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TIPPTASEMEL MASINAD
Tootlikud igas töös.
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Professionaalsed kasutajad valivad Case IH innovaatilisuse ning 178-aastase 
põllumajandustehnika tootmise kogemuse ja traditsioonide pärast. Meie traktorid ja 
saagikoristus tehnoloogia koos ülemaailmse teenindusvõrguga, milles töötavad kogenud 
edasimüüjad, pakuvad klientidele uuenduslikku teenust, mis võimaldab 21. sajandi 
põllumeestel töötada tootlikumalt ja tõhusamalt.

Case IH on võimeline kujundama põllumajanduse tulevikku. Meie kaubamärk tähistab 
jõudu, traditsioone ja tootlikkust. Ehitame paremaid seadmeid, loome uusi lahendusi ja 
pakume oma klientidele suurepärast tuge.

CASE IH - FOR THOSE WHO DEMAND MORE
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QUADTRAC JA STEIGER
14 mudelit alates 420 kuni 628 hj 
CVXDrive või PowerDrive jõuülekanne

ESIMENE NELJA ROOMIKUGA TRAKTOR – 
NÜÜD KA ESIMENE ASTMEVABA KÄIGUKASTIGA (CVT)

Case IH on pikka aega olnud traktoritehnoloogia arengu turuliider – see on meie tunnusmärk. Oma Steigeri pärandi kaudu 
näitasime teed neljarattaveoliste liigendtraktorite masstootmisele. Quadtraci esitlusega 1997. aastal juurutasime esimestena 
nelja roomikuga suure võimsusega liigendtraktori. Ja CVXDrive jõuülekande esitlemisega 20 aastat tagasi, olime traktorite 
sujuvalt muutuva jõuülekande tehnoloogia teerajajaks.
Nüüd on need saavutused ühendatud, et luua uus “esimene” suure võimsusega astmevaba (CVT), rataste või roomikutega, 
liigendtraktor. See näitab Case IH edukate uute tehnoloogiate sulandamist, et luua täiesti uus ja veelgi võimsam masin. 
Seega ükskõik, kas vajate oma tööks roomikute või ratastega suure võimsusega traktorit, siis PowerDrive või CVXDrive 
jõuülekandega Case IH Steiger või Quadtrac on mudel, mis sobib täpselt teie vajadustega ja toob teie ettevõttesse suurema 
tootlikkuse, tõhususe kasvu ja väiksemad kütusearved.

STEIGER ja QUADTRAC. NÜÜD VEELGI TOOTLIKUMAD.

FAKTID

n Maksimaalne võimsus kuni 692 hj
n Võimalus valida kas 16x2 PowerDrive (täielikult 

koormuse all lülitatav) või astmevaba CVXDrive 
jõuülekanne

n Maailma suurima tippvõimsusega CVT – 613 hj
n Euro IV heitmenormidele vastav Hi-eSCR 

tehnoloogia
n Hüdropumba vooluhulk kuni 428 l/min
n Quadtrac – unikaalne jõuülekande 

konseptsioon, mis tagab parima pinnase kaitse 
ja suurima veojõu

n Accuguide automaatne roolimissüsteem ja 
ISOBUS-i ühenduvus tehasevalmidusena
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MAGNUM™ AFS CONNECT™
7 mudelit alates 280 kuni 396 hj 
CVXDrive või PowerDrive jõuülekanne

KOGE PÕLLUMAJANDUST
SELLISENA NAGU SEE PEAKS OLEMA

Magnum on alati olnud jõudluse, tõhususe ja tootlikkuse osas omaette klass. Uuendatud mudel kinnitab taaskord selle 
masina tippklassi kuvandit. Selle keskne liides on operatsioonisüsteem AFS Vision Pro, mille abil saab juhtida kõike, mis 
on seotud täppisviljeluse, traktori sätete ja integreeritud lahenduste ühenduvusega.
AFS Vision Pro kontseptsioon, mis hõlmab innovaatilist bluetooth ühenduvusega puutetundlikku monitori AFS Pro 
1200, on uuel Magnumil põhivarustuses. See loodi koostöös paljude põllumeestega üle kogu maailma, et saavutada 
parim kasutajasõbralikkus ja tootlikkus.
Muljetavaldav suure jõudlusega, kütusetõhus ja töökindel mootor, võimekas hüdraulika, suure jõudlusega jõuvõtuvõll ja 
suurepärane jõuülekanne, teevad Magnumi võrreldamatuks traktoriks. Sellega loob parimast parim Magnumi seeria 
põllumajandus-, ehitus- ja taristuvaldkonnas uue standardtaseme. Magnum teeb võimatu võimalikuks.

MAGNUM AFS CONNECT. KÕIGI AEGADE MULJETAVALDAVAM MAGNUM.  

FAKTID

MAGNUM AFS CONNECT
n	Maksimaalne võimsus kuni 435 hj (Magnum 

400)
n	Erinevad konfiguratsioonid – astmevaba CVXDrive 

jõuülekanne või täielikult koormuse all lülitatav 
PowerDrive jõuülekanne (Powershift)

n	Telemaatikalahendus AFS Connect – Magnum 
AFS Connect™ seeria traktorite süda

n	Uued kaughalduse võimekused
- Kaugteeninduse tugi
- Ekraanikuva kaughaldus
- Püsivara kaugvärskendus (FOTA)

n	Uus intuitiivne AFS Vision Pro 
operatsioonisüsteem, millel on uus AFS Pro 
1200 LCD-monitor

n	Hüdropumba vooluhulk kuni 282 l/min
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MAGNUM™ AFS CONNECT™ ROWTRAC
2 mudelit võimsusega 379 ja 396 hj 
CVXDrive või PowerDrive jõuülekanne

MULLAHARIMISELE PÜHENDUNUD
RAKENDAB VÕIMSUST TEIE VAJADUSE JÄRGI

Põllumajandustootjana teate, kui oluline on maa põllumajanduse jaoks. See on intensiivse harimise ja suurte saakide 
alus. Meie, Case IH, teame, et teie kõige väärtuslikumat ressurssi tuleb hoolikalt käsitleda. Meie kogemused 
roomiktraktorite ehitamisel viisid meid mõttele ühendada roomikmasina kõik eelised tavatraktori parimate omadustega. 
Magnum Rowtrac pakub parimat pinnasega kokkupuudet ja ülimat haarduvust, ilma ratastraktori sõidukvaliteeti või 
juhitavust ohverdamata.
Case IH Quadtrac pani aluse eduloole, mida Magnum Rowtrac jätkab – haardumise suurendamiseks ja maapinnale 
erisurve vähendamiseks on saadaval roomikud laiusega kuni 762 mm. Rataste ja roomikute kombinatsioon tagab 
ideaalse kontakti maapinnaga, et võimaldada igas olukorras parim veojõud, täiuslik koormuse jaotus ja parim pinnase 
kaitse.
Roomikusüsteem loodi juba algusest peale alusvankrisse ühilduvana. Järelpaigaldatavad lahendused ei suuda tagada 
sellist võimsuse, kandevõime ja kliirensi taset. Roomikmudeli kliirens on sama suur, nagu ratasmudelil. Suurim 
lubatud kiiruse 40 km/h ja StVZO standardile vastav transpordilaius lubavad kiiret ja mugavat maanteesõitu.

