STEIGER & QUADTRAC

PUSŤTE NA POLE

TOHO NEJSILNĚJŠÍHO

Z NEJSILNĚJŠÍCH
Celý život je postaven na růstu věcí všude kolem nás: a tak je to i s vámi. Jsou to zemědělské plodiny, hospodářské zvířectvo, vaše podnikání, vaše rodina.
Traktory Steiger a Quadtrac jsou zkonstruovány tak, aby čelily všem přicházejícím výzvám a umožnily vám být perfektně připraveni na zvládnutí jakékoliv
práce s maximálním komfortem. Za všech okolností a podmínek vám pomůžou provést více práce během pracovního dne. Case IH se zavazuje maximálně
pomáhat vám v situacích, na kterých opravdu záleží – potenciální výnos, návratnost vaší investice, méně času v práci a více času s rodinou.

JSME O KROK VPŘED
Existuje mnoho imitací, ale neexistuje nic, co by se vyrovnalo traktorům Steiger a Quadtrac. Síla kolových traktorů Steiger a exkluzivní a pokrokový design
pásových traktorů Quadtrac staví Case IH nad úroveň sektoru traktorů s vysokými výkony. Naši vývojoví pracovníci se podílí na změnách prováděných
u nových generací traktorů Steiger a Quadtrac, přičemž největší důraz kladou na neustálé vylepšování důležitých komponentů, aby dokázali ještě více snížit
vliv utužení a poškození půdy vzhledem k užší pracovní ploše a nepředvídatelným změnám v počasí, a to vše bez ztráty výkonu a produktivity. Konkrétně
s traktorem Quadtrac, který má čtyři nezávislé pásové podvozky, kloubové řízení a umožňuje výkyv ve všech směrech, se dostanete na vaše pole dříve
a zůstanete na něm déle než všichni ostatní.

NOVÁ GENERACE
Poslední generace traktorů Quadtrac a Steiger nastavují nové standardy produktivity, spolehlivosti a komfortu, překonávají očekávání požadovaná většinou
dnešních profesionálních farmářů. Nová modelová řada dosahuje ještě vyšší produktivity díky vyvážené kombinaci technických parametrů s jedinečným
komfortem obsluhy a ergonomickým ovládáním. Traktory Steiger a Quadtrac 620 Case IH představují nejsilnější zástupce mezi všemi traktory, které jsou
na dnešním trhu dostupné. Dosahují jmenovitého výkonu 628 koní a dokáží vyvinout až 692 koní maximálního výkonu.
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SILNÁ TRADICE

S ÚSPĚŠNÝM

PŘÍBĚHEM
Tradice traktorů Steiger se datuje přes polovinu století a sahá až do roku 1963, kdy hospodařící bratři Douglas a Maurice postavili svůj první kloubový traktor se stálým
pohonem čyř kol ve stodole rodinné farmy Steiger v USA ve státě Minnesota. Traktor s výkonem 238 koní si brzo získal pozornost jejich sousedů. Netrvalo dlouho a bratři na
farmě Steiger postavili traktor na objednávku. O šest roků později se přesunula výroba traktorů Steiger do Farga, nynějšího výrobního závodu, který leží ve státě Severní
Dakota. V roce 1996 se odehrála doposud největší revoluce v sektoru kloubových traktorů, kdy se stal Case IH průkopníkem a vytvořil nový formát traktoru se čtyřmi
pásovými podvozky, který dostal název Quadtrac. Od té doby prošel koncept čtyřpásového podvozku dalším vývojem a díky postupným úpravám jsme vytvořili traktor, který
pokračuje ve vedení v segmentu pásových traktorů s pásovými podvozky. Mezitím stejná technologie přináší výhody i u jiných produktů značky Case IH, zejména se jedná
o sklízecí mlátičky Axial-Flow a traktory Magnum Rowtrac se zadními pásy.

1958

	John Steiger a synové Douglas a Maurice postavili první
traktor Steiger ve stodole rodinné farmy v USA ve státě
Minnesota. Traktor s výkonem 238 koní byl první kloubový
traktor se stálým pohonem čtyř kol ve výkonovém
segmentu přes 200 koní.

1986

	Důsledkem dopadu celosvětového poklesu
prodeje traktorů výrobní závod Steiger
produkuje zhruba 25% jeho celkové
kapacity. Steiger Inc a výrobní závod Fargo
jsou zakoupeny společností Tenneco Inc,
a poté mateřskou společností Case IH.

2008

	Představení zlaté edice modelové řady
traktorů k 50 letému výročí traktorů
Steiger.
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1963

Na základě požadavků z nedalekého
sousedství na stavbu podobných traktorů
se rodina rozhodla zahájit komerční
výrobu traktorů Steiger, které mají
výraznou světle zelenou barvu.

1988

Výrazně světle zelená barva 		
je změněna na proslulou 		
červenou barvu produktů 		
Case IH při představení 		
nové řady traktorů 9100 		
z Farga.

2010


	Nové traktory Steiger / Quadtrac s vysokým
výkonem a účinným spalováním paliva
splňují emisní limity normy Stage IIIB.
Jedná se o významný krok směrem
k čistšímu životnímu prostředí díky nízké
produkci spalin při snížené spotřebě paliva.

1982

J e představen traktor Steiger Panther 1000.
Jedná se o první model s 12 stupňovou
převodovkou řazenou pod zatížením,
elektronickým ovládáním, novou kabinou
Deluxe a hydraulickým systémem
s kompenzací tlaku a průtoku oleje.

1996

	Představen zcela nový traktor Steiger
Quadtrac. Jedná se o první traktor na světě,
který má gumové pásy místo kol, kloubové
řízení a dosahuje výkonu 360 koní.

2014

	Nejsilnější traktor na světě
Quadtrac se stává traktorem roku
2014.
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JEDNOZNAČNÝ LÍDR

DÍKY BEZKONKURENČNÍM
VÝHODÁM

VYJEĎTE NA POLE DŘÍVE.
KONSTRUKCE TRAKTORŮ CASE IH QUADTRAC VÁM UMOŽŇUJE PRACOVAT, I KDYŽ OSTATNÍ JEŠTĚ NEMOHOU.
Farmáři musí mít stále na paměti nepředvídatelné počasí a zároveň pracují s novými trendy, které mění formu
zemědělského hospodaření a pracovní podmínky. Ovšem s traktorem Case IH Quadtrac ve vašem vozovém parku,
který má čtyři nezávislé pásové podvozky, kloubové řízení a výkyv ve všech směrech, dokážete rovnoměrně rozložit
hmotnost traktoru pro přenos tahového výkonu na všechny čtyři pásy a díky trakčním vlastnostem tak zajistit
průchodnost v mokrém terénu, kde ostatní neprojedou. To vše zvládnete s minimálním poškozením půdní struktury,
aby zůstala půda ušetřena i pro další sezóny. Dostat se na pole dříve a zůstat na něm déle než všichni ostatní – to
je skutečná výhoda.

NÍZKÉ POŠKOZENÍ PŮDY.
ZVÝŠENÁ TRAKCE. NÍZKÝ PROKLUZ DOKONALÝ PRŮCHOD TERÉNEM. Traktor Steiger Quadtrac dominuje
nespočtem výhod a je zkonstruován pro přenos výkonu na podložku, tedy s ohledem na maximální přenos tahového
výkonu pro provedení té nejtěžší práce s minimálním vlivem na poškození půdy.
	Čtyři nezávislé pásové podvozky rozkládají hmotnost traktoru na půdu stejnoměrně, a to jak při práci na poli, tak při
transportních operacích.
	Pokud počasí není na vaší straně a časový prostor na práci se značně zkracuje, tak budete klidní, protože máte
dostatek výkonu k provedení i té nejtěžší práce s maximální účinností přenosu tahového výkonu na závěsný stroj
bez jakéhokoliv problému.
	Konstrukce traktoru Quadtrac s kloubovým řízením umožňuje přenášet plný výkon na půdu i během zatáčení a
nedochází k poškození struktury půdy, ke kterému často dochází u konkurentů s odlišnou koncepcí řízení.

