tradici pokrokové značky sestrojením jednorotorové sklízecí mlátičky Axial-Flow s hydraulickým reverzem a průlomem v technologii převodovek 
s plynulou změnou převodového poměru. Pokrokové vize vývojových pracovníků jsou základem všech dnes prodávaných strojů značky Case IH. S vášní 
navrhujeme a vyrábíme zemědělské stroje pro Evropu a celý svět. Více než 150 000 prodaných traktorů Case IH Magnum a Magnum CVX je svědectvím naší 
obětavé oddanosti zaměřené k dosažení a splnění mimořádných očekávání všech farmářů po celém světě. Tyto bohaté zkušenosti nám dávají příležitost vám 
naslouchat a vyrábět takové produkty, které perfektně naplní vaše potřeby a očekávání. Jak od sebe, tak od dealerů požadujeme stejně vysokou úroveň 
kvality služeb, které společně poskytujeme našim zákazníkům.Naše dealerská síť s 391 dealery, 679 pobočkami se sub-dealery a 1 377 servisními centry 
Case IH po Evropě vám garantuje nejvyšší úroveň poskytovaných služeb. Profesionálním přístupem si získáváme důvěru našich zákazníků.

PROVĚŘENÁ ŘADA TRAKTORŮ MAGNUM JE VOLBOU VELKÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ A POSKYTOVATELŮ SLUŽEB, KTEŘÍ KLADOU DŮRAZ NA 
PRODUKTIVITU A VYŽADUJÍ VYSOCE NÁVRATNOU INVESTICI
 
Od prvního představení řady traktorů Magnum v roce 1987 uplynulo již přes 29 let. Stále se jedná o traktory, které jsou volbou velkých zemědělských podniků 
a poskytovatelů služeb, kteří od těchto strojů požadují jen to nejlepší. Nový Magnum zvládne každý úkol a provede ho velmi rychle a hlavně efektivně. Nechte 
se ohromit impozantní produktivitou, kterou traktor každý den předvádí. Žádný den, který strávíte v  traktoru, vám nebude připadat příliš dlouhý díky 
přepychově komfortní kabině, intuitivnímu ovládání s ergonomickým uspořádáním jednotlivých prvků, tichému prostředí v kabině a velmi pohodlné jízdě. 
Pokud se pracovní den protáhne do pozdních nočních hodin, noc vám zpět na den změní vysoce výkonné LED osvětlení 360° a vy tak máte možnost práci 
pohodlně dokončit.Nový Magnum Rowtrac nyní vyniká ještě větší výkonností při polních operacích díky všem výhodám pásových podvozků, jako jsou: větší 
styčná plocha s půdou, zvýšená trakce a snížený měrný tlak na půdu, přičemž zachová výhody konvenčních traktorů, jako jsou: snížené poškození půdy při 
otáčení na souvratích, možnosti používání uzávěrek diferenciálu a komfort odpružené přední nápravy.

MAGNUM JE ODHODLANÝ ČELIT VŠEM VÝZVÁM 

S VĚTŠÍ SÍLOU
I DO DRSNĚJŠÍCH PODMÍNEK.

3) ECE R120 je v souladu s normou ISO 14396 a 97 / 68 / EC nebo 2000 / 25 / EC

MODELY Jmenovitý výkon ECE R120 3)

při 2000 ot/min. (kW/k)
Maximální výkon ECE R120 3) s Power Managementem

při1800 ot/min. (kW/k) Objem motoru (l) Počet válců

Magnum 250 FPS / CVX 184 / 250 235 / 320 8 700 6

Magnum 280 FPS / CVX 206 / 280 258 / 351 8 700 6

Magnum 310 FPS / CVX 229 / 311 281 / 382 8 700 6

Magnum 340 FPS / CVX / Rowtrac 250 / 340 301 / 409 8 700 6

Magnum 380 CVX / Rowtrac 279 / 379 320 / 435 8 700 6
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DVAKRÁT VÝJIMEČNĚ OCENĚNÝ MODEL.
Model CASE IH Magnum CVX, který získal ocenění "Tractor of the Year 2015" na výstavě EIMA 2014, 
navázal na úspěch a získal titul "Machine of the Year 2015" z výstavy SIMA v Paříži. 
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Úspěch značky CASE IH je založen na pevných základech z minulosti. Vlivem neustálého testování a vylepšování jsme dnes druhým největším výrobcem zemědělských 
strojů na světě. Díky ucelené koncepci vývoje a masivní expanzi CASE IH nabízí vůbec největší portfolio produktů našim zákazníkům.

Představení první řady 
traktorů Magnum 
s výkonem v rozsahu 
160 – 240 k

1993
Řada traktorů Magnum 
7 200 přináší nové standardy 
do zemědělství: výkon, 
technologie, inovace v oblasti 
ovládání, vysokou kvalitu
a užitnou hodnotu.

1998
Řada traktorů MX Magnum 
nabízí vyšší trakci díky 
lepšímu rozložení hmotností, 
vyšší jízdní komfort
a zlepšený výhled z kabiny.

2007
Nové modely Magnum 225, 250, 
280 a 310 jsou vybaveny prvním 
dotykovým displejem AFS Pro 
600 a inovovaným systémem 
automatického řazení při práci 
na poli a v dopravě CASE IH 
AccuGuide.

2009
APM (automatické řízení 
produktivity) představuje
u traktorů řady Magnum nový 
systém pro zvýšení účinnosti 
paliva.

Magnum slaví 
25. narozeniny.

2014 2015
Zvolení Case IH Magnum 
380 CVX traktorem roku 
2015 a představení nových 
revolučních modelů 
Magnum Rowtrac s pásovým 
podvozkem.

1987

2004

2012

27 LET JSOU TRAKTORY MAGNUM NA VRCHOLU POKROKU 

ÚSPĚŠNÝ
PŘÍBĚH

Opět přináší nové trendy. 
Case IH poprvé představuje 
výrobcem montovaný 
navigační systém 
na traktorech řady MX 
Magnum.

Case IH představuje první 
traktor Magnum CVX s plynulou 
převodovkou s výkonem 
v rozsahu 250 – 380 koní a dále 
slaví 150 000 ks vyrobených 
traktorů Magnum.



VÝHODY
 Nejlepší komfort díky   

 pětibodovému systému 

 odpružení

 LED osvětlení se záběrem 360°

 Plný přenos výkonu na půdu

 s pásovým Magnumem Rowtrac

 Plně integrovaná automatická  

 navigace AFS AccuGuide
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ŘADA TRAKTORŮ MAGNUM

PRODUKTIVITA PŘINÁŠÍ

RYCHLOU NÁVRATNOST INVESTICE

TRAKTORY ŘADY MAGNUM SPLNÍ VŠECHNY VAŠE POŽADAVKY
Vysoký výkon a komfort, produktivita a efektivita pro potřeby velkých podniků
a profesionálních zemědělců, to vše přináší nový Magnum. Zároveň využívá osvědčenou 
technologii, aby zajistil vysokou výkonnost a nízké provozní náklady. Důraz je kladen na 
rychlou návratnost investice.

NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ KOMFORTU
Necítíte se unaveni po dlouhém pracovním dnu, který jste strávili 
v traktoru Magnum. Traktor vykazuje velmi nízkou hladinu hluku. 
Kabina je klimatizovaná a nabízí jedinečný výhled na stroje 
připojené, jak vzadu, tak vpředu. Velká dělená zpětná zrcátka 
můžete natočit právě tam, kam potřebujete vidět. Usnadní vám 
pohled na přívěs při přepravě po silnici nebo práci s překládacím 
vozem. Noc zpět na den vám změní LED osvětlení se záběrem 
360° a vy tak máte možnost dokončit práci bez snížení pozornosti. 
Pětibodový systém odpružení (kabina, sedačka, náprava
a tlumení předního a zadního tříbodového závěsu) poskytuje 
klidnou jízdu za všech podmínek.

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ VÁM POSKYTUJE PŘIROZENOU 
KONTROLU
Dokonalý přehled o všech funkcích vašeho traktoru Magnum: 
integrovaný ovládací panel vám přehledně nabízí veškeré klíčové 
informace a dotykový displej AFS 700 integruje a zabezpečuje 
zobrazení všech dat traktoru a nářadí. Nová páka Multicontroller 
umožní ovládat stroj ještě snadněji, její ovládací prvky jsou 
podsvícené pro provoz za tmy a navíc mají různé tvary, takže jsou 
rozeznatelné i hmatem. Všechny ovládací prvky jsou ergonomicky 
uspořádané a ovladatelné pouze stiskem prstu.