MAGNUM AFS CONNECT ROWTRAC. KINDLUSTAB TEIE MULLASTIKU HEAOLU.

FAKTID

MAGNUM AFS CONNECT ROWTRAC
n	Maksimaalne võimsus kuni 435 hj (Magnum 400 

Rowtrac)
n	Astmevaba CVXDrive jõuülekanne (380) või 

täielikult koormuse all lülitatav 21x5 PowerDrive 
jõuülekanne (400)

n	Pöörab nagu ratastraktor ja kannab nagu 
roomiktraktor

n	Projekteeritud roomikutel sõitmiseks
n	Suurim täismass kuni 24,5 tonni
n	Uus, piduritega pöörderaadiust vähendav 

roolisüsteem on Rowtracil põhivarustuses
n	Uued kaughalduse võimalused

- Kaugteeninduse tugi
- Ekraanikuva kaughaldus
- Püsivara kaugvärskendus (FOTA)
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MÕLEMA VALDKONNA PARIM:
SUUR JÕUDLUS JA KOMPAKTSUS

Hea välimuse ja mugava sõiduga Optumitel on olenevalt mudelist võimsust 250–300 hobujõudu. Optimaalne 
võimsuse ja kaalu suhe pakub veelgi suuremat mitmekülgsust ja avab igas olukorras laiemad töötamise 
võimalused.
Olgu see siis mullaharimine, külvipinna ettevalmistamine, külvamine või transportimine, CVXDrive 
jõuülekandega Optum on varustatud uusimate süsteemidega, mis aitavad tagada põllul suurima haarduvuse 
ning teedel tõhusa juhitavuse ja pidurdamise. Optum CVXDrive on muljetavaldavalt juhitav ja ohutu. Sellega 
on mugav liikuda ja oleme kindlad, et naudite selle kasumliku investeeringuga ringi sõitmist ja töötamist.
Optum CVXDrive traktori kujunduse selgroog on mootori karter. Kompaktne kujundus vähendab massi, 
võimaldades täismassi kuni 16 800 kg ja suurepärast kandevõimet, kuni 6300 kg. Ühtlasi võimaldab see 
vajadusel lisada lisaraskusi või kasutada raskeid eesmisi ja tagumisi rippes seadmeid.

OPTUM CVXDRIVE. OPTIMAALNE TÕHUSUS.

FAKTID

n	Suurim võimsus kuni 313 hj
n	Suurepärane võimsuse ja massi suhe tänu kompaktsele 

kujundusele
n	Astmevaba CVXDrive jõuülekanne
n	Valikus kuni 20 LED-valgustiga töötulede paketid täieliku 

360° nähtavuse tagamiseks
n	Hüdropumba vooluhulk kuni 220 l/min
n	Põhivarustuses taga nelja ja valikuliselt ees kahe 

pöörlemissagedusega käitusvõll
n	Täiustatud haagisepidurid suurendavad stabiilsust ja 

ohutust
n	Täielikult ühildatud AFS Accuguide automaatroolimine ja 

ISOBUS-i ühenduvus
n	AccuTurn Pro kombineerib automaatroolimise ja 

pöörderiba pööramisautomaatika

OPTUM CVXDRIVE
3 mudelit alates 250 kuni 300 hj 
CVXDrive jõuülekanne
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PUMA CVXDRIVE JA PUMA MULTICONTROLLER
12 mudelit alates 150 kuni 240 hj 
CVXDrive, PowerDrive või ActiveDrive 6 jõuülekanne

TÄHTIS ON TUUM
TÕHUS VÕIMSUS KASUMLIKUKS MAJANDAMISEKS

Puma® on välja teeninud esindusliku masina reputatsiooni. Austrias toodetud, kuue koormuse all vahetatava käiguga 
ActiveDrive 6 jõuülekanne, kõik koormuse all vahetatavate käikudega PowerDrive jõuülekanne või astmevaba CVXDrive 
jõuülekanne ja uusima FPT mootoritehnoloogiaga Puma mudelid kannavad edasi oma eelkäijate seatud kõrget taset. Puma 
seeria katab oma kaheteistkümne 150–240 hj nimivõimsusega mudeliga tänapäeval olulise võimsusvahemiku ja sobib kõige 
nõudlikumateks rakendusteks nii põllukultuuride kasvatamisel kui ka loomakasvatuses.
Case IH multikontroller käetoe ja juhtkangi abil on Puma Multicontroller ja Puma CVXDrive mudelite kõik peamised 
juhtimisomadused traktoristi parema käe ulatuses. Multikontrolleri nuppude abil juhitakse elektrohüdraulilist käigu- ja 
suunavahetit, samuti tagumise rippmehhanismi ja ühe tagumise hüdroväljavõtte talitlust. Puma CVXDrive mudelitega on 
veelgi lihtsam töötada. Traktor on varustatud ökonoomse ja intuitiivse juhtimissüsteemiga, mis võimaldab masinat juhtida 
erineva taustaga traktoristidel alates hooajatöölisest kuni täiskohaga professionaalsete traktoristideni.
Kõigi Puma 185 Multicontroller kuni Puma 240 CVXDrive mudelite esitelje vedrustus tagab suurepärase sõidumugavuse, 
lisaks suurendab kiirustundlik roolisüsteem rooli tundlikkust kiirel transporditööl.

PUMA. LIHTNE TÖÖTADA VEELGI TÕHUSAMALT.

FAKTID

PUMA CVXDRIVE
n	Maksimaalne võimsus kuni 270 hj
n	Astmevaba CVXDrive jõuülekanne
n	Automaatne tootlikkuse haldur (APM)
n	Ohutuse suurendamiseks on saadaval valikuline 

ABS pidurisüsteem (185 CVXDrive - 240 CVXDrive)
n	Accuguide automaatne roolimissüsteem ja ISOBUS 

ühilduvus tehasest
n	AccuTurn Pro kombineerib automaatroolimise ja 

pöörderiba pööramisautomaatika

PUMA MULTICONTROLLER
n	Suurim täisvõimsus kuni 260 hj
n	Mudelitele 150 ja 165 on saadaval semipowershift-

jõuülekanne
n	Standartvarustuses on 18x6 või 19x6 (50 km/h) 

PowerDrive fullpowershift-jõuülekanne
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PUMA
3 mudelit alates 140 kuni 165 hj 
ActiveDrive 6 jõuülekanne

LIHTSALT TÕHUS
MITMEKÜLGSUS TEENIB TEHTUD INVESTEERINGU KIIRESTI TAGASI

Puma traktoritel on rikkalik põhivarustus, milles on olemas kõik tänapäevaseks põllunduseks vajalik, nagu kuue koormuse all 
vahetatava 18F/6R käiguga 40 km/h ActiveDrive 6 jõuülekanne, luksuslik kabiin, kuni neli tagumist hüdrovõljavõtet ja suure 
tootlikkusega hüdrosüsteem. Puma 140 laiendab sarja madalamale võimsustasemele, samas tähendavad täiendavad Puma 
150 ja Puma 165 variandid, et neid mudeleid saab nüüd tellida kolmes erinevas spetsifikatsioonis. Need sirgjoonelised ja 
hõlpsasti juhitavad masinad on kulutõhusad tootmisvahendid, mis teevad hõlpsasti ära töö mida võiksite oodata palju 
keerukamatelt traktoritelt. Võite koostada oma Case IH Puma X-i täpselt sellisena, nagu soovite, kuid ka põhivarustuses 
mudeli tellimine ei tähenda, et peaksite spetsifikatsioonis midagi olulist kaotama.
Lisaks kolmele uuele semipowershift-jõuülekandega Puma 140, 150 ja 165 põhispetsifikatsiooni mudelile ja madala 
katusega kabiinile, pakub Puma tootevalik nüüd rohkem võimalusi kui kunagi varem, et katta igat tüüpi ettevõtete vajadusi.   