BEZKONKURENČNÍ POSTAVENÍ.
SPLŇUJE NOVÁ, NÁROČNÁ OČEKÁVÁNÍ FARMÁŘŮ S NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITOU A KOMFORTEM. S maximálním
výkonem až 692 koní udávají traktory Steiger a Quadtrac nové standardy produktivity, nabízí možnost zpracovat
rozlehlé plochy v napjaté sezóně, a to vše v náročném terénu každou hodinu, každý den. Case IH vnímá náročnost
sezony z pohledu obsluhy a dokáže specifikovat potřeby pro její podporu při vykonávání náročných úkolů.
Traktory Steiger a Quadtrac mají kabinu navrženou pro maximální komfort a intuitivní ovládání.
Technologie SCR splňuje jak emisní normu Stage IIIB, tak významně přispívá ke snížení paliva.
	Moderní motory FPT, které jsou v současné době používány v traktorech Case IH Steiger/Quadtrac jsou pokračováním
tradice v přínosu výhod zákazníkovi. Jednoduchá technologie s poslední generací vstřikování močoviny Hi-eSCR
významně přispívá ke snížení spotřeby paliva a provozních nákladů.

SNÍŽENÝ MĚRNÝ TLAK NA PŮDU.
ROVNOMĚRNÉ ROZLOŽENÍ HMOTNOSTI NA PŮDU. NEUSTÁLÝ KONTAKT S TERÉNEM. OCHRANA PŮDY.
NEJLEPŠÍ PODMÍNKY PRO PĚSTOVÁNÍ PLODIN. Snížení měrného tlaku vede ke sníženému poškozování půdní
struktury, následně pozbývá schopnosti zadržovat vodu, omezovat pohyb kyslíku a živin v půdě. Traktory Steiger a
Quadtrac jsou zkonstruovány pro přenos výkonu díky využití velké hmotnosti, a to zejména pokud jsou používány
správným způsobem, aby se o půdu staraly a nikoliv ji utužovaly.
Díky čtyřem pásovým podvozkům je hmotnost traktoru velmi účinně přenášena na půdu.
Konstrukce náprav zajistí přenos maximálního tahového výkonu.
Nezávisle poháněné, výkyvné pásové podvozky zajistí excelentní kontakt s půdou za všech podmínek.
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ROBUSTNÍ A PROVĚŘENÝ DESIGN.
KONSTRUKCE TRAKTORU ZVLÁDÁ I TY NEJTĚŽŠÍ ÚKOLY V NEJNÁROČNĚJŠÍM TERÉNU. Traktory Steiger
a Quadtrac jsou od zahájení výroby známé svou prověřenou robustností. Robustnost a odolnost jsou charakteristické
rysy, které představují základ nejsilnějších traktorů dnešní doby. Tyto traktory jsou zkonstruovány pro tu nejtěžší práci,
jakou může být např.: tahání širokých kypřičů nebo hloubkových podrýváků. V případě potřeby překonání terénních
nerovností je tu výkyvný rám, který zajistí dokonalý kontakt se zemí. Pásové podvozky jsou osazeny gumovými pásy
s hydraulickým napínáním. Díky neustálému napínání je hmotnost traktoru přenášená celou styčnou plochou pásu,
což zvyšuje produktivitu, snižuje opotřebení pásů a spotřebu paliva.
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PRO NEJVYŠŠÍ

VÝKONY

Nejvýkonnější traktory na trhu jsou od značky CASE IH. Modely Quadtrac a Steiger vynikají
svými vysokými standardy, jako jsou:výkonnost, komfort a nízká spotřeba paliva. Emisní
norma Stage IV je splněna pomocí vysoce účinné Hi-eSCR technologie. Díky této technologii
dochází k odbourávání škodlivých látek až ve výfuku a motor tak zajistí dodání plného
výkonu, pro který byl zkonstruován. Ovšem samotný výkon není všechno. Výrobce Case IH
se zaměřuje na kombinaci výkonu a preciznosti v ovládání traktoru, aby byla obsluha
schopna plný výkon motoru využít, čímž vytváří nové standardy v oblasti komfortu při
ovládání stroje. Výsledkem jsou stroje, které představují „TOP“ v oblasti produktivity, což
velké zemědělské podniky zajímá.

NEJVYŠŠÍ LEVEL KOMFORTU
Traktory Quadtrac a Steiger mají největší kabinu na trhu
s nejlepším výhledem. Odpružení kabiny a sedadla poskytuje
luxusně hladkou jízdu a nyní si můžete dopřát ještě vyšší komfort
díky odvětrávané sedačce. Kabina vykazuje extrémně nízkou
hlučnost a je vybavena účinnou automatickou klimatizací, která
také přispívá k příjemnému pracovnímu prostředí.

VŠE POD KONTROLOU
Loketní opěrka Multicontroller má všechny ovládací prvky umístěné
na dosah vašich prstů. Novinkou jsou větší a podsvícená tlačítka
se zlepšenou ergonomií pro snadné a pohodlné ovládání. Intuitivní
ovládací panel ICP vám poskytuje všechny důležité funkce.
Dotykový displej AFS Pro 700 integruje všechny důležité informace
a funkce traktoru do jednoho místa. Přes displej lze pohodlně
ovládat automatickou navigaci AccuGuide a závěsné stroje přes
datovou sběrnici ISOBUS.
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POUZE HI-ESCR - BEZ KOMPROMISŮ
Vysoce výkonný motor o objemu 12,9 l s dvoustupňovým přeplňováním, vysokotlakým
vstřikovacím systémem Common Rail a nově navrženým chladicím systémem je tím pravým
řešením pro nejsilnější traktor na trhu. Traktory Quadtrac a Steiger splňují novou emisní normu
Stage IV díky technologii Hi-eSCR, a to bez použití recirkulace výfukových plynů a filtru pevných
částic. Tato technologie poskytuje vysoký výkon a nižší měrnou spotřebu paliva - bez kompromisů.

KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ
Řazení u traktorů Steiger/Quadtrac s převodovkou řazenou pod zátěží je velmi hladké a pracovní
den strávený na poli je díky tomu velmi pohodlný. Na silnici může traktor s převodovkou 16 x 2
dosáhnout rychlosti 37 km/hod. Traktory Steiger/Quadtrac jsou vybaveny automatickým řízením
produktivity (APM), který automaticky snižuje otáčky motoru na základě rychlosti a zatížení. Jízda
v automatickém režimu umožňuje snadno nastavit cílovou pojezdovou rychlost pomocí otočného
voliče na loketní opěrce Multicontroller, tedy podobně jak je tomu u traktorů s plynulou
převodovkou. Vše je navrženo tak, aby se zvýšila produktivita a komfort.

NEJVÝKONĚJŠÍ HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Paralelní hydraulický systém se dvěma axiálními pístovými čerpadly, snímacími větvemi LS
a kompenzátory tlaku a průtoku oleje dodá přesně požadovaný průtok oleje bez jakýchkoliv
parazitických ztrát na hydraulickém systému. Výkonný hydraulický systém může obsahovat až
8 vnějších elektro-hydraulických okruhů s maximálním průtokem pro jeden hydraulický okruh
159 l/min., přičemž celkový průtok čerpadel je 428 l/min Tažná tyč je uchycena pro výborné
tahové vlastnosti ve středu traktoru. Při tahu přes tažnou tyč jsou tahové vlastnosti nejlepší. Na
přání lze traktory vybavit vývodovým hřídelem PTO 1 000 ot/min. při 2 000 ot/min. motoru.

UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE RÁMU
Jedinečná konstrukce traktorů Quadtrac poskytuje nepřetržitý kontakt čtyřech pásů s povrchem
půdy. To je zaručeno díky uložení rámů pásových podvozků otočně na čepu umožňujícím výkyv
pásů ve směru jízdy nahoru a dolů. Kombinace výkyvného rámu a výkyvu jednotlivých pásových
jednotek ve směru jízdy je zárukou perfektního kontaktu pásů s půdou a maximálního tahového
výkonu i na nerovném povrchu. Nový design pásů snižuje vibrace a hlučnost při dlouhých
přejezdech po silnici. Bez ohledu na velikost traktoru dosahuje neuvěřitelně malý poloměr zatáčení
4,2 m, a to i v případě dvoumontáží.

NAVRŽENO PRO PŘESNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
Traktory mohou být vybaveny integrovaným systémem automatického navádění Accu Guide.
S jeho pomocí dokážete maximalizovat produktivitu, minimalizovat ztracený čas a snížit celkové
náklady. Přesnost navádění je dle používaného korekčního signálu až 2,5 cm. V případě výpadku
korekčního signálu nabízí systém speciální službu Xfill, která tyto výpadky dokáže eliminovat a na
přechodnou dobu zabezpečit práci bez ztráty přesnosti.
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JEDNODUCHOST A KOMFORT

UŽIJTE SI TO NEJLEPŠÍ

BEZKONKURENČNÍ KABINA CASE IH SURVEYOR
Case IH klade prioritu na komfort uživatelského prostředí, aby byla zajištěna maximální produktivita. Bezkonkurenční kabina Case IH Surveyor
nabízí jak systém odpružení kabiny, tak odpruženou sedačku řidiče pro excelentní jízdní komfort za všech okolností. Na loketní opěrce traktoru
Case IH Multicontroller jsou všechny ovládací prvky umístěné na dosah vašich prstů, s cílem zvýšení přesnosti při ovládání traktoru a závěsného
stroje. Inovativní technologie, jakou je automatické řízení produktivity (APM), je integrováno do traktoru pro zajištění optimálního nastavení
při vykonávání konkrétních úkolů. Zatímco systém precizního zemědělství Case IH (AFS) představuje skladbu pro plně automatické precizní
zemědělství. Je to právě uživatelské prostředí, které vám umožňuje ovládat traktor pouze konečky prstů, a to jak při práci na poli, tak při jízdě
po silnici.

SEDAČKA JAKO PRO KRÁLE
Standardní sedačka patří mezi nejlepší v porovnání se sedačkami na dnešním trhu. 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 v traktoru Steiger/Quadtrac si také můžou užívat komfortu červené kůže na velkém
a pohodlném sedadle s bezpečnostním pásem.

PADNE VÁM PŘESNĚ DO RUKY.
Volant má nastavitelnou polohu, díky které si jej můžete přiblížit/oddálit nebo přizvednout/spustit, aby
vám pasoval přesně do ruky. Přitom luxusní otočná sedačka, která tvoří jeden celek s loketní opěrkou
Multicontroller má integrované veškeré funkce pro ovládání traktoru. Sedačka se pohybuje nahoru
a dolů, otáčí se o exkluzivních 40° vpravo a umožňuje obrácené posezení s otočením o 180°, aby měl
řidič při práci opačným směrem zajištěný maximální výhled na závěsný stroj bez nadměrného vytáčení
celého těla. Příjemné prostředí v kabině vám zajistí plně automatická klimatizace, abyste se cítili svěží
po celý dlouhý pracovní den.
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INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ

VÁM UMOŽNÍ PLNOU KONTROLU

1

1

PŘÍSTROJOVÝ PANEL VA SLOUPKU A.
Panel přístrojů a výkonnostní monitor je integrován do předního A sloupku. Zobrazuje všechny informace o provozu traktoru: jako jsou otáčky motoru, zařazený převodový stupeň,
pojezdová rychlost, spotřeba paliva, odpracovaná plocha, hlášení servisního intervalu, atd. Všechny informace a provozní parametry traktoru jsou zobrazeny přehledně na
jednom místě. Traktor je vybaven automatickým zastavením motoru v případě překročení kritických hodnot u běžných provozních kapalin, aby nedošlo ke znehodnocení vaší investice.
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KOMPONENTY PRO ŘÍZENÍ VAŠEHO PRECIZNÍHO HOSPODAŘENÍ.
Dotykový displej AFS Pro700™ je integrovaný do loketní opěrky Multicontroller a umožňuje zobrazení všech nastavení vašeho traktoru, připojením video vstupů
je možné sledovat vše, co se děje v místech, kam normálně nevidíte a díky ISO BUS dokážete pouhým dotykem na displej ovládat závěsný stroj.
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OVLÁDACÍ TERMINÁL MULTICONTROLLER™.
Tři hlavní ovládací panely zahrnují všechny klíčové funkce traktoru, které lze ovládat pouze konečky prstů: logická loketní opěrka s ovládací pákou Multicontroller,intuitivní
ovládací panel ICP a dotykový displej AFS Pro 700™. Na loketní opěrce jsou integrované všechny funkce, které máte v dosahu ruky: volby rychlostních stupňů,
volby směru jízdy, ruční plyn, aktivace automatické navigace AccuGuide, souvraťový management, ovládaní vnějších elektro-hydraulických okruhů, zadní tříbodový
závěs, vývodový hřídel PTO, joystick - 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.
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KAŽDOU ZÁSADNÍ FUNKCI TRAKTORU ZVLÁDNE JEDNODUCHÝ OVLADAČ.
Nastavte pojezdovou rychlost, převodový stupeň, směr jízdy a mnoho dalšího bez zvednutí loktu vaší
ruky. Loketní opěrka Case IH Multicontroller umožňuje ovládat 85 % hlavních funkcí traktoru většinou
pouze konečky prstů. Díky zpětné vazbě od zákazníků provedli inženýři z vývojového oddělení Case
IH následující změny v ovládacích prvcích: větší a výraznější tvary tlačítek včetně jejich podsvícení.
Nyní je přepínání mezi jednotlivými funkcemi mnohem jednodušší.
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ZŮSTAŇTE ČILÝ

PO CELÝ DEN
MĚJTE VÝHLED VŠUDE KOLEM VÁS.
Zvolte si variantu osvětlení, která zahrnuje standardní halogen a technologii xenonových
výbojek (HID). Pro maximální svítivost existuje volitelná varianta s osvětlením 360°
pracovních světel se čtyřmi xenonovými výbojkami HID kolem celé střechy kabiny.
K dispozici jsou také zadní pracovní světla pro zvýšení univerzálnosti během pracovního
nasazení, jejichž význam oceníte při práci v noci.
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PROPLUJTE DLOUHÝMI PRACOVNÍMI DNY:
BEZKONKURENČNĚ PRVNÍ ODPRUŽENÁ KABINA
V TOMTO SEGMENTU.
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1 Spojovací tyče
2 Montážní držák
3 4 Pružné jednotky

14 KABINA

4 4 Tlumicí jednotky
5 Panhardské tyče
6 Torzní tyč

Čtyřbodové odpružení kabiny Case IH stabilizuje pohyby
ve směru vpřed a vzad, dále ze strany na stranu
a konečně směrem nahoru a dolů. Díky tlumícím
a pružným jednotkám, jež jsou umístěny v každém
rohu kabiny, je obsluze traktoru poskytován dokonalý
jízdní komfort i při zdolávání nerovného terénu.
Kombinace pružných a tlumicích jednotek včetně všech
montážních celků zajistí plné odizolování kabiny od
vibrací vycházejících od podvozku traktoru. Odpružení
je standardní výbavou traktorů Quadtrac a volitelnou
výbavou kolových traktorů.