VÝKONNÝ A HOSPODÁRNÝ MOTOR POD KAPOTOU
Výkonný šestiválcový motor o objemu 8,7 litru je navržen pro dodání maximálního výkonu 
při vysoké hospodárnosti. Díky konstantnímu průběhu křivky krouticího momentu traktoru 
Magnum je dodáván maximální krouticí moment v širokém pásmu otáček motoru. Emisní 
norma Tier 4 final/Stage IV je splněna pomocí vysoce účinné technologie Hi-eSCR. Díky 
této technologii dochází k odbourávání škodlivých látek až ve výfuku a motor tak zajistí 
dodání plného výkonu, pro který byl zkonstruován. Motor není ovlivněn žádnými 
parazitickými ztrátami, takže pracuje s vyšší účinností hoření paliva, čímž dokáže palivo 
maximálně ušetřit. Motor pracuje bez recirkulace spalin EGR a filtru pevných částic.

VÝKONNÝ NA POLI I NA SILNICI
Traktory Magnum si můžete vybrat s prověřenou převodovkou plně řazenou pod zatížením 
s automatickým řízením produktivity (APM), která automaticky snižuje otáčky motoru na 
základě rychlosti a zatížení. Nebo si vyberte převodovku CVX s  plynulou změnou 
převodového poměru s vysokou účinností pro využití jak na poli, tak na silnici od 0 do 
50 km/h.

STVOŘEN PRO SÍLU
Nový Magnum vyniká na zadním tříbodovém závěsu zvedací silou 10  927 kg, plně 
integrovaný přední tříbodový závěs má zvedací sílu až 5 tun. Na přání lze zvolit i přední 
vývodový hřídel. Pokud potřebujete pracovat s náročnými pracovními stroji, tak si můžete 
zvolit hydraulický systém TwinFlow s maximálním průtokem čerpadla až 282 l/min. Pro 
pohodlné ovládání je možné na nový Magnum namontovat až 6 vnějších elektro-
hydraulických okruhů.

AFS: MAXIMALIZUJTE NÁVRATNOST SE SYSTÉMEM PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
Integrovaný dotykový displej AFS™Pro 700 vám poskytuje všechny klíčové údaje od 
spotřeby paliva až po zatížení motoru. Dále vám umožňuje velmi snadno a rychle provést 
změnu nastavení pro odlišné závěsné stroje a různé pracovní podmínky. ISO BUS zajišťuje 
ovládání kompatibilních pracovních strojů. Pro maximální efektivitu si můžete vybrat
z celé řady řešení precizního zemědělství, které nabízí nejvyšší úroveň přesnosti jízdy až 
na 2,5 cm.

PŘENÉST VÝKON TAM, KDE JE POTŘEBA
Kde klasické pneumatiky již nestačí, Magnum™ Rowtrac stále jede dál a umožní jak plný 
přenos výkonu na půdu v přímém směru jízdy, tak i při jízdě po oblouku. Zároveň je jízda 
mimořádně klidná. Magnum Rowtrac zatáčí jako kolový traktor a terén kopíruje jako 
traktor pásový. Navíc má minimální tlak na půdu a eliminuje tím nežádoucí utužení půdy.
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Pokud byste měli popsat kabinu snů, kabina Magnum Surveyor by bezpochyby 
dostala to nejlepší hodnocení. Budete se cítit komfortně již při prvním nastoupení do 
kabiny, zažíjete pocit luxusu z koženého čalounění, ergonomické, skvěle odpružené 
sedadlo, ovládací prvky umístněné přímo v dosahu. Vše je zde navrženo tak, abyste 
měli co nejlepší pocit a nejvyšší pohodlí za volantem. Magnum vás dostane ihned 
napoprvé.

PRACOVIŠTĚ UŠITÉ NA MÍRU ŘIDIČE
Všechny prvky – volant, sedadlo, loketní opěrka, Multicontroller jsou snadno 
nastavitelné, takže si můžete přizpůsobit pracovní prostředí přímo dle vašich 
potřeb. Snadno a rychle si najdete nejpohodlnější a nejzdravější polohu pro 
práci.

IDEÁLNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Exkluzivně nízká hladina hluku, pouhých 67 dB (A) a automatická klimatizace vytváří 
ideální pracovní prostředí. Kvalitní koberečky patří do luxusní výbavy kabiny a dodávají 
nejen pocit komfortu, ale zároveň snižují hlučnost od převodovky. Dlouhé pracovní 
dny za volantem vašeho traktoru Magnum budou ty nejpohodlnější a práce uděláte 
víc než kdy předtím.

NEJVYŠŠÍ KOMFORT
Volitelné kožené sedadlo s aktivním odpružením, vyhříváním s řízenou ventilací
a prodlužovacím/zasouvacím sedákem přináší komfort srovnatelný s luxusními vozy. 
Aktivní odpružení sedadla reaguje na hmotnost řidiče tak, aby optimálně a plynule 
kompenzovalo nerovnosti terénu. Spolucestující si také mohou užívat komfortu 
červené kůže na velkém a pohodlném sedadle s bezpečnostním pásem.

STÁLE VE SPOJENÍ
Zůstaňte ve spojení během celého dne díky novému rádiu s  připojením mobilního 
telefonu přes Bluetooth a handsfree telefonováním. 

Všechno je snadno nastavitelné – upravte si pracovní prostředí přesně 
podle svých představ.

Nejvyšší komfort díky červené kožené sedačce s aktivním odpružením, 
vyhříváním s řízenou ventilací a automatickou kompenzací tuhosti 
pružení dle hmotnosti řidiče.

E

F

G

C B

A

D

KOMFORTNÍ A

TICHÁ PRO
 DLOUHÉ DNY

A ODKLÁDACÍ PŘIHRÁDKA VLEVO

B SEDAČKA SPOLUJEZDCE

C LUXUSNÍ KOBEREČKY NA 
PODLAZE PRO MAXIMÁLNÍ 
POHODLÍ

D VYHŘÍVANÉ SEDAČKY 
S ŘÍZENOU VENTILACÍ
A PRODLUŽOVACÍM/ZASOUVACÍM 
SEDÁKEM

E DOTYKOVÝ DISPLEJ
AFS PRO 700

F LOKETNÍ OPĚRKA 
MULTICONTROLLER

G AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE 



KDYŽ PRACUJETE I V NOCI 
Panoramatická kabina umožňuje excelentní výhled všemi směry. Kapota byla navržena tak, aby bylo 
možné pohodlně sledovat čelně nesené pracovní stroje. Pokud potřebujete pracovat přes noc, máte 
možnost použít LED osvětlení se záběrem 360° a dokončíte práci bez snížení pozornosti. Výhled 
na pracovní stroj je tak perfektní, že uvidíte i na secí jednotky přesného secího stroje. Svítivost
34 400 lumenů vám změní noc na den a vy dokončíte potřebnou práci s nejvyšší efektivitou.

KOMFORTNÍ JÍZDA – PĚTIBODOVÝ SYSTÉM ODPRUŽENÍ
Traktor Magnum s plným systémem odpružení nezná žádný limit. Aktivní odpružená sedačka, kabina, náprava 
a tlumení předního a zadního tříbodového závěsu Ride Control nabízí při jízdě po silnici nejvyšší požitek z jízdy. 
Design odpružené přední nápravy tlumí veškeré nerovnosti terénu a nepřenáší je tak na řidiče. Když si sednete 
za volant traktoru Magnum, zažijete doslova nejlepší jízdu vašeho života.

KONTAKT PNEUMATIK SE ZEMÍ
Odpružení přední nápravy zajistí dokonalý kontakt pneumatik se zemí, takže máte nejlepší stabilitu, trakci a plnou 
kontrolu nad bezpečnou jízdou po nerovném terénu. Při rychlé jízdě po nerovném terénu zajistí jednoduchý design 
přední nápravy velmi klidnou a stabilní jízdu. Výhodou jsou samozřejmě i nízké náklady na údržbu  díky robustní 
konstrukci. S tímto pružením se dostanete s vaším Magnumem  kamkoliv budete potřebovat – pohodlně a bezpečně.

Nejlepší stabilita, komfortní jízda a maximální trakce díky odpružené 
přední nápravě.
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Odpružená přední náprava vám zajistí plnou kontrolu nad bezpečnou
a komfortní jízdou jak na silnici, tak v terénu.

PRACUJTE DÉLE A BUĎTE ODPOČATÍ

EFEKTIVNĚ 24 HODIN DENNĚ A 7 DNÍ V TÝDNU

ZA JAKÝCHKOLIV PODMÍNEK
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Víme, že vás od práce nezdržíme. Nemusíte ztrácet čas orientací v novém uspořádání ovládacích prvků a učením 
se jejich funkcí. Pokud musíte při práci používat více traktorů, máte jistotu, že v každém traktoru CASE IH od řady 
traktorů Maxxum až po řadu traktorů Quadtrac naleznete stejné ovládání. V okamžiku, kdy sedíte v kabině, máte 
pocit, že všechny ovládací prvky a potřebné informace naleznete tam, kde mají být. Loketní opěrka Multicontroller 
vám umožní ovládat vše, na co si jen vzpomenete, a to pouhými doteky prstů. Komfort a kontrola – to vše šetří 
váš čas.