PUMA. TOOTLIKKUS ENNEKÕIKE. 

FAKTID

n	Suurim täisvõimsus kuni 209 hj
n	Kõikidel mudelitel saadaval ActiveDrive 6 

semipowershift-jõuülekanne
n	Saadaval madala katusega kabiin
n	Klassikalise käetoega
n	Kuni 4 mehaanilist tagumist hüdroväljavõtet



MAXXUM CVX JA  
MAXXUM MULTICONTROLLER
10 mudelit alates 116 kuni 145 hj 
CVXDrive või ActiveDrive 8 jõuülekanne 

VÕTKE OMA TÖÖPÄEVAST MAKSIMUM
TULEMUSTELE ORIENTEERITUD 

Me teame, et sõltumata sellest, kas olete põllumees või töövõtja, tunnete uhkust selle üle, mida teete ja kuidas 
teie ettevõte teistele tundub. Seetõttu oleme teinud Maxxumist ühe kõige stiilsema üldotstarbelise traktori mida 
eales oleme tootnud, tagades samas, et neid on lihtne kasutada ja hooldada. Maxxum seeria traktoreid on uhke 
omada ja nendega on sama uhke töötada.
Intuitiivne juhtimine on iga Case IH multikontrolleriga traktori tunnusjoon, mis toetab tootlikkust ja tõhusust. Uute 
kaheksa powershift-käiguga 24F/24R ActiveDrive 8 jõuülekande ja automaatse käiguvahetusega Maxxum 
Multicontroller mudelitega on veelgi lihtsam töötada.
Case IH jääb astmevabade traktorite kavandamisel ja projekteerimisel eesliinile, luues ülimat tõhusust pakkuvaid, 
aga ka intuitiivselt juhitavaid süsteeme. Case IH CVXDrive jõuülekanne, mis on saadaval Maxxumi mudelitel 
võimsusega 116–145 hj, sobib kõigile traktoristidele, alates täiskohaga professionaalsetest traktoristidest kuni 
hooajatööliseni. Koos sarja tipus oleva uue 175-hobujõulise täisvõimsusega kuuesilindrilise Maxxum 150 
CVXDrive’iga saab sellel võimsustasemel valida nüüd nelja- või kuuesilindriliste mudelite vahel.

MAXXUM. SUURIM TÕHUSUS.

FAKTID

MAXXUM CVX
n	6-silindriline ühisanum sissepritsega diiselmootor (150)
n	Astmevaba CVXDrive jõuülekanne
n	Täiustatud tootlikkuse haldur (APM)
n	Maksimaalne võimsus kuni 175 hj
n	Koormustundlik 133 l/min hüdrosüsteem
n	Accuguide automaatne roolimissüsteem ja ISOBUS-i 

ühilduvus tehasest

MAXXUM MULTICONTROLLER
n	6-silindriline ühisanum sissepritsega diiselmootor (150)
n	Maxxumi tootlikkus koos Multicontroller käetoega tagab 

kabiinis parima ergonoomika
n	ActiveDrive 8 - 24x24, 8 Powershift-käiguga jõuülekanne
n	Avatud tsentriga 86 l/min (OCLS) või suletud tsentriga 

150 l/min (PFC) koormustundlik, kuni nelja väljavõttega 
hüdrosüsteem

Järeleproovitud tõhusus – 
PowerMix testil saavutatud 
kütuse erikulu – vaid 258 g/kWh
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MAXXUM
5 mudelit alates 116 kuni 145 hj 
ActiveDrive 4 jõuülekanne 

MUIDUGI SEE ON MULJETAVALDAV
TEIE PÕLLUD. TEIE ETTEVÕTE. TEIE MAXXUM.

Maxxum on juba pikka aega olnud keskklassi traktorite mõõdupuu, millega võrreldakse mudelite paindlikkust, kokkuhoidlikkust, 
tugevust ja töökindlust. Sellel võib olla uus nimi, kuid neljakäiguline ActiveDrive 4 16F/16R jõuülekanne, mida Maxxumi 
mudelites kasutatakse, on end tõestanud lugematutes Maxxum traktorites, mida on alates selle mudeli juurutamisest müüdud.
Maxxumi põhivarustusega mudelid võivad olla oma seerias algtaseme traktorid, kuid nende varustus on igas mõõtmes täiuslik 
ja on tänapäevase nõudluse rahuldamiseks just vajalikul tehnilisel tasemel. Nende eeliseks on mugav kabiin, kuni neli 
mehaanilist hüdroväljavõtet ja samad haakeriistade käsitsemise võimekused kui teistel Maxxumi mudelitel. Need lihtsad ja 
selgekujulised traktorid võivad kujutada endast küll hinnatundlikku investeeringut, kuid nende võime oma tööd teha on täpselt 
sama, kui muudel tootevalikus olevatel mudelitel.

MAXXUM. TEEB PÕLLUMEHE TÖÖ LIHTSAKS.

FAKTID

n	Maksimaalne võimsus kuni 175 hj
n	Kõikidel MAXXUMi mudelitel saadaval 

16Fx16R neljakäiguline powershift-
jõuülekanne

n	Madala katusega kabiin
n	Maxxumi jõudlus traditsionaalse juhtseadiste 

paigutusega
n	Avatud tsentriga 86 l/min (OCLS) või 

koormustundlik 121 l/min (PFC), kuni 
nelja tagumise mehaanilise väljavõttega 
hüdrosüsteem

1  Esitelje vedrustus mugavama sõidu ja parema 
haarduvuse tagamiseks.

2  Maxxumi põhivarustuses mugav kabiin, mida on 
võimalik valikuliselt ka madala katusega tellida.
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KOMPAKTNE ja MUGAV
PIISAVALT MITMEKÜLGNE IGA TÖÖ TEGEMISEKS 

Ehitame traktoreid, mis on mõeldud soorituseks kõige raskemates tingimustes ja võimelised mis tahes tööd tegema. 
Case IH masinate puhul on alati neid põhimõtteid järgitud ja muidugi pole ka Vestrum CVXDrive selles osas erand!
Uus, kompaktne ja väga hästi manööverdatav neljasilindrilise mootoriga traktor paistab teiste hulgast silma esmaklassilise 
kabiinimugavuse ja suurematele mudelitele sarnase kujundusega. Lisaks seetõttu, et see on esimene Case IH traktor 
100-hobujõuliste klassis, millel on astmevaba CVXDrive jõuülekanne.
Astmevaba tehnoloogia kõrval on Vestrum CVXDrive seerial jõulised, kuid tõhusad 4,5 l Euro V mootorid, tänapäevane, 
suure jõudlusega hüdrosüsteem ja jõuvõtuvõll koos täieliku AFS-i ja ISOBUS III-e ühilduvusega. Ükskõik, kas soovite 
kõrget või madalat katust või uut madala katuse ja panoraamaknaga kabiini – valige endale Vestrum CVXDrive ja 
konfigureerige traktor täpselt oma ettevõtte vajaduste järgi.