KABINA 15

MOTOR A PŘEVODOVKA

JSOU DOKONALE SLADĚNY
ABY BYLY NÍZKÉ NÁKLADY

Traktory Steiger 540, 580 a 620 s nízkotlakým okruhem chladicího
systému dosahují vyššího výkonu při nižší spotřebě paliva. Dvoufázový
systém plnění stlačeným vzduchem využívá jedno menší turbodmychadlo, které zajistí dostatečné plnění při nízkých otáčkách motoru
a druhé velké turbodmychadlo, které zajistí obrovské přeplnění motoru
pro maximální výkon ve vysokých otáčkách. Každé turbodmychadlo má
vlastní chladicí systém, který umožňuje o 30 % rychlejší reakci pod
plným zatížením. Přední vyklápěcí chladiče jsou navrženy tak, aby se
nechaly snadno vyčistit.

Víme, že rozhodnutí o investování do traktoru Steiger nebo Quadtrac se nedělá snadno. A to je důvod, proč ke každému konstrukčnímu detailu přistupují naši vývojoví pracovníci
s důrazem na maximální úspory v provozních nákladech. Začíná to u technologie motoru a převodovky, která zajišťuje dokonalé sladění obou celků s garancí nejvyšší účinnosti
při vykonávání náročných operací. Všechny motory Case IH s vysokými výkony používají motor s vysokotlakým vstřikováním paliva Common Rail, který má velmi tichý a efektivní
provoz. Motory byly vyrobeny ještě robustnější než ty konkurenční a mají větší objem. Na vrcholu modelové řady dosahujeme nárůstu výkonu o 10 %, Quadtrac 620 může mít
tedy v extrémních podmínkách maximální výkon 692 koní – když traktor potřebuje sílu navíc, aby překonal zatížení a mohl pracovat dál bez nutnosti řazení.

SCR. JEDINÉ SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ, A TO HNED OD ZAČÁTKU

Převodovka s 16 převodovými stupni řazenými pod zátěží u traktorů Steiger řadí hladce pro dosažení vysoké
účinnosti, nízkého opotřebení a snížené únavy řidiče na konci dlouhého pracovního dne stráveného na poli.
Modulované spínání spojek umožňuje vůbec nejjemnější způsob přeřazení převodového stupně při zatížení
traktoru. 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. Převodovka Case IH má robustní komponenty, zejména se jedná o ozubená
kola a spojky, které jsou zkonstruovány na dlouhou životnost, zatímco musí přenášet výkon 692 koní.
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SPOLEHLIVOST, ODOLNOST: PŘEVODOVKA NABÍZÍ VÍC, NEŽ JEN ŘAZENÍ PŘEVODŮ

Steiger / Quadtrac 620

Výkon (hp)

Od roku 2006 jsou nejsilnější traktory Steiger a Quadtrac poháněny motorem Case IH CURSOR 12.9 l. 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 Steiger a Quadtrac 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 Steiger a Quadtrac 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 Steiger a Quadtrac je vyšší výkon při nižší
spotřebě paliva, okamžitá akcelerace a spolehlivost – vše na extrémně nízké úrovní emisí pro vyhovění emisní
normě Stage IV.
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Elektronicky řízený motor vyvine maximální výkon při snížené spotřebě
paliva. Pokud otáčky motoru klesnou vlivem zatížení, tak dojde k aktivaci systému „Engine Power Management“(extra výkon) až o 62 koní.
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ŠPIČKOVÝ VÝKON

A VÝKONNOST
Traktory Steiger a Quadtrac jsou stvořeny pro práci s největšími závěsnými stroji. Hmotnost a měrný tlak na půdu se zhoršují vlivem používání těžkých závěsných strojů. Pro
splnění náročných požadavků dnešního zemědělství značka Case IH intenzívně investuje do vývoje konstrukce traktorů Steiger a Quadtrac, se o vaši půdu se postarají tím
nejšetrnějším způsobem.

EXKLUZÍVNÍ DESIGN NÁPRAV TRAKTORŮ QUADTRAC CHRÁNÍ VAŠI CENNOU PŮDU
Při zatížení náprav do 10 tun je stlačení půdy vytvořeno jen ve vrchní vrstvě. Nevhodně zkonstruované těžké závěsné stroje mohou způsobit hloubkové utužení půdy,
které vede k postupnému snižování výnosů. I když lepší rozložení hmotnosti napomáhá minimalizovat měrný tlak na půdu,tak při použití více náprav nemusí docházet ke
zlepšení postupného utužování spodních vrstev půdy.
Každý pás traktoru Quadtrac používá 5 nezávislých náprav pro dokonalé rozložení hmotnosti traktoru a části přenesené hmotnosti těžkého závěsného stroje. Součástí pásového
podvozku jsou: hnací kolo, dvě vodící kladky a tři kopírovací rolny na spodní části. Všechny rolny jsou odpružené, aby pohlcovaly rázy a kopírovaly terén. Pás je automaticky
napínán prostřednictvím hydraulického systému, aby jeho každý cm dokázal působit na půdu. Celková styčná plocha pásu je 5,6 m2.
Všechny modely mohou být vybaveny uzávěrkou diferenciálu, která se umí automaticky deaktivovat v závislosti na úhlu zatáčení nebo při překročení rychlosti 18,5 km/hod.
Opětovná aktivace uzávěrky diferenciálu probíhá automaticky, jakmile pojede traktor znovu rovně. Co je výsledkem? Ta nejlepší kombinace kloubového řízení a největšího
tahového výkonu.

VOLITELNÁ KOMBINACE PNEUMATIK A DOTÍŽENÍ BRÁNÍ UTUŽENÍ A PROKLUZU
Traktor Steiger může být dodáván se speciálními širokými pneumatikami. Tyto pneumatiky na rozdíl od pneumatik konvenčních používají dokonalé pružné bočnice s technologií
IF, která umožňuje maximální trakci a minimální tlak huštění pro snížení měrného tlaku na půdu. Správné dotížení a rozložení hmotností traktoru na jednotlivé nápravy je
nejdůležitější úkol, který vede k maximálnímu kontaktu s půdou a k jejímu minimálnímu utužení. Existuje široká nabídka možností závaží a koncepcí pro správné určení
hmotností, aby to vyhovovalo nejlépe vašim požadavkům při konkrétním použití stroje.

KONSTRUKCE NÁPRAV ZVLÁDÁ OBDĚLÁNÍ OBROVSKÝCH PLOCH POZEMKŮ
Traktory Steiger mají robustní nápravy, které zvládnou až 30 000 kg celkové hmotnosti traktoru. To je vůbec největší hmotnost mezi traktory. To znamená, že váš Steiger dokáže
pracovat i s těmi největšími závěsnými stroji, které jsou k dispozici, a obdělá tak více hektarů za den. Traktory Quadtrac jsou vybaveny nápravami s převodem, který zajistí
extrémní krouticí moment a pásy, díky kterým je zajištěna nepřekonatelná trakce.
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PRACUJTE S TĚMI

NEJVĚTŠÍMI STROJI
VÝKONNÉ ZÁVĚSNÉ STROJE PRO MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITU
Až 428 l/min. průtoku hydraulického oleje až do osmi vnějších elektro-hydraulických okruhů a zvedací síla 9 071 kg zadního
tříbodového závěsu. To je výkon, který poskytuje traktor Steiger nebo Quadtrac: dostatečný průtok hydraulického oleje i pro ty
největší secí stroje, které byly kdy vyrobeny. Traktory Steiger používají druhé axiální pístové čerpadlo s cílem poskytnout přesné
požadované množství oleje pro každý z osmi vnějších elektro-hydraulických okruhů. Elektronicky řízené vnější okruhy hydrauliky
pracují s maximální účinností a dokonalou přesností pro zajištění požadovaného průtoku a tlaku hydraulického oleje za všech,
i těch nejnáročnějších podmínek. Nastavte si celý systém tak, jak potřebujete a ten se v rámci měnících se klimatických podmínek
(teplot) během dlouhého pracovního dne sám přizpůsobí.