OVLÁDACÍ TERMINÁL
Logika loketní opěrky s ovládací pákou Multicontroller, intuitivním ovládacím panelem ICP a dotykovým displejem 
AFS Pro 700™ je tím nejpokrokovějším, co v současné době mezi traktory existuje. Na loketní opěrce jsou 
integrované všechny funkce, které máte v dosahu ruky: volby rychlostních rozsahů, volby směru jízdy, ruční plyn, 
aktivace automatické navigace AccuGuide, souvraťový management, ovládaní vnějších elektro-hydraulických 
okruhů, zadní tříbodový závěs, vývodový hřídel PTO, joystick atd. Prostě vše v  dosahu a na jednom místě. 
Ovládání je tak intuitivní, že i nový řidič dokáže s traktorem pracovat naplno už od prvního dne.

OPTIMALIZUJTE VAŠI VÝKONNOST
Dotykový displej AFS Pro 700 vám poskytne veškeré informace o výkonnosti a provozních parametrech traktoru 
od spotřeby paliva až po zatížení motoru. Dále vám umožňuje velmi snadno a rychle provést změnu nastavení pro 
odlišné závěsné stroje a různé pracovní podmínky. Může být ovládání ještě více intuitivní? ANO, navíc si můžete 
ještě individuálně přizpůsobit baše provozní obrazovky podle důležitosti zobrazovaných parametrů.

VŠE JE POD KONTROLOU
Panel přístrojů a výkonnostní monitor je integrován do předního A sloupku. Zobrazuje všechny informace o provozu 
traktoru -  jako jsou otáčky motoru, přednastavená rychlost pojezdu, skutečná rychlost pojezdu, spotřeba paliva a směr 
jízdy. Vše je na jednom místě a jednoduše pod kontrolou.

INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ 

VÁM UMOŽNÍ 
PLNOU KONTROLU

Všechny informace a provozní parametry 
traktoru jsou zobrazeny přehledně.

A DOTYKOVÝ DISPLEJ AFS PRO 700

A

B

C

D

E

F

B MULTICONTROLLER

C JOYSTICK PRO VNĚJŠÍ HYDRAULICKÉ OKRUHY

D INTUITIVNÍ OVLÁDACÍ PANEL ICP

E VÝVODOVÝ HŘÍDEL (PŘEDNÍ/ZADNÍ)

F OVLADAČE HYDRAULIKY
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Perfektní spojení mezi motorem a převodovkou – vlastní koncernové 
motory FPT Industrial.

Za volantem traktorů Magnum plně oceníte výhody nových technologií motoru s vysokým výkonem, nízkými emisemi a vysokou účinností. 
Koncernové motory CURSOR mají plnohodnotný základ a pro vývoj je využíváno KNOW-HOW společnosti FPT Industrial. Při vývoji motorů v FPT 
Industrial jsou využity zkušenosti s výrobou tisíců a tisíců motorů, které jsou dodávány do celého světa. Výroba motorů splňuje specifické požadavky, 
které jsou pro zemědělské traktory typické. Všechny motory modelů Magnum splňují přísnou emisní normu Stage IV díky patentované technologii 
selektivní katalytické redukce s vysokou účinností (Hi-eSCR), jež byla pro traktory Case IH vyvinuta společností FPT Industrial. Jedná se o vylepšenou 
technologii, která byla použita u traktorů Magnum při řešení emisní normy Stage IIIB. Tato nová technologie neuznává žádné kompromisy a nutí 
motory pracovat na plný výkon s bezkonkurenční účinností při hoření paliva. Výsledkem vývoje motorů pro traktory Magnum je vyšší výkon při nižší 
spotřebě paliva, okamžitá akcelerace a spolehlivost – vše na extrémně nízké úrovní emisí pro vyhovění emisní normě Stage IV. Bez nutnosti používat 
recirkulaci spalin EGR a filtr pevných částic DPF.

VÝKONNÝ VE VŠECH OPERACÍCH
Traktory Magnum jsou vybaveny 6 válcovými motory o objemu 8,7 litru s vysokotlakým vstřikováním Common Rail a chladičem stlačeného 
vzduchu (Intercooler). Elektronicky řízené motory jsou zkonstruovány tak, aby dodávaly extrémní výkon s maximální účinností. Motor dominuje 
funkcí řízeného výkonu (Power management) a dokáže výkon ještě navýšit, pokud ho skutečně potřebujete – díky účinnému hoření motory 
pracují velmi úsporně: při poklesu otáček motoru na 1  800 ot/min. naroste výkon motoru o 10%. Při splnění podmínek umožní Power 
Management motoru navýšit výkon až o 36 koní a zdolat tak i extrémní podmínky.

NAVÝŠENÝ VÝKON PŘI EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH
Modely Magnum 280, 310, 340 a 380 jsou vybaveny turbodmychadlem s variabilním naklápěním lopatek, které zajistí přesné dávkování 
stlačeného vzduchu i v nízkých otáčkách motoru a rychle reaguje na změny pracovních podmínek. Tento systém umožňuje zvýšení 
maximálního výkonu, ale zároveň zaručuje  pružné chování motoru v nízkých otáčkách, což vede k dalšímu zvýšení účinnosti.

VÝKONNÝ A ÚSPORNÝ
Kromě vysoké účinnosti motoru díky technologii Hi-eSCR dokáže Magnum 380 vyvinout nepřekonatelný krouticí moment ve své třídě 
– 1 850 Nm – je to maximum mezi konkurenčními traktory vůbec. Díky konstantnímu průběhu křivky krouticího momentu traktoru Magnum 
je dodáván maximální krouticí moment v širším pásmu otáček motoru: od 1 300 ot/min. do 1 400 ot/min. Výsledkem je velká pružnost motoru 
při nízkých otáčkách a další snížení spotřeby paliva při garanci optimálního přenosu výkonu.

BEZKONKURENČNÍ VÝKON
A VÝKONNOST

36 koní navíc díky Power Managementu motoru
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S navýšením

bez navýšení

1850 Nm
Power Management

standard

MAGNUM 380 CVX

VÝHODY
  Technologie motoru FPT od 250 do 

379 koní jmenovitého výkonu splňující 

emisní normu Stage IV
  Power management motoru navýší 

výkon od 320 do 435 koní
  Automatické řízení produktivity APM 

a systém ECO Drive snižují spotřebu 

paliva
  Servisní interval 600 hodin
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Traktory Magnum díky automatické převodovce řazené pod zatížením jedou z 0 až na 40 km/h téměř plynule. 
Pokud potřebujete provádět pracovní operace při velmi pomalých rychlostech, je možné zvolit volitelnou 
převodovku s plazivými převody 5x2 vpřed / vzad. Tato převodovka je dokonalá díky systému Diesel Saver™
a systému automatického řízení produktivity APM, který na základě zatížení automaticky řadí převodový stupeň 
a upravuje otáčky motoru, aby zajistil nejmenší možnou spotřebu paliva.

OPTIMÁLNÍ VÝKONNOST – POMOCÍ 
APM
S traktory Magnum se můžete plně 
věnovat práci a nastavení stroje, 
zatímco systém APM řadí a upravuje 
otáčky motoru, aby snížil náklady na 
palivo. Na výběr máte silniční nebo 
polní režim automatického řazení. 
Systém APM zabezpečí automatickou 
úsporu paliva. Při práci na poli si 
můžete nastavit maximální pojezdovou 
rychlost až na 23 km/h pomocí páky 
ručního plynu. Polní automatický 
režim umožňuje změnu řazení 
převodových stupňů nahoru nebo 
dolů a mění otáčky motoru v závislosti 
na různé práci nebo měnícím se 
terénu. 

V silničním režimu lze nastavit 
pojezdovou rychlost v rozmezí od 1,2 do 40 nebo 50 km/h. Silniční automatický režim nastavuje otáčky motoru 
a řadí převodové stupně s cílem zajistit nejnižší spotřebu paliva za všech okolností.

PŘEVODOVKA ŘAZENÁ POD ZATÍŽENÍM 
EFEKTIVNÍ VÝKON NA VAŠICH POLÍCH

Polní automatické řazení zvyšuje produktivitu.

Silniční automatické řazení sníží spotřebu paliva.

Převodovka řazená pod zatížením
s plazivými převody 23x6.
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19x4 Převodovka řazená pod zatížením 50 km/h

VÝHODY
   Vysoce účinná převodovka řazená 

pod zatížením 19x4  Automatické řízení produktivity APM  

 optimalizuje výkonnost traktoru

 a snižuje spotřebu paliva
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Vstupte s traktory Magnum do světa plynulých převodovek CVX s nejvyšší účinností. Převodovky CVX jsou
k dispozici pro všechny modely traktorů Magnum. U posledního modelu Magnum 380 CVX je převodovka CVX 
ve standardní výbavě.