VESTRUM CVXDRIVE. MITMEKÜLGNE NAGU TEIE TÖÖD. 

FAKTID

n	4-silindriline 4,5 l töömahuga mootor
n	Vastab Euro V heitmenormidele
n	Astmevaba CVXDrive jõuülekanne 40 km/h Eco
n	Kolme pöörlemissagedusega tagumine 

jõuvõtuvõll - 540/540E/1000 või 
540E/1000/1000E

n	Koormustundlik 110 l/min tootlikkusega 
hüdrosüsteem

n	Kuni 7 hüdroväljavõtet
n	Täielikult ühildatud eesmine jõuvõtuvõll ja 

hüdrosüsteem
n	Esinduslik mugavus ja parim kabiinisisene 

ergonoomika tänu Multicontroller käetoele
n	Esitelje vedrustus ja kabiini vedrustus
n	Mõelge ette – laadurivalmidus tehasest

VESTRUM CVXDRIVE
4 mudelit alates 100 kuni 130 hj 
CVXDrive jõuülekanne
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TEEB RASKEST ÜLESANDEST LIHTSA TÖÖ
EI KOMPROMISSIDELE

Mõned asjad muudavad töö nii palju lihtsamaks, et imestate, kuidas te ilma nendeta kunagi hakkama saite. Case IH Luxxum 
on just selline. Teistest sama suurusega traktoritest parema manööverdusvõime, kõrgema mugavusastme ja senistest meie 
traktoritest parema nähtavusega jätkab see meie pühendumust leevendada juhtidele pandud koormust, tagades nii traktori 
kui ka traktoristi suurema tootlikkuse. Kolme 100…120-hobujõulise mudeli puhul on puudu vaid järeleandmatusest. 
Vaadake Luxxumis ringi ja näete kohe, et see traktor on valmistatud neile, kellel on kõrged nõudmised. Need on keskklassi 
mudelid neile, kes ei vaja ehk kõige suuremat võimsust, kuid vajavad kõigis muudes pisiasjades parimat võimalikku. Vaadake 
omaduste loendit ja näete, miks meie arvates on see parim keskklassi traktor.
Kuigi kompaktsel neljasilindrilisel mootoril on vaid kuni 117 hobujõudu, pole palju asju, millega Luxxumi traktorid hakkama 
ei saaks. Need on transpordil kiired, nõlvadel püsivad, hoovis vilkad ja pöördealal hästi manööverdatavad masinad. Need 
sobivad hästi laaduritööks, on enam kui piisavalt mugavad pikkadeks päevadeks põllul ning neil on hüdrauliline jõudlus 
raskete töömasinate käitamiseks ja liigutamiseks.

LUXXUM. MITMEKÜLGNE JA TÕHUS. 

FAKTID

n	Case IH Multicontroller toob mitu 
juhtimisseadist teie peopessa

n	Kumerdatud ülemine tuuleklaas ja 
klaaskatus tagavad suurepärase nähtavuse 
esilaaduri juhtimiseks

n	Automatiseeritud 32x32, 4-käiguline 
semipowershift-jõuülekanne

n	Nelja pöörlemissagedusega tagumine 
jõuvõtuvõll – 540/540E/1000 ja 1000E

n	Esitelje vedrustus ja kabiini vedrustus 
parima sõidumugavuse pakkumiseks

LUXXUM
3 mudelit alates 99 kuni 117 hj  
4 powershift-käiguga jõuülekanne

Järeleproovitud tõhusus – 
saavutatud kütuse erikulu 
PowerMix testis – vaid 273 g/kWh
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TEHTUD UNIVERSAALSENA
KÕIGE RASKEMATEKS ÜLESANNETEKS

Case IH Farmall C traktorid on mitmekülgsuse kehastus – nende kompaktne kujundus, mis ümbritseb mootorit ja 
käiguosa, sisaldab enamat kui nende kaalukategooria. Nende väärtus on nende võimekus teha ühel päeval piiratud 
alal õuetöid ja lülituda terveks järgmiseks päevaks hõlpsalt põllutööde tegemisele. Farmall C, mis on samamoodi 
kodus nii rohumaadel ja loomafarmides kui ka muudes ettevõtetes, nagu lindlates ja aiandites, aga ka haljastuses ja 
maastikuhoolduses, on oma nime vääriline.
Kui olete mõelnud, et väiksematel universaaltraktoritel ei ole oma “suurte vendadega” samaväärset pakkuda, siis 
vaadake uuesti – Case IH Farmall C võite tellida alates lihtsast mehaanilisest algtasemel kahekäigulisest powershift 
ja powershuttle jõuülekandest kuni laia valiku keerukamate jõuülekanneteni. Selles madalas ja energiatõhusas 
kompaktses traktoris on esindatud paljud suurematelt Case IH masinatelt eeldatavad parimad omadused ja arenenud 
tehnoloogilised saavutused. Tänu täiustatud omadustele, nagu valikuline multikontroller käetugi, suurem 4400 kg 
tõstevõime, kolme pöörlemissagedusega jõuvõtuvõll, tehasest laadurivalmidus, uus tugevdatud esitelg ja suurem 
tagatelg, on see nüüd mitmekülgsem kui kunagi varem.

FARMALL C. KOMPAKTNE JA MITMEKÜLGNE.

FAKTID

FARMALL 85 C, 95 C, 105 C, 115 C
n	Mugav hea väljavaatega kabiin
n	Saadaval 2-käiguline 24x24 powershift või 12x12 

hüdraulilise suunavahetiga jõuülekanne
n	Valikus mehaanilise (MHC) või elektroonilise (EHC) 

juhtimisega rippmehhanism
n	Saadaval aeglusti, kaherattaveoga või kabiinita variant 

FARMALL 55 C, 65 C, 75 C
n	4-silindriline 3,4 l ühisanum sissepritsega diiselmootor
n	12x12 sünkroniseeritud või hüdraulilise suunavahetiga 

jõuülekanne
n	Mehaaniline rippmehhanismi juhtimine (MHC)
n	Saadaval kaherattaveoga ja kabiinita variandid

FARMALL C
7 mudelit alates 58 kuni 114 hj (CV) 
2-käiguline powershift- või sünkroniseeritud jõuülekanne
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LAITMATU SOBIVUS TEIE ETTEVÕTTELE
IGAPÄEVANE MUGAVUS JA MITMEKÜLGSUS

Alates selle nime kasutuselevõtust 1923. aastal on Farmalli traktorid pälvinud mitmekülgsete ja usaldusväärsete 
tööhobuste maine. Tänapäeva Farmall A on oma eelkäija vääriline järglane – uued või algajad traktoristid saavad 
sellega kiiresti töö selgeks, mis võimaldab neil täita Farmall A roolis toetavaid töökohustusi suurettevõttes, kus võib 
olla palju masina kasutajaid. Väiksemate ettevõtete jaoks on Farmall A traktorid mõistlik investeering, mida on lihtne 
põhjendada mitmekülgsuse, väikese ostuhinna ja väikeste jooksvate kuludega.
Kui otsite kompaktset, kulutõhusat, hõlpsasti kasutatavat ja vähese hooldusvajadusega alla 100-hobujõulist 
traktorit, pakuvad uued Farmall 55/65/75 A mudelid kõike, mida Case IH traktorilt oodata võiksite – tugevust, 
töökindlust ja ökonoomsust. Tänu kasutuslihtsusele, hõlpsale juhitavusele ja väikesele massile sobib see 
suurepäraselt kõikideks ülesanneteks alates kergetest põllutöödest kuni õue- ja laadimistöödeni, samal ajal kui 
hoolduse lihtsus ning säästlikud, samas jõulised mootorid, hoiavad jooksvad kulud madalad. Farmall A saab 
hakkama kõikide teie nõudmistega.