DODAT PŘESNĚ TO, CO JE POŽADOVÁNO: TO JE PRAVÁ EFEKTIVITA
Hydraulický systém traktorů Steiger/Quadtrac používá nejmodernější technologie pro zajištění pracovních činností,
které jsou efektivní, snadno ovladatelné a výkonné. Začněme u čerpadel: hydraulický systém využívá paralelní
hydraulický okruh s čerpadly s kompenzací průtoku a tlaku (PFC), které dodávají přesně požadované množství
oleje pro dané operace. Tyto traktory mohou být vybaveny čtyřmi až osmi vnějšími hydraulickými okruhy v závislosti
na konkrétním modelu, zatímco volitelný vývodový hřídel PTO, který dosáhne jmenovitých otáček 1 000 ot/min. při
snížených otáčkách motoru 1 900 ot/min., dodá plný výkon tam, kde ho potřebujete.

Joystik, pro ovládání vnějších elektro-hydraulických okruhů je standardní výbavou pro traktory s osmi sekcemi.
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VÝKYV RÁMU VŠEMI SMĚRY

NEJLEPŠÍ SPECIFIKACE

PODVOZKU

O KROK VPŘED

PODVOZEK TRAKTORU STEIGER A QUADTRAC: PATENTOVANÝ TŘÍBODOVÝ OSCILAČNÍ RÁM

Traktory Steiger a Quadtrac představují vítěze mezi nejsilnějšími traktory na světové úrovni. Vynikají svojí
reputací: jako nejdrsnější silák do všech podmínek. Jsou zkonstruovány pro práci s největšími závěsnými
stroji, aby zkrátily čas potřebný pro obdělání velkých ploch a přitom snížily poškození a utužení půdy díky
velké styčné ploše všech čtyř pásů a dlouhému rozvoru pásových podvozků.

Středová část podvozku traktoru Steiger představuje dlouhé spojovací táhlo, které vede od přední části rámu až úplně do zadní části rámu pro účinný přenos dynamického
zatížení. Na traktorech vybavených zadním tříbodovým závěsem je dlouhé spojovací táhlo připevněné k přední části zadního tříbodového závěsu pro maximální účinek velkého
dynamického zatížení. Tento typ tříbodového oscilačního rámu dokáže přenést větší tahový výkon ve srovnání se standardním kloubem ostatních traktorů na trhu. Navíc je
řešení tříbodového rámu Steiger a Quadtrac velmi robustní s dlouhou životností.
2,55 m

HEAVY-DUTY RÁM PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ OPERACE
Traktory Steiger mají robustní rám, kde jednotlivé ocelové pláty jsou široké 13 mm. Rozvor podvozků
je dlouhý, aby byla zajištěna dokonalá trakce při těch největších tahových operacích. Ale ani tady se
nezastavujeme. Každý komponent traktorů Steiger a Quadtrac je vyroben, aby odolal nejnáročnějším
požadavkům, např. palivová nádrž – volíme radši ocelovou, protože vydrží víc než plastová.

Dvě velikosti rámů: malý rám se šířkou do 2,55 m s pneumatikami
710 mm nebo šířkou do 2,70 m s pneumatikami 800 mm

Výhody, které tato koncepce přináší:
	Zátěžové špičky jsou přenášeny přes přední rám
Odolnost, robustnost a stabilita jsou větší než u ostatních konstrukcí na trhu
Zvýšená trakce a snížený prokluz
Kontakt s půdou za všech okolností, ideální kopírování povrchu
Výkyv 13° na každou stranu = 26°

TŘI ZÁKLADNÍ VELIKOSTI RÁMŮ VÁM UMOŽNÍ VYBRAT PŘESNĚ TEN, KRETÝ POTŘEBUJETE
Dvě velikosti rámů: šířka 2,55 m s pneumatikami 710 nebo šířka 2,70 m s pneumatikami 800
Rám pro Quadtrac: do 3 m celkové šířky
MODEL

ŠÍŘKA RÁMU (mm)

ROZVOR (mm)

Quadtrac

1 116

3 912

Steiger 500 až 620

1 116

3 911

Steiger 370 až 470

929

3 759

Jeden rám pro Quadtrac – pod 3 m celkové šířky = bezproblémový provoz bez
nutnosti doprovodného vozidla.
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Podvozek traktoru Steiger má patentovaný tříbodový oscilační rám – zátěžové
špičky jsou přenášeny rovnoměrně pro větší odolnost, robustnost a stabilitu. Ve
středu uchycená tažná lišta: tažná lišta je uchycená přímo v hlavním otočném
čepu – tím je zajištěn výjimečný tah a přenos tahových sil rovnoměrně do
středu traktoru!

Výkyv rámu až 26°
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PŘESNÉ ŘÍZENÍ

KLOUBOVÝCH TRAKTORŮ
SNIŽUJE NARUŠENÍ PŮDY A CHRÁNÍ JEJÍ CELISTVOST
TRAKTORY S NEJVYŠŠÍMI VÝKONY SE SNADNÝM OVLÁDÁNÍM.
Pásové nebo kolové traktorySteiger / Quadtrac zatáčí stejným způsobem. U kloubového řízení jsou
potlačeny negativní vlivy, které jsou typické pro traktory s klasickým zatáčením kol na jedné nápravě.
Všechny čtyři pásové jednotky zůstávají ve styku se zemí a během zatáčení přenesou stejný točivý
moment. To znamená, že při manévrování pod zátěží dochází k minimální ztrátě trakce na rozdíl od
dvoupásových systémů, kdy dochází během otáčení k narušení přenosu síly. Navíc řízení traktorů
Steiger zůstává snadné a přesné za všech podmínek, což snižuje narušení půdy a chrání její
celistvost při otáčení na souvratích.
Quadtrac umí řídit pod plnou zátěží a zajistit plný tahový výkon.
Hydraulicky aktivované uzávěrky diferenciálu jsou součástí standardní výbavy.
	S aktivovanou uzávěrkou diferenciálu jsou jak kola, tak pásy spojeny dohromady, aby eliminovaly
prokluz mezi levou a pravou stranou traktoru na kluzkém terénu.
Úhel při plném zatočení dosáhne 42°, a to i v případě používání dvoumontáží.

Výkyvný žebřík poskytuje plnou manévrovací schopnost traktoru

5.7 m

Kloubové řízení a výkyvný podvozek přenáší jedinečný výkon a krouticí moment ve všech čtyřech styčných bodech
traktoru. V porovnání s dvoupásovým systémem dokáže čtyřpásový systém zatáčet pod plnou zátěží bez narušení půdy.

Poloměr zatáčeníje 5,7 m
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EXKLUZIVNÍ DESIGN

TRAKTORŮ QUADTRAC
Unikátní traktory CASE IH Quadtrac disponují čtyřmi samostatnými pásovými podvozky s nezávislým kopírováním povrchu, v čemž představují zcela nový standard
mezi pásovými traktory, zároveň poskytují plnohodnotný jízdní komfort a zcela účinné kloubové řízení pod plnou zátěží. Optimální tlak na půdu, vynikající flotace
a lepší trakce – to vše také snižuje zhutňování půdy. Je to pokroková konstrukce, která nabízí všestrannost a maximální produktivitu. Traktor Quadtrac je víc než
cokoli jiného, co byste mohli použít pro práci na vašich polích. S Quadtracem se nemůže rovnat žádný jiný pásový traktor. Quadtrac je ryzí originál už od roku 1996
a na českých polích pracuje už více než 100 těchto výjimečných strojů.