SKVĚLÁ ÚČINNOST A NÍZKÁ SPOTŘEBA PALIVA ZA VŠECH OKOLNOSTÍ
Magnum CVX je navržen pro provoz s extrémně nízkou spotřebou paliva ve všech aplikacích a za všech okolností. 
Na silnici lze dosáhnout plynule až 50 km/h při otáčkách motoru 1  400 ot/min, čímž ušetříte palivo na každou 
převezenou tunu nákladu. Na poli - speciálně při operacích s velmi nízkou pracovní rychlostí -nepotřebujete žádnou 
extra převodovku s  plazivými převody, prostě jsou již součástí převodovky CVX. Díky automatickému systému 
řízení produktivity (APM) dokáží traktory Magnum CVX pracovat při nižších otáčkách motoru s maximální úsporou
a produktivitou.

PLNÝ PŘENOS VÝKONU
Převodovka traktoru Magnum CVX přenáší výkon motoru s vysokou mechanickou účinností. Přenos výkonu na zem 
se tak děje s minimálními ztrátami. Převodovka má 4 mechanické rozsahy, které se automaticky mění dle pojezdové 
rychlosti. Výsledkem je plnohodnotný přenos výkonu od motoru přímo na zem.

EFEKTIVNĚ I NA SVAZÍCH
Traktory Magnum CVX zajišťují snadnou práci za každých okolností, a to i díky unikátnímu systému aktivní 
klidové regulace Active Hold Control, který při zastavení traktoru ve svahu zabrání popojetí směrem vzad 
a zajistí opětovné rozjetí bez použití brzdy nebo spojky.

ECODRIVE™ – INTUITIVNÍ ZPŮSOB ÚSPORY PALIVA
Pomocí dvojitého ručního plynu ECODRIVE™ můžete nastavovat minimální a maximální otáčky motoru, tak aby 
odpovídaly aktuálním pracovním operacím. Následně pak traktory Magnum CVX dosahují optimální spotřeby 
paliva.

PLYNULÁ PŘEVODOVKA CVX 

PLNÝ VÝKON  
 OD MOTORU NA ZEM 

Převodovka CVX – s plynulou změnou převodového poměru od 0 do 
40/50 km/h

Vynikající výkonnost. Zvolte si pracovní rychlost v rozsahu 
od 0 do 40/50 km/h.

VÝHODY
 Převodovka CVX se 4 mechanickými  

 rozsahy pro vyšší účinnost
 Automatické řízení produktivity APM

 pro snížení spotřeby paliva
 Aktivní klidová regulace zajistí traktor

 i přívěsem ve svahu, bez použití  

 brzdových pedálů
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Nové traktory Magnum s vyšším výkonem motoru poskytují ideální sladění jmenovitých 
otáček vývodového hřídele 1  000 ot/min s  maximálním výkonem motoru. Volitelně lze 
traktory Magnum vybavit vývodovým hřídelem PTO 540/1 000 ot/min.

TICHÝ A VÝKONNÝ
Zadní vývodový hřídel PTO dosahuje jmenovitých otáček 1 000/540 ot/min při 
maximálním výkonu motoru v otáčkách 1 803 ot/min za snížené spotřeby paliva a hluku. 
Obě varianty 1  000 a 540/1 000 jsou k  dispozici pro pohon jakýchkoliv pracovních 
strojů. Zadní vývodový hřídel je ovládán elektrohydraulicky s modulovaným rozběhem 
pro ochranu hnacího ústrojí.

JEDNODUŠE EFEKTIVNÍ PROVOZ
Pokud potřebujete připojit závěsný stroj k  vývodovému hřídeli, jednoduše natočte 
koncovku a udělejte to. Pro kontrolu funkčnosti zapojeného stroje lze vývodový hřídel 
PTO zapnout tlačítkem na zadních blatnících. PTO management dokáže nastavit 
správný čas sepnutí spojky vývodové hřídele při různém zatížení – jedná se o režim 
„Auto“. Pro provoz s výkonově náročnými stroji jako jsou velké štěpkovače nebo velké 
lisy je vhodné využít režim „HEAVY“.

VYNIKAJÍCÍ PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Přední vývodový hřídel PTO se jmenovitými otáčkami 1 000 ot/min. umožňuje přenést 
maximální výkon motoru, který odpovídá otáčkám 1  804ot/min. za snížené spotřeby 
paliva a hluku.

OBROVSKÝ VÝKON NA PTO

PŘI SNÍŽENÝCH 
OTÁČKÁCH MOTORU

VÝHODY
  Jmenovité otáčky zadního   

 

 vývodového hřídele PTO 540 nebo   

 540/1 000 dosaženy při otáčkách   

 s maximálním výkonem  Management vývodového hřídele
 Soft start PTO se postará o plynulý   

 rozběh vašeho stroje Přední vývodový hřídel pro zvýšení   

 produktivity
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Nový Magnum vyniká zvedací silou 10 927 kg na zadním tříbodovém závěsu. Pro zajištění takové zvedací síly je hydraulický 
systém navržen tak, aby zabezpečil dostatečný tlak a průtok oleje a přitom byl úsporný. Traktor je vybaven axiálním pístovým 
čerpadlem se snímací větví Load Sensign a ve standardním provedení nabízí průtok až 228 l/min. Nejvýkonnější varianta Twin 
Flow dokáže díky kombinaci dvou čerpadel dodat průtok až 282 l/min. Standardem hydraulického systému se snímací větví 
Load Sensing je možnost připojení závěsného stroje pomocí varianty Power Beyond, který dokáže ovládat hydraulický systém 
stroje s maximálním komfortem a úsporou paliva. Automatická kompenzace průtoku přispívá ke snížení výkonových ztrát, což 
se opět projeví ve vyšší hospodárnosti.

EFEKTIVNÍ VŠESTRANNOST
Moderní hydraulický systém traktoru Magnum s kompenzací tlaku a průtoku oleje (PFC) s  možností až 6 vnějších 
elektrohydraulických okruhů vám umožňuje pracovat v širokém spektru aplikací, aniž byste museli zastavit a přepojit hydraulické 
hadice. Vnější elektrohydraulické okruhy jsou vyráběny ve výrobním závodě v Racine (USA) a umožňují průtok oleje až 140 l/min.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
Vnější elektrohydraulické okruhy jsou snadno ovladatelné pouze konečky prstů nebo nastavitelné pomocí dotykového displeje. 
Snadno můžete nastavit 6 vnějších elektrohydraulických okruhů pro pohon hydromotorů, plovoucí polohu, plný průtok oleje 
nebo využít časovače pro regulaci průtoku, a to vše přímo ze sedačky. Pro pohon strojů náročných na průtok hydraulického 
oleje je přímo z výroby k dispozici Power Beyond deska. Obsahuje rychlospojku pro plný průtok oleje, rychlospojku pro průtok 
zpět a malou rychlospojku pro snímání zatížení Load Sensing.  Power Beyond lze ovládat přímo z loketní opěrky Multicontroller.

ROBUSTNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS A TAŽNÁ LIŠTA PRO VELKÉ ZÁVĚSNÉ STROJE
Traktory Magnum vynikají univerzálností a navíc nabízí zadní tříbodový závěs v provedení HEAVY DUTY s elektronicky řízenou 
silovou regulací a s maximální zvedací silou až 10 200 kg, která zajistí zvednutí každého závěsného stroje. Elektrohydraulická 
regulace umožňuje nastavit například limit prokluzu kol v tahu nebo systém Ride Control – tlumení kmitů při transportu 
s neseným závěsným strojem, který potlačí rozkmitání traktoru.

INTEGROVANÝ PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS
Pro další zvýšení produktivity je k dispozici plně integrovaný přední tříbodový závěs se zvedací silou až 5  000 kg s možností 
předního vývodového hřídele a vývodem vnějších elektrohydraulických okruhů pro případné ovládání čelně nesených závěsných 
strojů.

UVIVERZÁLNÍ PŘIPOJENÍ

PRO JAKÝKOLIV TYP 
ZÁVĚSNÉHO STROJE

Jednoduché a bezpečné ovládání pomocí vnějších 
tlačítek na blatníku.

Integrovaný přední tříbodový závěs 
má zvedací sílu 5 000 kg.

Elektrohydraulické okruhy si nastavte přes dotykový 
displej AFS Pro 700.

Bezkonkurenční hydraulický systém nabízí 
6 elektrohydraulických vnějších okruhů.

VÝHODY
  Nejvyšší zvedací síla zadního 
tříbodového závěsu ve své 
třídě je 10 927 kg   Až 5 000 kg zvedací síla předního tříbodového závěsu

 Pro náročné závěsné stroje 
je průtok oleje až 282 l/min.

 Bezkonkurenční hydraulický systém nabízí 
6 elektrohydraulických vnějších okruhů



VÁŠ MAGNUM –

PRÁVĚ TAKOVÝ,
JAKÝ HO CHCETE MÍT
Traktory Magnum poskytují masivní výkon motoru. Můžete si být jisti, že máte správné 
pojezdové ústrojí, které přenese veškerý výkon motoru na půdu. Využijte plný výkon
a zvolte si správné pneumatiky, nápravy a příslušné závaží.