FARMALL A. KERGENDAB TEIE TÖÖKOORMUST.

FAKTID

FARMALL 85 A, 95 A, 105 A, 115 A
n	Tasase põranda ja juhtseadiste segamatu 

paigutusega kabiin
n	Järeleproovitud ehitusega, valikulise hüdraulilise 

suunavahetiga jõuülekanne
n	Mehaaniline rippmehhanismi juhtimine (MHC) ja 

mehaanilised hüdroväljavõtted
n	Vastupidav konstruktsioon

FARMALL 55 A, 65 A, 75 A
n	12F/12R mehaaniline suunavahetiga jõuülekanne
n	Nelja piilariga kabiin tagab laitmatu külgedele 

nähtavuse
n	2WD ja 4WD variandid
n	Rippmehhanismi tõstevõime kuni 2,7 tonni
n	Uus Case IH kujundus

FARMALL A
7 mudelit alates 55 kuni 114 hj  
Sünkroniseeritud jõuülekanded
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LIHTNE TÖÖTADA IGASUGUSTES TINGIMUSTES
UUS TOOTLIKKUSE MÕÕDE

Tänapäeva põllumajandusettevõtete väljakutsete ja piirangutega toimetulemiseks loodud Case IH 250-seeria Axial-Flow® 

kombainid on täiustatud uuendustega, mis vastavad suurfarmide vajadustele ning kõrgeima teraviljakvaliteedi nõuetele.
Kõikide nende ülesannete täitmiseks ja teravilja kvaliteedi tagamiseks tegeleb Case IH pidevalt oma kombainide 
täiustamisega ning investeerib palju olemasolevate toodete testimisele ja arendustegevusse. Axial-Flow® 250 seeria puhul 
on peamiseks juurutuseks automaatikasüsteem “AFS Harvest Command™”.
Uus patenditaotluses olev AFS Harvest Command™ on revolutsiooniline seire- ja juhtimissüsteem, mis suhtleb kombaini 
kõigi põhielementidega ja töötleb saadud andmeid. Selle tulemusel kohandatakse reaalajas kõiki kombaini sätteid, nagu 
haspli, tuuliku, kombaini liikumise- ja rootori pöörlemiskiirus ning puhastussüsteemi sõelte sätted, eesmärgiga tagada 
suurim tootlikkus ja vilja kvaliteet. Ning see kõik toimub ilma kombaineri sekkumiseta.
Vabastades kombaineri pidevatest kombaini seadistamise otsuste tegemisest, väheneb tema töökoormus ning ta saab 
pöörata rohkem tähelepanu heedrile ja väljalaadimisteole.

AXIAL-FLOW® 250. IGAS MÕTTES MEISTERLIK.

FAKTID

n	Maksimaalne võimsus kuni 634 hj
n	Võrreldamatu viljaterade kvaliteet – ühe 

rootori tehnoloogia
n	Loodud suurima tootlikkuse saavutamiseks – 

heedri laius kuni 13,60 m ja teraviljapunkri 
maht kuni 14 400 liitrit

n	Kõik peamised juhtseadised on 
koondatud parempoolsele konsoolile ja 
mitmeotstarbelisele juhtkangile

n	Juhtsüsteem AFS Harvest Command™ 
vähendab kombaineri sisendeid seitsmelt 
kahele

n	Valikus 5 heedrit: teraviljaheeder 
3050, elastne Flex heeder 3020, 
linttransportööridega heeder 3100, 
maisiheeder 4000 ja kogurheeder 3016

AXIAL-FLOW® 250
3 mudelit alates 498 kuni 634 hj 
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FAKTID

n	Maksimaalne mootori võimsus kuni 460 hj
n	Järeleproovitud ühe rootori tehnoloogia
n	Lihtne ja mugav käitus tänu 

mitmeotstarbelisele juhtvalitsale
n	Teraviljapunkri maht kuni 10 570 liitrit
n	Valikus 5 heedrite sarja:

- Teraviljaheeder 3050
- Elastne Flex heeder 3020
- Linttransportööridega heeder 3100
- Maisiheeder 4000
- Kogurheeder 3016

EUROOPA PÕLDUDELE LOODUD
PARIM TULEMUSLIKKUS

Euroopa põllumajandus on keeruline äri. Mainides vaid paari peamist mõjutavat tingimust, siis ilm annab töö 
tegemiseks sageli vaid väikese ajaakna, viljad on tihedad ja suure saagikusega ning nõuded toodangu kvaliteedile 
on üha karmimad. Uued Case IH Axial-Flow® 150 seeria kombainid on loodud nende väljakutsete tõhusamaks 
haldamiseks kui kunagi varem. Tänu rootori ja X-Flow puhastussüsteemi tasakaalustatud kooslusele ning täiustatud 
SCR tehnoloogiaga mootoritele on meie insenerid veendunud, et Case IH Axial-Flow® kombainid on täiuslik vastus 
tänase ja homse päeva põllumajanduslikele väljakutsetele.
Kõigi 150-seeria mudelite Euroopa tingimustesse ehitatud rootor võimaldab suurt koristusjõudlust, tõhusamat 
väljapeksu ning sujuvamat tööd ka rasketes koristusoludes. Ühe rootori tehnoloogia eestvedajana pakub Case IH 
ajahambale vastupidavaid masinaid – meie üksik rootor ja täiustatud etteandemehhanism on veelgi enam Euroopa 
koristustingimuste jaoks kohandatud. Suurem tootlikkus, väiksemad kaod, lühem hooldusaeg – see kõik aitab kaasa 
koristuskiirusele ja äri kasumlikkusele.

AXIAL-FLOW® 150. MUUDAB TEIE KORISTUSE EDUKAKS.

AXIAL-FLOW® 150
3 mudelit alates 312 kuni 460 hj 
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CASE IH POOLT PAKUTAVATE HEEDRITE LAI VALIK

Case IH heedrid on loodud mitte ainult tänapäeva 
suurte koristuskiiruste, keeruliste tingimuste, muutuvate 
mullaharimistehnoloogiate ja kultuuride järgi, vaid ka 
tulevasi väljakutseid arvestades. Need on laitmatud 
tööriistad pidevalt muutuvate koristustingimuste, 
hooaja jooksul muutuvate erinevate küpsusjärkude või 
koristuspäeva jooksul varahommikust kuni pimedani 
muutuva põllukultuuri niiskuse või kuivuse olukorras. Case 
IH heedrid aitavad, sõltumata põllukultuuri kasvujärgust 
või kellaajast, rohkem saaki säästa ja jätavad põllule 
ühtlasema põhu.