KOPÍROVÁNÍ TERÉNU
Čtyři nezávislé pásové podvozky s výkyvem +/- 10°umožňují dokonalé kopírování terénu. Součástí každého pásového podvozku je pět kol: dvě vodicí kladky a tři
kopírovací rolny pro ideální přenos hmotnosti na celou styčnou plochu pásu. Všechny rolny jsou odpružené, aby pohlcovaly rázy a kopírovaly terén.

POZITIVNÍ POHON ZNAMENÁ VYŠŠÍ ŽIVOTNOST A SPOLEHLIVOST
Poskytnutí více využitelné energie je možné díky exkluzivnímu pozitivnímu pohonu traktoru Quadtrac. Tažné patky, které zapadají do hnacího kola, eliminují prokluz
mezi hnacím kolem a pásem. Jedná se o přímý pohon, který je nepřetržitě spojen za všech okolností, a to i v případě průjezdu mokrým nebo blátivým terénem
na rozdíl od tření u konkurenčních systému s dvěma pásovými jednotkami. Napínání pásu se nastavuje podle podmínek a zatížení, což snižuje opotřebení, tření,
teplo a zvyšuje životnost.

DÍKY UNIKÁTNÍ VYVÁŽENOSTI SE NENÍ MOŽNÉ SROVNÁVAT
S DVOUPÁSOVÝM SYSTÉMEM
Čtyři pásové jednotky traktoru Quadtrac rovnoměrně a efektivněji rozdělují
hmotnost se sníženým utužením půdy oproti dvoupásovému řešení
u jiných traktorů. To přináší četné výhody, včetně lepší trakce, flotačních
vlastností a snadnější přepravy. Je to dáno tím, že se zatížení traktoru
rovnoměrně rozděluje po celé délce každého pásového podvozku bez
rozdílu, zda je traktor zatížen malou nebo maximální tahovou silou.
U dvoupásového systému se výrazně přenáší zatížení z přední na zadní
část. Zvedání předních částí těchto traktorů od podložky vytváří mnoho
problémů. Traktor Quadtrac díky své unikátní konstrukci dokáže pracovat
s větší efektivitou a výkonností.
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SYSTÉM PRECIZNÍHO

ZEMĚDĚLSTVÍ CASE IH
CASE IH systém precizního zemědělství (AFS) je leaderem v této technologii již více než 10 let a pomáhá zemědělcům kontrolovat celoroční cyklus plodin.
Nástroje systému CASE IH AFS zahrnují 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.
K dispozici u všech modelů traktorů Steiger a Quadtrac je 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 se jen stěží podíváte. 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 ŘÍZENÍ TRAKTORU.
Traktory Steiger a Quadtrac mají integrovaný systém automatického řízení AccuGuide, který dokáže navádět traktor s přesností až na 2,5 cm. Přesnost je
samozřejmě vaší volbou. Pokud se rozhodnete pro signál RTK, tak 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. Sledovat tak můžete
výkonnost, spotřebu paliva nebo další parametry odesílané pomocí bezdrátové datové sítě. Tento systém vám usnadňuje analýzu, správu dat, pomáhá
snižovat provozní náklady, maximalizuje výkonnost a zisk.
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VÝKONNOSTNÍ MONITOR PRO MAXIMÁLNÍ NASAZENÍ

A ZVÝŠENÍ VÝNOSŮ

Telematika Case IH AFS Connect™ využívá globální systém pro určení polohy a technologii mobilních operátorů, aby bylo možné odesílat a přijímat
informace týkající se provozních dat stroje, agronomických informací a dalších údajů spojených s pracovními operacemi. Telematika vám umožňuje vědět
více – jak se stroj pohybuje, stav a nastavení stroje – přímo od pracovního stolu z vaší kanceláře. Cílem telematiky je zvýšení produktivity ve vašem podnikání
díky okamžité reakci na aktuálně získávané informace. Telematika Case IH AFS Connect™ je chytrý způsob, jak maximalizovat návratnost vaší investice.

BUĎTE JEDNIČKOU VE FLOTILE VAŠICH STROJŮ
Systém řízení a kontroly vozového parku vám umožňuje organizovat činnost všech strojů a navíc
i pracovníků vašeho týmu, a to vše přímo z jedné webové stránky. Můžete:
určit přesnou polohu strojů,
koordinovat pracovní operace,
efektivně podporovat vaše zaměstnance,
plánovat servisní zákroky,
plnit a vyprazdňovat stroje v požadovaném čase,
udržovat tým vašich zaměstnanců a používaných strojů v plném nasazení.

BEZPEČNÉ A POHOTOVÉ SLEDOVÁNÍ
Ochraňte si vaší investici a provádějte plánování pravidelných servisních úkonů pomocí základní verze telematiky
AFS Connect Basic™ která monitoruje základní parametry a hlídá stroj proti odcizení (pokud je to umožněno).
Bezpečnostně ochranné funkce kontrolují, zda se stroj pohybuje v předdefinovaných souřadnicích a vykonává
práci v běžných pracovních hodinách.

KOMPATIBILITA
Case IH AFS Connect Basic™ je kompatibilní se systémem precizního zemědělství, takže váš dealer Case IH může jednoduše přiřadit tuto funkci ke
stroji z vašeho vozového parku, a to jak u strojů Case IH, tak u strojů konkurenčních. Zapojit můžete:
Jakékoliv stroje využívající standardní protokol ISOBUS
Dotykové displeje Case IH AFS Pro
Modem Case IH DCM-300, který již můžete vlastnit pro mobilní komunikaci při zasílání korekčních signálů.

DIAGNOSTIKA A SERVIS PROSTŘEDNICTVÍM MOBILNÍ KOMUNIKACE
Není zapotřebí jezdit na diagnostiku a servisní zákrok k vašemu dealerovi, protože traktor může být opraven na dálku ve spolupráci servisu a obsluhy.

30 SYSTÉM PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ AFS

SYSTÉM PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ AFSA 31

AFS CONNECT™

ANALÝZA VÝKONNOSTI

V REÁLNÉM ČASE
Se systémem AFS Connect™ dokáží zákazníci přes mobilní síť jednoduše ze své kanceláře získat všechny potřebné informace
o stroji. Díky tomu tak mohou zůstat nepřetržitě v kontaktu se strojem, posílat nebo přijímat data, což šetří čas a zvyšuje
produktivitu, zvlášť když je možné provést přesné nastavení stroje na dálku. Vzhledem k různým požadavkům zákazníků bude
Case IH AFS Connect™ k dispozici ve dvou variantách:
AFS Connect Basic nabízí schopnost řízení strojového parku, sledování polohy strojů a stavu pracovních operací. Možnost přesně
vědět, kde se nachází váš traktor nebo sklízecí mlátička – na kterém poli a ve které jeho části – vám umožní přesně naplánovat,
kam je třeba navést přívěsy na odvoz obilí nebo cisterny pro dotankování přímo na poli. Neplýtvá se časem a pracovník se strojem
jede na maximum. Se systémem AFS Connect™ Manager můžete být varováni, pokud váš stroj překročí předdefinované území.
A navíc pro maximální bezpečnost je vám umožněno vést obsluhu stroje tak, aby se vyhnula problematickým cestám a nebyla
tím ohrožena následná výkonnost.
AFS Connect Advanced nabízí všechny funkce a vlastnosti systému AFS Connect Basic plus další užitečné funkce a možnosti
analýzy dat:
Porovnání dat z rozdílných strojů a identifikace ploch s případným zlepšením, kde má jeden stroj větší výkonnost než ty
ostatní.
Mít v ruce okamžitá data, stejně tak přístup k výkonnosti a nastavením, která byla již získána z předchozích operací od stejných
nebo podobných strojů a jednoduše je poskytnout novým začínajícím uživatelům pro zachování maximální efektivity.
AFS Connect messaging umožňuje majitelům farem a řídícím pracovníkům, stejně tak servisním pracovníkům dealera Case
IH zaslat informaci či doporučení přímo na displej stroje – takže uživatel stroje může zvýšit produktivitu ještě při vlastní
vykonávané operaci.