PNEUMATIKY
Pro nejlepší trakci s nejmenším prokluzem máte k dispozici výběr ze širokého sortimentu 
různých typů a značek pneumatik. Můžete si vybrat i nové typy pneumatiky s průměrem 
2,15 m se širokým záběrem pro přenos velkého tahového výkonu traktorů Magnum přímo 
na půdu.

ZÁVAŽÍ PRO SPRÁVNÉ DOTÍŽENÍ
Vyberte si správnou hmotnost závaží pro váš Magnum a vezměte v  úvahu správné 
rozložení hmotností na zadní nápravu pomocí integrovaných závaží přímo do zadních 
kol, což zajistí ještě větší přenos tahového výkonu přímo na půdu. 

PŘEDNÍ NÁPRAVA
Modely Magnum s výkonem nad 250 koní jsou k dispozici s nápravou Class 5, která 
se vyrábí přímo v našem výrobním závodě v Racine (USA). Přední odpružená náprava 
traktorů má výrazně zvýšenou pružící kapacitu a únosnost, dále zvyšuje trakci při práci 
na poli a komfort obsluhy při rychlých přejezdech. Robustní a jednoduchá konstrukce 
nápravy má vliv na dlouhou životnost a nízké provozní náklady.

ZADNÍ NÁPRAVA
Všechny modely Magnum jsou ve standardu vybaveny nápravou o šířce hnací osy 
2 489 m s různým průměrem dle výkonových modelů. Vysoce dimenzovaná je
i parkovací brzda a spojka pro pohon přední nápravy, aby zvládaly zvýšený výkon
a hmotnost nových, silnějších modelů Magnum. Pokud požadujete ještě více, je 
k dispozici zadní náprava kategorie 5 v provedení Heavy Duty pro Magnum 340, jak 
s  převodovkou plně řazenou pod zatížením, tak s  plynulou převodovkou CVX. Tato 
náprava má průměr hnacích hřídelů kol 127 mm, zesílený diferenciál a uzávěrku, 
koncové převody a spojku vývodového hřídele. Zároveň získáváte i vyšší zvedací sílu
 a zvedací výšku zadního tříbodového závěsu o 75 mm.

POJEZDOVÉ ÚSTROJÍ 25  24 POJEZDOVÉ ÚSTROJÍ

Široká nabídka pneumatik a závaží

Přeneste na půdu maximální výkon

Nejmenší poloměr otáčení ve své třídě 4,8 m



POZITIVNÍ POHON PÁSU
Jedná se o konstrukci, která eliminuje prokluz mezi 
hnacím kolem a vnitřní stranou pásu. Hnací kolo 
žene pás pomocí hnacích výstupků jako řetěz. Pás 
neproklouzne za žádných podmínek. Pásové podvozky 
Rowtrac jsou navrženy a vyráběny společností Case IH.

SPRÁVNÉ ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI

  VÁM ZARUČÍ VÍTĚZSTVÍ
  PŘI PRÁCI NA POLI

Pásový Magnum Rowtrac nabízí stejný koncept  jako 
Ouadtrac – 4 styčné plochy se zemí.

Dokonalý kontakt s půdou, přesné a šetrné řízení a vyšší flexibilita – to jsou tři důvody, proč je nový Magnum 
Rowtrac to nejlepší řešení pro vaše hospodaření. Pokud jsou vaše pozemky v oblasti, kde se dlouho zdržuje vláha, 
trvá delší dobu, než můžete začít sít, protože s konvenčním traktorem na pole vyjet nelze. Právě proto je tu Magnum 
Rowtrac, který na pole může vždy o několik dní dřív. Užívejte si možnost pracovat na poli déle, vyšší tahový výkon, 
výrazně nižší tlak na půdu a minimální hrnutí půdy na souvratích při otáčení. Získejte produktivitu, kterou jste 
doposud neměli. Magnum Rowtrac – stvořen pro práci za každých podmínek.    

Optimální jízdní komfort a kontakt se zemí.

PÁSOVÝ PODVOZEK
Součástí pásového podvozku jsou: hnací kolo 
s pozitivním pohonem pásku, dvě vodicí kladky a tři 
kopírovací rolny na spodní části. Všechny rolny jsou 
odpružené, aby pohlcovaly rázy a kopírovaly terén. 
Pás je automaticky napínán, tak jak to znáte z traktorů 
Quadtrac.
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VÝHODY
  Originální pásový podvozek CASE IH 

přímo z výroby

  Zatáčí jako kolový traktor a terén 

kopíruje jako traktor pásový

  K dispozici pro modely 340 a 380 koní

 100% přenos výkonu na půdu bez   

 jakýchkoliv ztrát

100% přenos výkonu na půdu i při zatáčení – nesrovnatelné 
s koncepcí dvou pásového podvozku.



Magnum Rowtrac nabízí větší styčnou plochu se zemí než kolový traktor 
s dvoumontážemi, přičemž je užší pro bezpečný a bezproblémový přesun 
po silnicích.

SNÍŽENÉ POŠKOZENÍ PŮDY

S VYŠŠÍ
TAHOVOU SILOU
Design traktorů Magnum Rowtrac je dokonale vyvážený. Šířka předních pneumatik a jejich 
rozchod je uzpůsoben zadním pásům. Výkyvné zadní pásové podvozky dokonale kopírují 
terén a zajišťují přenos maximálního tahového výkonu při neustálém kontaktu čtyř ploch se 
zemí. Tím se zároveň snižuje velikost měrného tlaku na půdu, což znamená menší přenos 
hmotnosti z přední na zadní nápravu v porovnání se systémem dvoupásového podvozku. 
Vyšší styčná plocha a šířka vždy do 3 metrů je zárukou toho, že už nikdy nebude muset 
používat traktor s dvoumontáží kol. 

DESIGN PÁSOVÉHO PODVOZKU URČUJE NOVÝ ROZMĚR PRODUKTIVITY
Konstrukce pásového podvozku se středovým uložením umožňuje jeho podélný výkyv, který zajišťuje 
dokonalý kontakt s půdou. Navíc jsou středové pojezdové kladky uloženy a odpruženy na silentblocích. 
Tímto řešením se ještě zvýší dokonalé kopírování povrchů půdy a minimalizuje se přenos vibrací. 
Pásový podvozek poskytuje nejvyšší možný tahový výkon jak při tahu prostřednictvím tříbodového 
závěsu, tak i spodní tažné tyče.

NASTAVITELNÝ DLE POTŘEB ZÁKAZNÍKA
Vaše hospodaření již nebude nic omezovat. Design pásového podvozku Magnum Rowtrac se vám 
přizpůsobí, aby vykonávané operace byly provedeny tak, jak mají být. Nekončící možnosti nastavení 
rozchodu vám umožňují maximální flexibilitu pro vykonávání veškerých pracovních úkonu a jsou 
připraveny pro systém CTF – Control Trafic Farming.

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI ROZCHODU A ŠÍŘKY PÁSŮ
  Dostupný rozchod pásů: 193 cm, 203,2 cm a 223,5 cm
  Dostupná šířka pásů: 61 cm a 76,2 cm

Kombinace kol a pásů zajistí maximální kontakt se zemí pro maximální tah.
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Excelentní jízdní komfort a stabilita při práci na poli.

VÝHODY
  Snížené poškození půdy při otáčení 

díky konvenčnímu řízení

  Dokonalý jízdní komfort a stabilita

  Šířka pásu 61 cm a 76,2 cm

  Rozchod pásů 193 cm, 203,2 cm

 a 223,5 cm
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 SYSTÉM PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ CASE IH

ÚSPĚCH DÍKY
 PŘESNOSTI
CASE IH je leaderem v systémech precizního zemědělství (AFS) a již více než 10 let pomáhá zemědělcům 
kontrolovat jejich celoroční cyklus plodin. Nástroje systému CASE IH AFS zahrnuje vše, co potřebujete
k dosažení přesnosti navádění až na 2,5 cm. Tím zamezíte překryvům, snížíte vstupní náklady a maximalizujete 
svůj výnos.

POKROČILÁ KONTROLA PROVOZU
U všech modelů Magnum je k dispozici interaktivní nastavení a ovládání traktoru pomocí
dotykového displeje AFS Pro, který umožnuje sledovat výnos, spotřebu paliva a výkonnost, připojit externí 
kameru pro komfortní výhled i tam, kam jen stěží dohlédnete. Dotykový displej AFS Pro je jednoduše 
ovladatelný a umožňuje ovládat závěsné stroje prostřednictvím datové sběrnice ISOBUS. Provozní obrazovky 
si můžete přizpůsobit podle vašich potřeb.

AUTOMATICKÉ NAVÁDĚNÍ TRAKTORU
Traktory Magnum mají integrovaný systém automatického řízení AccuGuide, který dokáže řídit traktor 
s přesností až na 2,5 cm. Přesnost je samozřejmě vaší volbou. Pokud se rozhodnete pro signál RTK, máte 
k dispozici ještě signál xFill, který překryje případné výpadky signálu až na 20 minut.