HEEDER 3050 – TERAVILJAKASVATAJA LAHENDUS 
Case IH teeb kõik selleks, et pakkuda erinevates 
tingimustes parimat kvaliteetset tootlikkust. 
Teraviljaheedrite 3050 täiustatud ehitus võimaldab 
põllumehel koristada suure saagikusega teravilja, 
lülituda vähima aja jooksul rapsikoristusele ja töötada ka 
lamandunud vilja tingimustes. Tänu tugevale ehitusele 
ja lihtsale käsitsemispõhimõttele oskab iga põllumees 
saagi koristamisel oma teraviljaheedri 3050 võimekust 
väärtustada.

 Töölaiused alates 4,9 kuni 12,50 m
 Suur koristuskiirus
 Automaatne haspli pöörlemiskiiruse juhtimine
 Muudetava pikkusega heedri põhi koristustootlikkuse 
tagamiseks kõrre kõrguse muutumisel

 Lamandunud saagi koristamiseks on saadaval 
kõrretõstjad

KOGURHEEDER 3016 - 
KOGUB KA KÕIGE SUUREMAID VAALUSID
Teravili, raps/rüps, oad, herned, läätsed, rohuseemned – 
heedrisari 3016 on lahendus kõigi nende koristamiseks. 
Kogur tõstab vaalud puhtalt ja korralikult väikeste 
saagikadudega. Vaal edastataks lintidel kaldkambrisse. 
Kogurilindid katavad kogu koguri laiuse ja tõstavad 
materjali ilma külgnevaid vaalusid tallamata.

  Puhas ja õrn suurte ühe- või mitmeosaliste vaalude 
kogumine

  Täpne maapinna kontuuri järgimine seadistatavate 
koguri tugirataste abil

  Sobib igat tüüpi põllukultuuridele ja suure kiirusega 
koristamiseks

  Lihtsalt hooldatav 

CASE IH HEEDRID
5 erinevate kultuuride jaoks loodud heedrit

1 2

1 2
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4

LINTTRANSPORTÖÖRIDEGA HEEDER 3100

5

MAISIHEEDER 4000

3

ELASTSE VIKATIGA HEEDER 3020

4

2 3 4



KUI KÜSIMUS ON TÕHUSUSES,
SIIS VASTUS ON TOOTLIKKUS JA TIHEDUS

Uute tehniliste lahenduste ja komponentide abil on LB436 HD võimeline tootma kuni 22% suurema tihedusega kantpakke, 
kui samasse sarja kuuluv ja sama suurusega kantpakke (120 × 90 cm) valmistav mudel LB434 XL.
Tugevdatud raamile ehitatud LB436 HD alusvanker on loodud vastu pidama suure pressimistihedusega süsteemi tekitatud 
koormustele. Sellele on polditud nähtavuse ja juhitavuse tagamiseks lühike tiisel, mida saab hõlpsasti erinevate traktori 
haakeseadiste kõrgusele seadistada. Pressi 2,35 m laiusel koguril on mehaanilise ajamiga ülemine abivalts ja pöörlev 
vaalusuunur, mis tagavad isegi suurte vaalude korral saagi tõhusa edastuse. Pressile LB436 HD on tavaliselt paigaldatud 
tandemtelg. Pööramise ajal nühamuse vähendamiseks pöörab tagumine telg kuni 15°, vajadusel saab pööramise lukustada.
LB436 HD pressi jaoks on uus lahendus tandemtelje hüdrauliline vedrustus. See valikuline varustus mitte üksnes ei taga 
pressi sujuvamat liikumist, vaid vähendab ka löökide traktorile ja juhile ülekandumist ning suurendab kütusetõhusust.
Varustatuna sidumissüsteemi TwinePro-ga on võimalik saavutada pressitava materjali suurim tihedus ilma kantpakkide 
purunemise riskita, parandades seeläbi söödakvaliteeti ja vähendades tootmise mõju keskkonnale.

LB436 HD. LISAB TEIE ETTEVÕTTELE SISUKUST.

FAKTID

n Kantpaki mõõtmed 120 × 90 cm
n Koguri laius 2,35 m
n 22% suurem kantpaki tihedus
n Tiisel võimaldab paremat nähtavust ja 

manööverdatavust
n Polüpropüleenist suunajad koguril tagavad 

ühtlasema materjali voolavuse
n Kolvi suurim töösagedus kuni 48 käiku 

minutis
n Uuenduslik sidumissüsteem TwinePro 

suurendab tootlikkust
n Tolmukindel ja kallutatav nöörikast
n ISOBUS III ja söötekiiruse 

juhtimistehnoloogia

LB436 HD - TUGEVDATUD KANTPAKIPRESS 
1 mudel – kantpaki mõõtmetega   
120 x 90 cm
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LAITMATUD KANTPAKID LÜHIMA AJAGA
PROFESSIONAALIDE VALIK …

Vaaluna sileerimist ootav saak on kõige haavatavam. Riknemise riski vähendamiseks on parim viis usaldada saagi koristus 
maapinnalt, pakkimine ja selle kaitsmine Case IH LB-seeria kantpakipressile. LB4 XL-seeria pressidel on põhjalikke 
muudatusi ja täiustusi, mis on teinud neist eelkäijatest veelgi tootlikumad masinad.
Analüüsimaks valdkondi, kus oleks veel arenguruumi, vaatasid Case IH insenerid üksipulgi kõik LB-seeria presside 
mehhanismid läbi. Põhjaliku vaatluse all olid kõik suuremad detailid alates kogurist, rootorist ja eelkambrist kuni tihendus- 
ja sidumissüsteemini. Samuti kontrolliti ja ehitati ringi muid komponente kui üksnes põhidetailid. Uute LB-seeria presside 
täiustused hõlmavad pöördealade haldamise ja tiheduse juhtimise uuendusi aga ka lihtsamate, kuid siiski oluliste 
valdkondade, nagu haakeseadmete ja töövalgustuse, arendusi.
Uus sidumissüsteem TwinePro pakub majanduslikult efektiivset ja keskkonnasäästlikku lahendust. TwinePro sidumisaparaat 
kasutab ülitugeva silmussõlme loomiseks lihtsat süsteemi, mis võimaldab traktoristil kasutada suurima võimaliku tiheduse 
saavutamiseks laia valikut sidumisnööre ilma, et kantpakid puruneksid, suurendades samas tugevust kuni 30%.

LB4 XL SARI. PRESSID, MIS TOOVAD EDU.