PŘESNÉ MĚŘENÍ, DOKONALÉ ŘÍZENÍ
Pokud nemůžete měřit, tak nemůžete řídit. Se systémem Case IH AFS Connect™ máte veškeré provozní údaje od všech
klíčových strojů pod palcem. Díky těmto informacím se vám budou důležitá rozhodnutí dělat mnohem lépe. AFS Connect™
umožňuje provádět analýzy pro snížení doby u strojů nepracujících v plném zatížení, což vede ke snižování spotřeby paliva,
maximálnímu využití a optimální produktivitě. Údaje o výkonu motoru, spotřebě paliva, produktivitě, atd. jsou zaznamenávána
a mohou být reportována přímo do počítače na vašem pracovním stole. Tyto reporty mohou být exportovány do formátu Microsoft
Excel a získané informace mohou být filtrovány podle pozemku, uživatele nebo prováděné operace. Statistické reporty všech
důležitých strojů a jejich uživatelů umožní provést porovnání výkonnosti a efektivity, takže poskytují jasné východisko pro
potenciální vylepšení.
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AFS CONNECT BASIC - VLASTNOSTI
Řízení strojového parku, včetně sledování polohy
strojů a stavu pracovních operací.
Sledování stroje, včetně bezpečnostně ochranné
funkce, kdy je detekován pohyb za posledních pět
dní od posledního vypnutí klíčku.
Údržba, včetně předběžného hlášení servisních
intervalů.
Aktualizace každou minutu nebo při změně stavu
včetně hlášení zapnutého/vypnutého klíčku,
prostojů na volnoběžné otáčky a zatížení motoru
Stav stroje včetně reportů o jízdě, motohodinách,
pracovním nasazení, pohybu a vyprazdňování,
vyprazdňování při práci stroje.
Grafické rozhraní přístrojové desky s klíčovými
parametry dané platformy strojů: jako jsou otáčky
motoru a teplota motorového oleje, teplota chladicí
kapaliny a její množství, teplota a tlak hydraulického
oleje, množství paliva v nádrži, množství kapaliny
DEF a stav napětí baterie.
Celkem můžete všechny důležité parametry na
přístrojové desce sledovat 30 min. on-line.

AFS CONNECT ADVANCED - VLASTNOSTI
CAN Viewer umožňuje vzdáleně sledovat všechny
parametry v reálném čase.
Obousměrné posílání SMS zpráv z webového portálu
do stroje s předdefinovaným nastavením odpovědí
uživatele stroje.
Grafické reporty zobrazující obdělanou plochu,
průměrné výnosy, průměrné toky materiálu,
průměrné vlhkosti, hmotnost, množství paliva
v nádrži.
Parametry z CAN Busu můžete sledovat dalších
30 min. on-line, což vám zajistí detailní údaje
o produktivitě stroje – přes modem, po celý den.
Celkové pokrytí signálem s více poskytovateli
(dle konkrétní země) pro lepší pokrytí. Karty SIM
s roamingem a datový tarif včetně poplatku za
službu AFS Connect.
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UŠETŘETE

ČAS A PENÍZE

DÍKY SERVISU

NEZTRÁCEJTE ČAS ZBYTEČNÝMI PROSTOJI
Když vás čeká dlouhý pracovní den, tak rozhodně není na místě prostoj traktoru díky servisu. Provoz traktorů Steiger a Quadtrac je snazší díky jednoduché
a rychlé denní kontrole. Například systém chlazení lze snadno a rychle vyčistit a vzduchový filtr je umístěn v prostoru, kde je umožněna jeho rychlá kontrola.
Proveďte rychlou kontrolu a pusťte se do práce!

MAXIMUM ČASU NA PRÁCI S MINIMÁLNÍMI PROVOZNÍMI NÁKLADY
Traktory Steiger a Quadtrac 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

RYCHLÉ A SNADNÉ ČIŠTĚNÍ

Nové schůdky a madla na pravé
straně zvyšují stabilitu při mytí
oken nebo zrcátka a připojování

Chladiče lze pohodlně vyklopit
a vyčistit.

GPS přijímače AFS.
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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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MY SE STARÁME, VY KLIDNĚ PRACUJETE

SERVISNÍ TÝM CASE IH

Značka CASE IH nabízí výborný poprodejní servis. Silná síť prodejců s certiﬁkací kvality RED Excellence, moderní
metody školení, rozsáhlá technická podpora, propracovaná logistika náhradních dílů, program podpory Max Service
a ﬁnanční služby A-ﬁnance jsou pro vás zárukou nejlepší péče. My se o vás postaráme, vy klidně pracujte!
PROFESIONÁLNÍ SERVISNÍ SÍŤ RED EXCELLENCE
Se značkou CASE IH máte jistotu profesionální péče o vaši techniku.
Odborně vyškolení technici vám zabezpečí kompletní záruční
a pozáruční péči o váš traktor. Klademe důraz na odbornost
a profesionalitu našich pracovníků, abychom Vám v rámci celé
dealerské sítě zajistili spolehlivé servisní zázemí. Všichni autorizovaní
dealeři prochází každý rok přísným auditem kvality služeb RED
Excellence. Jsou plně vybaveni nejmodernějším diagnostickým
zařízením a všemi potřebnými přípravky. Řešením technických
záležitostí se zabývá rozsáhlý tým specialistů technické podpory
A-TECH.
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ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍDÍLY A MAX SERVICE

A-FINANCE – FINANCE, KRYTÍ RIZITK, DOTACE

Kvalitní značkové náhradní díly CASE IH a oleje AKCELA jsou zárukou
dlouholetého a spolehlivého provozu. U každého náhradního dílu je
dbáno na jeho špičkové zpracování, které je naprosto stejné jako
u původních komponentů. S expresní dodávkou dílů naší službou
A-Parts se můžete na svůj traktor vždy spolehnout. Logistika
náhradních dílů zahrnuje centrální sklad přímo v České republice
a napojení na několik klíčových skladů CASE IH v Evropě. Vaši
servisní technici mají díky elektronickému propojení okamžitou
kontrolu nad dostupností dílu a jeho pozicí na cestě k Vám. Unikátní
služba MAX Service nabízí zajištění krátkodobě nedostupných dílů
přímo z montážních linek výrobce.