SOFTWARE PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ AFS 
V zemědělství platí spoustu proměnných a je důležité rychle odhadnout jejich vývoj. Proto jsme pro vás vyvinuli 
účinný software, který zabezpečí rychlé a přesné rozklíčování všech faktorů. Pomocí softwaru AFS můžete 
provádět řízení zemědělských podniků z vaší kanceláře. Pro každé pole zde naleznete údaje o prováděných 
operacích, spotřebě paliva pro jednotlivé úkony a hlavně dosažené výnosy. Snadno si také sestavíte výnosové 
mapy a aplikační mapy pro jednotlivá pole. Nejdůležitějším ukazatelem je totiž dosažený výnos. Plánujte už 
dnes pro budoucnost.

TELEMATIKA AFS CONNECT™
Systém telematiky CASE IH AFS Connect™ umožňuje sledovat a spravovat vaše traktory a další techniku přímo 
z vaší kanceláře. Snadno máte přehled o výkonnosti, spotřebě paliva nebo dalších parametrech odesílaných 
pomocí bezdrátové datové sítě. Tento systém vám usnadňuje analýzu, správu dat, pomáhá snižovat provozní 
náklady, maximalizovat výkonnost a zisk.
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Signál xFill dokáže překrýt případné výpadky signálu až po dobu 20 
minut.

Automatický naváděcí systém AccuGuide s podporou satelitní navigace GPS 
a GLONASS dokáže řídit s přesností až 2,5 cm.

Aktuální sledování všech strojů prostřednictvím AFS CONNECT™

AFS SUPPORT CENTER  

UK

0800 0281 910
afssupporteur@caseih.com

VÝHODY
 Anténa s přijímačem GLONASS/GPS 
  Signál RTX – nízkonákladové řešení
 Na přání signál RTK s vysokou  

 úrovní přesnosti Integrovaný systém automatického  
 řízení AccuGuide Virtuální terminál pro sledování  

 provozních parametrů Výstraha při překročení   
 předdefinované hodnoty, například  
 opuštění vymezeného pozemku
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Kompatibilní se systémem ISOBUS pro ovládání 
závěsného stroje. 

Nastavení stroje.

Výkonnostní monitor.

INTEGROVANÁ PRECIZNOST 

PRO MAXIMÁLNÍ 
PRODUKTIVITU
Systém precizního zemědělství CASE IH AFS a jeho funkce jsou snadno dostupné přes dotykový displej AFS Pro 700, který je integrovaný v loketní 
opěrce traktoru Magnum. S jeho pomocí lze automatizovat klíčové funkce traktoru zahrnující souvraťový management, který dokáže zaznamenat 
až 30 operací. AFS obrazovky také zaznamenávají každodenní provedenou práci, spotřebu paliva, provozní náklady a mnoho dalšího.

MEZI KLÍČOVÉ FUNKCE PATŘÍ:
   Monitorování výkonu: záznam o celkové výkonnosti, výkonnost za každý den a výkonnost pro danou práci. Všechna data z displeje 
AFS lze uložit na USB kartu pro následnou analýzu.

   Nastavení traktoru: pomocí dotykového monitoru můžete doladit nastavení jednotlivých funkcí traktoru. Snadno například nastavíte 
průtoky a časování jednotlivých elektrohydraulických okruhů a získáte celkový přehled o jejich nastavení.

    Obrazovka s ovládáním TBZ: tato obrazovka umožňuje uložit nastavení pro různorodé pracovní podmínky. Při opětovném připojení 
pluhu stačí pouze otevřít paměť a vybrat si uložené nastavení z minulé práce.

   Plná kompatibilita ISOBUS: umožňuje připojit libovolné kompatibilní zařízení a na dotykovém displeji se zobrazí uživatelské rozhraní 
pro ovládání stroje. Následně jste schopni ovládat stroj rychle, interaktivně a nepotřebujete v kabině samostatný displej.

    Video vstup: dotykový displej AFS Pro umožňuje také připojení až 3 kamer pro bezpečné sledování dění kolem stroje. 
   Pomocí AFS monitorů se ovládá i systém automatického navádění AccuGuide. Dle úrovně přesnosti navádění, kterou potřebujete, si 
můžete vybrat vhodný korekční signál. Příprava nebo vlastní integrovaný systém se montují přímo ve výrobním závodě. Pokud chcete 
jednodušší systém, můžete si zvolit navádění pomocí světelné lišty nebo systém asistovaného řízení.

DOTYKOVÝ DISPLEJ AFS PRO 700™
Pokročilé ovládání stroje a zvýšená produktivita pomocí programovatelných funkcí a nastavení. 
Kompatibilní s počítačem a ISOBUS.

VÝHODY
  Intuitivní dotykový displej 

     AFS Pro 700 

  Ovládání pracovního stroje   

 prostřednictvím ISOBUS

 Souvraťový management dokáže  

 zaznamenat až 30 operací

 Zvýšená produktivita díky on-line  

 informacím
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UŠETŘETE 
ČAS A PENÍZE

DÍKY PRECIZNÍMU SERVISU
NEZTRÁCEJTE ČAS ZBYTEČNÝMI PROSTOJI
Když vás čeká dlouhý pracovní den, rozhodně není na místě prostoj traktoru z důvodu servisu. Provoz traktorů Magnum je snazší díky jednoduché a rychlé 
denní kontrole. Například systém chlazení se dá snadno a rychle vyčistit, neboť vzduchový filtr je umístěný v prostoru, kde umožňuje rychlou kontrolu. 
Proveďte rychlou kontrolu a pusťte se do práce!

MAXIMUM ČASU NA PRÁCI S MINIMÁLNÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY
Traktory Magnum jsou vybaveny technologii Efficient Power, která vám zaručí efektivitu a snížení provozních nákladů i nákladů na údržbu. Dlouhý servisní 
interval 600 provozních hodin je jednou z mnoha výhod traktorů Magnum.

POHODLNÝ PŘÍSTUP
Nové schůdky a madla na pravé 
straně zvyšuji stabilitu při mytí 
oken nebo zrcátka a připojování 

GPS přijímače AFS.

RYCHLÉ A SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Chladiče lze pohodlně vyklopit
a vyčistit. 

SNADNÝ PŘÍSTUP K 
SERVISNÍM MÍSTŮM
Jednodílnou kapotu motoru lze 
snadno odklopit (do polohy 45° 
a 90°) i s  pracovním strojem 
v předním tříbodovém závěsu.

SNADNÉ PLNĚNÍ PROVOZNÍCH 
KAPALIN
Palivo a provozní kapalinu Adblue 
snadno doplníte ze země. Plnicí 
víčka lze uzamknout.
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KOMPLEXNÍ
PÉČE

NAVŠTIVTE NÁŠ FANSHOP NA

WWW.CASEIH.COM

NÁHRADNÍ DÍLY 
& SERVIS

S nákupem nového stroje Case IH si můžete být jisti, že jste nekoupili pouze nejlepší produkt, ale navíc je vám 
k dispozici zázemí vašeho dealera, abyste měli zajištěnou komplexní péči. Jedná se o dodávky náhradních dílů, 
proškolený tým servisních mechaniků, pomoc se zajištěním financování a případně dalších doplňkové služby, které pro 
vás Case IH zajistí.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS PRO
PLNOHODNOTNÝ PROVOZ VAŠEHO STROJE
Značkové náhradní díly CASE IH a další 
komponenty od vašeho dealera jsou zárukou 
dlouholetého spolehlivého provozu. Odborně 
vyškolení mechanici vám zaručí kompletní 
záruční a pozáruční péči o váš traktor. Nechte 
váš traktor pracovat s maximální produktivitou
a neztrácejte čas zbytečnými prostoji.
 

OKAMŽITÁ PODPORA PO CELÉ ZEMI
Case IH Max Service je služba zákaznické 
podpory, která zajišťuje nepřetržitou asistenci 
(24 hodin denně / 7 dní v týdnu) profesionálního 
týmu odborníků. Tito specialisté vám dokáží 
poradit na úrovni produktu či náhradních dílů 
v  krizových situacích, aby nedošlo ke snížení 
produktivity vašeho stroje, což by mohlo ohrozit 
budoucí zisk. Max Service je tu pro vás, aby 
vám sloužil ve všem, co se týká značky Case 
IH. Neváhejte se na tyto profesionály kdykoliv
a s čímkoliv obrátit, rádi vám pomohou.