FAKTID

n Kantpaki mõõtmed alates 80 × 70 kuni 120 × 
90 cm

n Koguri laius 2 m, 2,23 m või 2,35 m
n Laitmatu kantpakk alla 60 sekundiga
n Automaatne kaalumissüsteem
n TwinePro uuendus pakub majanduslikult 

efektiivset ja keskonnasäästlikku lahendust
n XL mudelite pallikambri mahtu on suurendatud 

31% (+80 cm)
n Tandemtelik 50 või 60 km/h nimikiiruse jaoks
n Hüdraulilised või pneumopidurid
n ISOBUS III ja söötekiiruse juhtimistehnoloogia
n Täppisseire rakenduse AFS Connect™ 

Telematics abil

LB4 XL SEERIA KANTPAKIPRESSID
4 mudelit kantpaki mõõtmetega alates  
80 × 70 kuni 120 × 90 cm

36
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1  TwinePro: uuenduslik sidumissüsteem 
võimaldab suurendada paki tihedust, samas 
kui katkematu sõlme tehnoloogia vähendab 
nöörijäätmeid.
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LAITMATULT VORMITUD RULOONID
LÄBI AJA

Uue ruloonpressi kujundusse on lisatud hulgaliselt omadusi, et iga mudel suudaks koristada märkimisväärse kiiruse ja 
tõhususega suurimate kombainide vaalusid või sileerida kõige raskemat saaki. Rulli suurust saab muuta ja jälgida mugavalt 
traktori juhiistmelt ning sidumissüsteem on ülimalt töökindel – pole vaja muretseda saagi tüübi või tingimuste pärast – 
järgige lihtsalt vaalu teekonda.
Uued 4 või 5 piide reaga 2,05/2,35 m laiused kogurid on kombineeritud W-kujulise rootoriga saagi ühtlaseks ja kadudeta 
söötmiseks kambrisse, mis võimaldab kuni 25% suuremat tootlikkust. Muutuva kambriga sarja täienduseks on 
pealtvoolusöötur. Vastupidavad, jätkukohata lindid ja ainulaadne 1,3 m laiune Edge Wrap võrksidumissüsteem loovad 
laitmatu kuju, ühtlase tiheduse ja sirge servaga pallid. Igapäevased hoolduspunktid on hõlpsalt maapinnalt ligipääsetavad 
gaasvedrudega toetatud üheosaliste kaitsekatete kaudu, mis hoiab kokku teie aega.
Suure kiiruse ja täpsusega töötamiseks võite loota muutuva kambriga ruloonpressidele, mis ei jäta põllule jälgi ning tagavad 
kõikides tingimustes ja kõigi põllukultuuridega suure tootlikkuse.

RULOONPRESS RB4. ERINEVATE KULTUURIDE JAOKS KOHANDATUD TEHNOLOOGIA.

FAKTID

n	Muudetav rulli läbimõõt alates 90 kuni 150 
või 90 kuni 180 cm

n	Koguri laius 2,05 või 2,35 m
n	Harilik 4-realine kogur või tugevdatud 

5-realine kogur silo tootmiseks
n	Uus valtside ja lintide ehitus parendab 

materjali pöörlemist kambris ja hoiab selle 
puhtana

n	Rulli tiheduse seadistamine traktori 
juhiistmelt

n	Võimalus valida nöör- või võrksidumise vahel
n	ISOBUS III tehnoloogia 

RB4 – RULOONPRESS
2 mudelit – palli mõõtmetega   
120 × 90…150 cm või 120 × 90…180 cm

1  Taustvalgustusega mustvalge ekraan – sobib nii 
kabiiniga, kui ka kabiinita traktorite jaoks

2  Case IH AFS Pro 700 ISOBUS-terminal pakub 
täielikku tagasisidega juhtimist

1    2
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RULOONPRESSID TEIE ÄRI EDENDAMISEKS
KULUTÕHUSAD, KOMPAKTSED, VASTUPIDAVAD…

Tihedad, ühtlased ja kvaliteetsed rullid, mille tulemuseks on kõrgeima kvaliteediga sööt ja allapanu. Need on Case IH 
püsiva kambrimahuga ruloonpresside tunnusjooned, ükskõik millise kultuuriga ja ükskõik millistes tingimustes. Uutel 
mudelitel RB545 ja RB545 Silage Pack on täiendatud neid iseloomulikke tunnuseid mitme uue omadusega, mis 
tagavad veelgi parema pressimise ja kvaliteetsema silo.
Tavaseadistuses on RB545 suurepärane heina- ja põhupress, millega valmistatud tihedad ja hästi vormitud pallid 
ei muuda säilitamise ajal oma kuju. Ja muidugi on see ka suurepärane silopress, mis moodustab laitmatu sööda 
tegemiseks suure tihedusega rulle. RB545 on üks kõige hõlpsamini manööverdatavam ja pehmemalt kulgevam press, 
ükskõik, kas töötate väikestel rohumaadel või suurtel väljadel. Silage Pack kombipressil on sisseehitatud kilemähkur, 
mis muudab kogu silotegemise ühemehetoiminguks, säästes sellega väärtuslikku aega ja raha. Lisaks väldib selline 
tööde ühildamine õhu ligipääsu ja tagab kõrgeima silokvaliteedi.

RULOONPRESS RB545. UUEL TASEMEL TÄIUSLIKKUS.

FAKTID

n Rulli läbimõõt 122 × 125 cm
n Tavaline või kombimudel
n Universaalne kogur, mis on loodud suure 

jõudluse saavutamiseks igasugustes 
tingimustes

n Valitav 0, 10 või 20 noa sisestus
n Nugade automaatne väljatõmme põranda 

langetuse rakendamisel
n Eelkiletussüsteem välistab vajaduse võrguga 

sidumise järele
n Sõrmeliigutustega juhtimine tänu AFS Pro 700 

monitorile ja ISOBUS II tehnoloogiale

RB545 – RULOONPRESS
2 mudelit – ruloon mõõtmetega   
122 × 125 cm
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LOODUD TÕHUSALT TÕSTMISEKS
VIIGE OMA ETEVÕTE UUTESSE KÕRGUSTESSE

Case IH on alati pühendunud erinevat tüüpi põllumajandusettevõtete vajaduste rahuldamisele ja teleskooplaadurite Farmlift rida 
jätkab seda traditsiooni. Ükskõik, kas tahate teravilja laadida, suurkotte liigutada, rulle virnastada või sõnnikut eemaldada, Case 
IH Farmlift teleskooplaadurid esindavad samu väärtusi, mida olete Case IH traktorite ja saagikoristusmasinate puhul oma 
ettevõttes erinevate materjalide teisaldamisel eeldanud.
Farmlifti sarja kuus mudelit tõstejõuga 2600…4200 kg ja suurima tõstekõrgusega kuni 9,1 m kannavad samasid tunnusjooni, 
mis muudavad iga Case IH nimega masina väärtuslikuks – vastupidavus, töökindlus ja mugavus koos võimsuse, kiiruse ja 
paindlikkusega.
Farmlifti tootevalikus on kõigest 1,8 m laiuse ja alla 2 m tõstekõrgusega kompaktse 526 ning kuni 4200 kg tõstevõimega 742 
ja 9,1 m tõstekõrgusega 935 vahel rohkelt mudeleid igasuguste laadimisvajaduste täitmiseks. Oleme loonud ja ehitanud 
tootevaliku, et rahuldada tänapäeva põllumajanduse mitmekesiseid nõudmiseid – alates väikestest taludest kuni suurimate 
ettevõteteni.

FARMLIFT. MUDELID IGA RASKUSE TÕSTMISEKS.

FAKTID

n Farmlift 526  
Tõstekõrgus kuni 5,7 m ja tõstevõime kuni 
2600 kg

n Farmlift 633, 737, 935 
 Suurim tõstekõrgus alates 6,1 kuni 9,1 m ja 

suurim tõstevõime alates 3300 kuni 3500 kg.  
Nüüd saadaval uue koormustundliku 
hüdrosüsteemi ja täiustatud kinemaatika 
võimalustega.

n Farmlift 636, 742 
Suurim tõstekõrgus alates 6,1 kuni 7,0 m ja 
suurim tõstevõime alates 3600 kuni 4200 kg.  
Nüüd täiustatud kinemaatika ja uuendatud 
Euro IV mootoriga.