Jestliže se rozhodnete pro značku CASE IH, získáte od nás
i kompletní balíček ﬁnančních služeb, který vám zajistí veškerou
ﬁnanční péči o vaši techniku. Jsme tu pro vás – od navržení
a zajištění řešení ﬁnancování dle vašich konkrétních požadavků,
vyřízení strojního pojištění a krytí rizik AGRI GARANCE, až
po pomoc se získáním dotace na nákup stroje. Kontaktujte svého
autorizovaného prodejce CASE IH a nechte si přeložit individuální
nabídku.
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MODELY
MOTOR
Typ
Počet válců / počet turbodmýchadel
Emisní norma
Objem motoru (l)
Odbourávání škodlivin ve výfukovém potrubí
Jmenovitý výkon ECE R120 2) [kW/k]
Jmenovitý výkon ECE R120 2) Power Management [kW/k]
Jmenovitý výkon při otáčkách motoru (ot/min.)
Maximální výkon ECE R120 2) [kW/k]
Maximální výkon ECE R120 2) Power Management [kW/k]
… při otáčkách motoru (ot/min.)
Max. krouticí moment (Nm při 1 400 ot/min.)
Převýšení krouticího momentu (%)
Objem nádrže na palivo / močovinu (l)
PODVOZEK
Typ
PŘEVODOVKA
Typ
Reverzace
NÁPRAVY
Koncový převod a uspořádání převodu
Průměr nápravy
Typ uzávěrky diferenciálu
VÝVODOVÝ HŘÍDEL (PTO)
Typ
Volitelné rychlosti
Otáčky motoru (ot/min.)
Typ hřídele
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Typ systému
Standardní čerpadlo s maximálním průtokem (l/min.)
Volitelná čerpadla s maximálním průtokem High Flow/Twin Flow (l/min.)
Systémový tlak (bar)
Počet vnějších elektrohydraulických okruhů
Počet vnějších elektrohydraulických okruhů s tříbodovým závěsem
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS
Zvedací síla tříbodového závěsu 610 mm za ramenama v celém rozsahu (kg)
Kategorie
TAŽNÁ LIŠTA HEAVY DUTY
Průměr čepu tažné lišty (mm)
Max. permissible vertical load (kg)
CLASS 5 DRAWBAR
Diameter of drawbar pin-high capacity (mm)
Max. přípustné vertikální zatížení (kg)
HMOTNOST
Minimální pohotovostní hmotnost (kg)
Maximální povolená hmotnost (kg)
ROZMĚRY1)
Celková délka (mm)
Celková výška (mm)
Celková šířka (mm)2)
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STEIGER 420

STEIGER 470

STEIGER 540

STEIGER 620

FPT Cursor 13
6 / Jedno turbodmychadlo

6 / Dvě turbodmychadla
Stage IV
12.9
Hi-eSCR - vysoce účinný systém SCR

313 / 425
343 / 466

313 / 425
343 / 466

345 / 469
345 / 469

345 / 469
345 / 469

1 992
40
1 230 / 159

1 992
40
1 230 / 159

350 / 476
380 / 517

373 / 507
403 / 548

386 / 525
386 / 525

410 / 558
410 / 558

2 229
40
1 230 / 159

2 374
40
1 230 / 250

2 100
1 900

Standardní podvozek

Široký podvozek
16F/2R Plně řazená pod zatížením
Std.
4 satelity
5"
Více lamelová mokrá spojka s nezávislým předním/zadním ovládáním

Kompaundní, 3 satelity
4,5"

Nezávislý systém s integrovanou převodovkou
1 000
1 800
1 3/4" hřídel - 20 drážek
159
216 / 428
210
4/6/8
4/5

Uzavřená hydraulická soustava s axiálním pístovým čerpadlem se snímací větví LS a kompenzací tlaku a průtoku
159
159
216 / 428
216 / 428
210
210
4/6/8
4/6/8
4/5
4/6

159
216 / 428
210
4/6/8
4/6

Kat IV-N

9 071
Kat IV-N

Kat IV-N

8 900
Kat IV-N

51
4 983

51
4 983

51
4 983

51
4 983

n/a
n/a

n/a
n/a

70
6 804

70
6 804

18 600
22 450

18 600
22 450

21 012
30 000

22 828
30 000

7 493
3 937
2 549

7 493
3 937
2 549

7 615
4 089
2 990

7 615
4 089
2 990

MODELY
MOTOR
Typ
Počet válců / počet turbodmýchadel
Emisní norma
Objem motoru (l)
Odbourávání škodlivin ve výfukovém potrubí
Jmenovitý výkon ECE R120 2) [kW/k]
Jmenovitý výkon ECE R120 2) Power Management [kW/k]
Jmenovitý výkon při otáčkách motoru (ot/min.)
Maximální výkon ECE R120 2) [kW/k]
Maximální výkon ECE R120 2) Power Management [kW/k]
… při otáčkách motoru (ot/min.)
Max. krouticí moment (Nm při 1 400 ot/min.)
Převýšení krouticího momentu (%)
Objem nádrže na palivo / močovinu (l)
PODVOZEK
Typ
PŘEVODOVKA
Typ
Reverzace
NÁPRAVY
Koncový převod a uspořádání převodu
Průměr nápravy
Typ uzávěrky diferenciálu
VÝVODOVÝ HŘÍDEL (PTO)
Typ
Volitelné rychlosti
Otáčky motoru (ot/min.)
Typ hřídele
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Typ systému
Standardní čerpadlo s maximálním průtokem (l/min.)
Volitelná čerpadla s maximálním průtokem High Flow/Twin Flow (l/min.)
Systémový tlak (bar)
Počet vnějších elektrohydraulických okruhů
Počet vnějších elektrohydraulických okruhů s tříbodovým závěsem
TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS
Zvedací síla tříbodového závěsu 610 mm za ramenama v celém rozsahu (kg)
Kategorie
TAŽNÁ LIŠTA HEAVY DUTY
Průměr čepu tažné lišty (mm)
Max. permissible vertical load (kg)
CLASS 5 DRAWBAR
Diameter of drawbar pin-high capacity (mm)
Max. přípustné vertikální zatížení (kg)
HMOTNOST
Minimální pohotovostní hmotnost (kg)
Maximální povolená hmotnost (kg)
ROZMĚRY1)
Celková délka (mm)
Celková výška (mm)
Celková šířka (mm)2)
PÁSY
Pohon
Šířka pásů standardní/volitelná (cm)

QUADTRAC 470

QUADTRAC 500

QUADTRAC 540

QUADTRAC 580

QUADTRAC 620

FPT Cursor 13
6 / Jedno turbodmychadlo

6 / Dvě turbodmychadla

350 / 476
380 / 517

373 / 507
403 / 548

386 / 525
386 / 525

410 / 558
410 / 558

2 229
40
1 230 / 322

2 374
40
1 230 / 322

Stage IV
12.9
Hi-eSCR - vysoce účinný systém SCR
399 / 543
440 / 598
2,100
451 / 613
451 / 613
1,900
2 540
40
1 230 / 322

433 / 589
463 / 630

462 / 628
492 / 669

476 / 647
476 / 647

509 / 692
509 / 692

2 757
40
1 881 / 322

2 941
40
1 881 / 322

Podvozek Quadtrac
16F/2R Plně řazená pod zatížením
Std.
Planetový & redukční převod, 3 satelity
Přírubový
Více lamelová mokrá spojka s nezávislým předním/zadním ovládáním
Nezávislý systém s integrovanou převodovkou
1 000
1 800
1 3/4" hřídel - 20 drážek
159
216 / 428
210
4/6/8
4/6/8

Uzavřená hydraulická soustava s axiálním pístovým čerpadlem se snímací větví LS a kompenzací tlaku a průtoku
159
159
159
216 / 428
216 / 428
216 / 428
210
210
210
4/6/8
4/6/8
4/6/8
4/6
4/6
4/6

Kat IV-N

Kat IV-N

51
4 983

51
4 983

70
6 804

70
6 804

8, 949
Kat IV-N
4/6
51
4 983
4/6
70
6 804

23 415
27 215

23 415
27 215

7 613
3 835
2 997
76 / 91

159
216 / 428
210
4/6/8
4/6

Kat IV-N

Kat IV-N

51
4 983

51
4 983

70
6 804

70
6 804

23 870
27 215

24 270
29 029

24 270
29 029

7 613
3 835
2 997

7 613
3 835
2 997

7 613
3 835
2 997

7 613
3 835
2 997

76 / 91

4 nezávislé pásové jednotky s odpružením
76 / 91

76 / 91

76 / 91

TECHNICKÉ ÚDAJE 40
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