OPTIMÁLNÍ FINANCOVÁNÍ PRO KAŽDÉHO
CNH Industrial Capital je finanční společností pro 
Case IH. Naši zaměstnanci jsou finanční experti 
a mají dlouholeté zkušenosti v  zemědělském 
sektoru. Neznáme pouze produkty Case 
IH a vlastní trh, rozumíme individuálním 
požadavkům vaší činnosti. Proto jsme vždy 
schopni nabídnout finanční řešení pro vaši 
novou investici, které bude ušité přesně na 
míru vašich provozních požadavků s ohledem 
na používání stroje. Jednat se může o úvěr, 
pronájem nebo leasing. Naším největším cílem 
je zvýšit profit vaší investice! Proto je možné 
kombinovat každé finanční řešení společnosti 
Case IH Capital – jedná se o kompletní balíček 
finančních služeb, který vám zajistí veškerou 
finanční péči o vaši techniku.
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MODELY MAGNUM 280 MAGNUM 310 MAGNUM 340 
MAGNUM 340 ROWTRAC

MOTOR FPT FPT FPT
Počet válců 6 6 6
Typ Vznětový motor se 4-ventilovou technikou, turbodmychadlem, chladičem stlačeného vzduchu a vstřikováním Common Rail
Emisní norma EURO IV
Objem motoru (cm³) 8 700 8 700 8 700
Maximální výkon ECE R1203)Power Management4) (kW/k) 258 / 351 281 / 382 301 / 409
Maximální výkon ECE R1203) (kW/k) 232 / 315 255 / 347 275 / 374
… při otáčkách motoru (ot/min.) 1 800 1 800 1 800
Jmenovitý výkon ECE R1203)Power Management4) (kW/k) 232 / 315 255 / 347 276 / 375
Jmenovitý výkon ECE R1203) (kW/k) 206 / 280 229 / 311 250 / 340
… při otáčkách motoru (ot/min.) 2 000 2 000 2 000
Max. krouticí moment Power Management4) (Nm při 1 400-1 600 ot/min.) 1 558 1 708 1 800
Max. krouticí moment (Nm při 1 500-1 600 ot/min.) 1 381 1 531 1 671
Převýšení krouticího momentu Standard / Power Management4) (%) 40 / 41 40 / 40 40 / 37
Objem nádrže na palivo / AdBlue(l) 678 / 99 678 / 99 678 / 99
PŘEVODOVKA
19x4 Plně řazená pod zatížením 50 km/h • • •
19x4 Fullpowershift 40 kph Eco or 50 kph
23x6 Plně řazená pod zatížením s plazivými převody 40 km/h
Reverzace • • •
Typ uzávěrky zadního diferenciálu Elektro-hydraulické s automatickým ovládáním
Provozní brzdy Hydraulicky ovládané brzdové kotouče v olejové lázni s automatickým vymezením zdvihu
VÝVODOVÝ HŘÍDEL PTO
Způsob ovládání Elektro-hydraulické
Otáčky standardně (volitelně) 1 000 ( 540/1 000)
Otáčky motoru standardně (volitelně) (ot/min.) 1 803 ( 1 592/1 803)
Typ koncovky standardně (volitelně) 1 3/4" 20 drážek (1 3/8" 6 drážek (540 ot/min.) nebo 1 3/8" 21 drážek (1 000 ot/min.) nebo 1 3/4" 20 drážek (1 000 ot/min.))
PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS A VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Přední PTO 1 000 při 1 804 ot/min.
Zvedací síla předního tříbodového závěsu (kg) 5 000 5 000 5 000
POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY A ŘÍZENÍ
Kategorie přední nápravy standardně / volitelně Kat. 4,75 (Kat. 5) Kat. 4,75 (Kat. 5) Kat. 5 (-) 
Odpružení přední nápravy
Úhel natočení kol (°) 55 55 55
Min. poloměr zatáčení1)s rozchodem 1 800 mm (m) 5,3 5,3 5,3
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Typ Uzavřená hydraulická soustava s axiálním pístovým čerpadlem Load Sensing a kompenzací tlaku a průtoku PFC
Max. průtok čerpadla standardně / HighFlow / TwinFlow (l/min) 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282
Maximální tlak (bar) 210 210 210
Typ ovládání Elektronická regulační hydraulika zadního tříbodového závěsu (EHR) s tlumením kmitů za jízdy Ride Control
Max. zvedací síla zadního tříbodového závěsu (kg) 8 843 9 705 10 927

OECD zvedací síla zadního tříbodového závěsu 610 mm koncovkami ramen (kg) 7 934 8 709 10 024

Max. počet zadních elektro-hydraulických okruhů 4 elektro-hydraulické okruhy standardně, 5. a 6. volitelně, individuální časování a nastavení průtoku, Power Beyond nebo nízkotlaká vratka
Časovač zadního elektro-hydraulického okruhu 0 - 30 s na všech modelech
Kategorie Kat. III Kat. III Kat. IVN 
Prokluzová regulace

* Je v souladu s legislativou a specifikací v dané zemi  
1) Se standardními pneumatikami     
2) Jiné pneumatiky na vyžádání      
3) ECE R120 koresponduje s ISO 14396 a 97/68/EC 
4) Power Management je k dispozici při práci s PTO a v dopravě  
• Standard   Volitelně  

* Je v souladu s legislativou a specifikací v dané zemi  
1) Se standardními pneumatikami     
2) Jiné pneumatiky na vyžádání      
3) ECE R120 koresponduje s ISO 14396 a 97/68/EC 
4) Power Management je k dispozici při práci s PTO a v dopravě  
• Standard   Volitelně  

MODELY MAGNUM 280 CVX MAGNUM 310 CVX MAGNUM 340 CVX 
MAGNUM 340 ROWTRAC CVX

MAGNUM 380 CVX
MAGNUM 380 ROWTRAC CVX

MOTOR FPT FPT FPT FPT
Počet válců 6 6 6 6
Typ Vznětový motor se 4-ventilovou technikou, turbodmýchadlem, chladičem stlačeného vzduchu a vstřikováním Common Rail
Emisní norma EURO IV
Objem motoru (cm³) 8 700 8 700 8 700 8 700
Maximální výkon ECE R1203)Power Management4) (kW/k) 258 / 351 281 / 382 301 / 409 320 / 435
Maximální výkon ECE R1203) (kW/k) 232 / 315 255 / 347 275 / 374 307 / 417
… při otáčkách motoru (ot/min.) 1 800 1 800 1 800 1 800
Jmenovitý výkon ECE R1203)Power Management4) (kW/k) 232 / 315 255 / 347 276 / 375 305 / 415
Jmenovitý výkon ECE R1203) (kW/k) 206 / 280 229 / 311 250 / 340 279 / 379
… při otáčkách motoru (ot/min.) 2 000 2 000 2 000 2 000
Max. krouticí moment Powe rManagement4) (Nm při 1 400-1 600 ot/min.) 1 558 1 708 1 800 1 850
Max. krouticí moment (Nm při 1 500-1 600 ot/min.) 1 381 1 531 1 671 1 850
Převýšení krouticího momentu Standard / Power Management4) (%) 40 / 41 40 / 40 40 / 37 39 / 27
Objem nádrže na palivo / AdBlue(l) 617 / 99 617 / 99 617 / 99 617 / 99
PŘEVODOVKA
Plynulá převodovka 50 km/h • • • •
Reverzace • • • •
Typ uzávěrky zadního diferenciálu Elektro-hydraulické s automatickým ovládáním
Provozní brzdy Hydraulicky ovládané brzdové kotouče v olejové lázni s automatickým vymezením zdvihu
VÝVODOVÝ HŘÍDEL PTO
Způsob ovládání Elektro-hydraulické
Otáčky standardně (volitelně) 1 000 ( 540/1 000)
Otáčky motoru standardně (volitelně) (ot/min.) 1 803 ( 1 592/1 803)
Typ koncovky standardně (volitelně) 1 3/4" 20 drážek (1 3/8" 6 drážek (540 ot/min.) nebo 1 3/8" 21 drážek (1 000 ot/min.) nebo 1 3/4" 20 drážek (1 000 ot/min.))
PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS A VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Přední PTO 1 000 při 1 804 ot/min.
Zvedací síla předního tříbodového závěsu (kg) 5 000 5 000 5 000 5 000
POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY A ŘÍZENÍ (POHON)
Kategorie přední nápravy standardně / volitelně Kat. 4,75 (Kat. 5) Kat. 4,75 (Kat. 5) Kat. 5 (-) 
Odpružení přední nápravy
Úhel natočení kol (°) 55 55 55 55
Min. poloměr zatáčení1)s rozchodem 1 800 mm (m) 5,3 5,3 5,3 5,3
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Typ Uzavřená hydraulická soustava s axiálním pístovým čerpadlem Load Sensing a kompenzací tlaku a průtoku PFC
Max. průtok čerpadla standardně / HighFlow / TwinFlow (l/min) 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282
Maximální tlak (bar) 210 210
Typ ovládání Elektronická regulační hydraulika zadního tříbodového závěsu (EHR) s tlumením kmitů za jízdy Ride Control
Max. zvedací síla zadního tříbodového závěsu (kg) 8 843 9 705 10 927 10 927
OECD zvedací síla zadního tříbodového závěsu 610 mm za koncovkami ra-
men (kg)

7 934 8 709 10 024 10 024

Max. počet zadních elektro-hydraulických okruhů (Volitelně) 4 elektro-hydraulické okruhy standardně, 5. a 6. volitelně, individuální časování a nastavení průtoku, Power Beyond nebo nízkotlaká vratka
Časovač zadního elektro-hydraulického okruhu 0 - 30 s na všech modelech
Kategorie Kat. III Kat. III Kat. IVN Kat. IVN 
Prokluzová regulace
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MODELY MAGNUM 280 MAGNUM 310 MAGNUM 340
HMOTNOST
Standardní pohotovostní hmotnost / s odpruženou nápravou (kg) 10 910 / 11 415 10 910 / 11 415 11 730 / 12 190
                            Kat. 5 (volitelně) / kat. 5 s odpruženou přední nápravou (kg) 10 985 / 11 450 10 985 / 11 450 - / -
                           Magnum 340 se zadní nápravou kat. 5 Heavy Duty (kg) - / - - / - 12 395 / 12 850
Max. přípustná celková hmotnost s přední nápravou kat. 4,75 / kat. 5 (kg) 17 530 / 17 850 17 530 / 17 850 - / 18 000
Max. přípustná hmotnost na přední nápravu s přední nápravou kat 4,75 / kat. 5 (kg) 6 030 / 6 350 6 030 / 6 350 - / 7 760
Max. přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg) 11 500 11 500 11 500
ROZMĚRY 1)

A: Celková délka pouze s konzolou / s předním TBZ / s předním závažím (mm) 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225
                       se zadní nápravou kat. 5 Heavy Duty - / - / - - / - / - 6 299 / 6 575 / 6 505
B: Celková výška (mm) 3 375 3 375 3 375
C: Celková šířka (přes zadní blatníky s nástavci) (mm) 2 550 2 550 2 550
D: Rozvor se zadní nápravou standard / Heavy duty (mm) 3 105 / - 3 105 / - 3 105 / 3 155
E: Výška od středu zadní nápravy po hranu kabiny (mm) 2 488 2 488 2 488
F: Stavitelný rozchod předních kol (mm) 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256
                         Stavitelný rozchod zadních kol (mm) 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294
STANDARDNÍ PNEUMATIKY 2)

Přední 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30
Zadní 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42
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MODELY MAGNUM 280 CVX MAGNUM 310 CVX MAGNUM 340 CXV MAGNUM 380 CVX
HMOTNOST
Standardní pohotovostní hmotnost / s odpruženou nápravou (kg) 10 910 / 11 415 10 910 / 11 415 11 730 / 12 190 12 395 / 12 850
 Kat. 5 (volitelně) / Kat. 5 s odpruženou přední nápravou (kg) 10 985 / 11 450 10 985 / 11 450 - / - 12 395 / 12 850
Magnum 340 se zadní nápravou kat. 5 Heavy Duty (kg) - / - - / - 12 395 / 12 850 - / - 
Max. přípustná celková hmotnost s přední nápravou kat. 4,75 / kat. 5 (kg) 17 530 / 17 850 17 530 / 17 850 - / 18 000 - / 18 000
Max. přípustná hmotnost na přední nápravu s přední nápravou kat. 4,75 / kat. 5 (kg) 6 030 / 6 350 6 030 / 6 350 - / 7 760 - / 7 760
Max. přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg) 11 500 11 500 11 500 11 500
ROZMĚRY 1)

A: Celková délka pouze s konzolou / s předním TBZ / s předním závažím (mm) 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 299 / 6 575 / 6 505
                       se zadní nápravou kat. 5 Heavy Duty - / - / - - / - / - 6 299 / 6 575 / 6 505 - / - / -
B: Celková výška (mm) 3 375 3 375 3 375 3 375
C: Celková šířka (přes zadní blatníky s nástavci) (mm) 2 550 2 550 2 550 2 550
D: Rozvor se zadní nápravou standard / heavy duty(mm) 3 105 / - 3 105 / - 3 105 / 3 155 - / 3 155
E: Výška od středu zadní nápravy po hranu kabiny (mm) 2 488 2 488 2 488 2 488
F: Stavitelný rozchod předních kol (mm) 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256
                             Stavitelný rozchod zadních kol (mm) 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294
STANDARDNÍ PNEUMATIKY 2)

Přední 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30
Zadní 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42

MODELY MAGNUM 340 ROWTRAC
HMOTNOST
Standardní pohotovostní hmotnost 
s nápravou Class 5 / s odpruženou nápravou kat. 5 (kg)

16 880/19 610

Max. přípustná celková hmotnost s přední nápravou Class 5 (kg)  20 000
Max. přípustná hmotnost na přední nápravu s přední nápravou Class 5 (kg)  7 950
Max. přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg)  16 800
ROZMĚRY 1)

A: Celková délka pouze s konzolou / s předním TBZ / s předním závažím (mm)  6 015 / 6 295 / 6 225 
B: Celková výška (mm)  3 450 
C: Min./Max. šířka (přes zadní blatníky s nástavci) (mm)  2 540 (24"/76") / 3 810 (30"/120") 
D: Rozvor (mm)  3 155 
E: Výška od země po střed hnacího kola (mm)  1 243 
F: Stavitelný rozchod předních kol (mm)  1 560 - 2 256
                         Stavitelný rozchod zadních pásů (mm)  1 470 - 2 294 
STANDARDNÍ PNEUMATIKY 2)

Přední  620 / 75 R30 
PÁSY 
Dostupná šířka pásů  61 cm, 76.2 cm 
Dostupný spon řádků 193 cm, 203,2 cm a 223,5 cm 

MODELY MAGNUM 340 ROWTRAC CXV MAGNUM 380 ROWTRAC CVX
HMOTNOST
Standardní pohotovostní hmotnost 
s nápravou Class 5 / s odpruženou nápravou kat. 5 (kg)

16 880 – 19 610 16 880 – 19 610

Max. přípustná celková hmotnost s přední nápravou Class 5 (kg)  20 000  20 000
Max. přípustná hmotnost na přední nápravu s přední nápravou Class 5 (kg)  7 950  7 950
Max. přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg)  16 800  16 800
ROZMĚRY 1)

A: Celková délka pouze s konzolou / s předním TBZ / s předním závažím (mm) 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225
B: Celková výška (mm) 3 450 3 450
C: Min./Max. šířka (přes zadní blatníky s nástavci) (mm) 2 540 (24"/76") / 3 810 (30"/120") 2 650
D: Rozvor (mm) 3 155 3 155
E: Výška od země po střed hnacího kola (mm) 1 243 1 243
F: Stavitelný rozchod předních kol (mm) 1 560 - 2 256  1 560 - 2 256
                             Stavitelný rozchod zadních pásů (mm)  1 470 - 2 294  1 470 - 2 294 
STANDARDNÍ PNEUMATIKY 2)

Přední  620 / 75 R30  620 / 75 R30 
PÁSY
Dostupná šířka pásů 61 cm, 76,2 cm  61 cm, 76,2 cm 
Dostupný spon řádků  193 cm, 203,2 cm a 223,5 cm  193 cm, 203,2 cm a 223,5 cm 
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Výrobní závod pro traktory Magnum sídlí v Racine, ve státu Wisconsin v USA.

NA ZAČÁTKU…
Jerome Increase Case založil továrnu na výrobu strojů již v roce 1842 a první 
motorový traktor vyrobil už v roce 1869 s názvem Old No.1. Od tohoto počátku 
začal CASE IH hrát důležitou roli při formování zemědělství. CASE IH se zapsal 
jako průkopník plynulých převodovek, pásových podvozků nebo axiálních 
mlátiček a neustále zvyšuje laťku produktivity a spolehlivosti v zemědělství.

TRADICE STÁLE POKRAČUJE 
Výrobní závod pro modelovou řadu Magnum se rozkládá na ploše 595 000 m2. 
Vyrábějí se zde i další komponenty pro další produkty CASE IH. Jako jsou 
například převodovky pro sklízecí mlátičky Axial Flow, sklízeče bavlny Cotton 
Express, nápravy, hydraulické rozvaděče pro převodovky Powershift a další 
komponenty. 

Výrobní závod v Racine zaměstnává 500 pracovníků a využívá moderní výrobní 
principy pro zajištění maximální efektivity, kvality s minimalizací produkce odpadu. 
Celá montážní linka je vybavena ergonomickými manipulačními prostředky, 
mycími a robotickými nátěrovými systémy a moderními diagnostickými systémy 
pro zajištění nejvyšší úrovně kvality a spolehlivosti. Výrobní závod je zapojen do 
systému řízení kvality WCM – Word Class Manufacturing.

RACINE

 DOMOV TRAKTORŮ
 MAGNUM



www.caseih.com

Věrnosní program pro zákazníky CASE IH
www.caseklub.cz
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Váš prodejce:

AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
+420 519 402 285, info@agrics.cz
Výhradní dovozce CASE IH do ČR
www.agrics.cz