FARMLIFT
6 mudelit alates 74 kuni 129 hj 
Suurim tõstekõrgus alates 5,7 kuni 9,1 m 



43



44 45



TÄPSUS EDU HEAKS
Säästke kulusid ja keskkonda Case IH 
põllumajandusliku juhtimissüsteemiga 
(AFS™)

Juhtiva põllumajanduse täppisviljeluse tehnoloogia tootjana pakub 
Case IH mitmesuguseid rakendusi, mis ühendavad teabesisendi ja 
ainulaadse telemaatikaportaali AFS Connecti registreeritud 
masinad eesmärgile orienteeritud andmehaldussüsteemiks. Seda 
teedrajavat rolli rõhutavad lisaväärtust pakkuvad omadused, nagu 
uusim täiustatud põllumajandussüsteem (AFS™), täielik ISOBUS-i 
ühilduvus ja pöördeala haldussüsteem HMC II. Samuti oleme 
võimaldanud pöördeala haldussüsteemil (HMC II) automatiseerida 
üha enam traktori toiminguid. AFS tagab oma korratava täpsuse, 
ülekatete vähendamise, väiksemate tegevuskulude ja kasumi 
maksimeerimisega nii täpsuse kui ka edu.
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AFS Connect võimaldab teil ettevõtet, masinaparki ja andmeid eemalt seirata ja hallata ning annab 
sellega võimaluse jõudlust, tootlikkust ja paindlikkust optimeerida. Vaadelge oma masinate rakendatust 
peaaegu igasuguse ajakuluta. Kogu käepärast oleva teabe abil saate oma toiminguid edukalt hallata 
igal ajal ja igal pool!

KASUTAJASÕBRALIK LIIDES
 Uus, intuitiivne ja ümberkujundatud liides kogu olemasoleva teabega on teie käsutuses
 Ergonoomiline platvorm on jagatud kolmeks osaks – masinapark, ettevõte ja andmed

AEGASÄÄSTEV HALDAMINE
 Mitme sama põllu masinate andmete esitamine
 Tegevuste haldamine ja andmete edastamine kontorist masinatele ja vastupidi

SUURIMAT TOOTLIKKUST TOETAV OTSUSTE LANGETAMINE
 Teadete ja kriitiliste tööparameetrite kuvamine
 Ühendumine ja rakendusmäärade turvaline jagamine programmeerimisliidese (API) abil

AFS CONNECT
Ettevõtte, masinapargi ja andmete kaughaldamiseks

Igal ajal, igal pool
PÄEVASTE TEGEVUSTE ANDMETE VÄRSKENDUSTE SAAMINE

 Andmete vaatamine, jagamine ja haldamine liikvel olles, reaalajas ja mis tahes 
seadmest

 Masinate uuendatud telemaatikaandmete ja veakoodide eemalt vaatamine

ÜLIM LAHENDUS, KUI OLETE LIIKVEL.
 Reaalajas sõidukite asukoha kaart võimaldab teil masinaid  

leida ja kuvada nende teekonda
 Sõidukite teabe, asukoha ja juhiste jagamine erinevate nutitelefoni rakenduste 

(nt WhatsApp) abil

TEIE TÄIESTI UUS SIHTKOHT CASE IH TOOTETOE SAAMISEKS
MYCASEIH on uus tasuta pilvepõhine platvorm, 
sisselogituna pääsete ligi kogu teie Case IH 
põllumajandustehnikaga seotud teabele. Saage ülevaade 
kõigist oma masinatest ja seadmetest, hallake oma 
kasutajaid ja avage tugiteadmiste jaotis, kus on 
kasutusjuhendid, tugidokumendid, varuosade kataloogid ja 
palju muud. Platvorm on ligipääsetav kõigis seadmetes –  
nutitelefonis (Apple ja Android), tahvelarvutis ja lauaarvutis.

KÜLASTAGE MEIE VEEBISAITI MY.CASEIH.COM
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HALLAKE OMA ETTEVÕTET
Põldude ja andmete haldamine võib olla aeganõudev. 
AFS Connect säästab teie aega, korraldades hõlpsalt 
teie põlde, rakendusmäärasid ja agronoomilisi andmeid. 
Kogu teabe täieliku haldamisega saate oma ettevõtte 
jõudlust suurendada.

 Andmete kuvamine. Saate peaaegu reaalajas 
juurdepääsu kõigile oma külvi, rakendusmäärade 
ja saagikusega seotud tegevuste agronoomilistele 
andmetele. Muuhulgas topograafilisele, ilmastiku, 
masinapargi ja normide teabele.

 Aruandlus. Salvestage kogu oma oluline teave 
liikvel olles või otse oma seadmetest. Kavandage 
eelseisvaid tegevusi, hallake logistikat, jagage 
andmeid oma usaldusväärsete nõustajatega ja tehke 
teadlikke otsuseid.

 Kasutatavus. Kõigi teie tegevuste järje peal hoidmine 
pole kunagi olnud lihtsam. Intuitiivne kasutajaliides 
hoiab teid kõigega kursis ükskõik, kas olete teel, 
põllul või kontoris.

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE HALDAMINE
SAAVUTAGE IGA PÄEVAGA ROHKEM

Säästke oma aega, korraldades põlde, rakendusmäärasid ja 
agronoomilisi andmeid hõlpsal viisil

MASINAPARGI HALDAMINE
SUUNAKE, JÄLGIGE JA HALLAKE KOGU OMA MASINAPARKI

Võimaldab masinate asukohti tõhusalt jälgida ja seadme parameetreid 
reaalajas vaadata

ANDMETE HALDAMINE
ÜHENDAGE JA JAGAGE ANDMEID

Jagage oma majandi andmeid turvaliselt usaldusväärsete partneritega 
– igal ajal ja igal pool

HALLAKE OMA TOOTLIKKUST
Kui kõik teie seadmed töötavad kogu aeg tõhusalt, on 
teil meelerahu, mis tuleneb nutikamast töötamisest ja 
teadmisest, et teete kõik endast oleneva, et iga hooaega 
kõige paremini ära kasutada.

 Masinapargi ülevaade. Annab juurdepääsu 
põhiteabele ja iga masina üksikasjalikele 
jõudlusväärtustele sõidukitüüpide kaupa. 
Kaardivaade võimaldab ühendatud seadmeid 
näitlikult kujutada, et põllusiseseid tegevusi 
tõhusamalt teostada ja masinaparki koordineerida.

 Sõidukite üksikasjade leht.  Annab juurdepääsu 
masina hiljutistele tegevustele ja 7-päevase aruande 
sõiduki oleku kohta tundide kaupa ning kütusetarbe.

 Tõrgete ajalugu ja teavitused.  Vaadake ja filtreerige 
kabiini ekraanidel traktoristile näidatud tõrkeid. 
Konfigureerige ja seadistage teavitusi, nagu sõiduki 
kiirus, õlitemperatuur, mootori koormus või kütuse 
tase ja võtke neid vastu veebi teel või tekstisõnumite 
kujul.

HALLAKE OMA ANDMEVAHETUST
Hallake, jagage ja liigutage oma andmeid ladusalt – 
tagades samal ajal kontrolli oma eelistatud 
usaldusväärsete äripartnerite valimi üle.

 Turvaline andmete jagamine.  Jagage valitud andmeid 
turvaliselt usaldusväärsete partneritega, säilitades 
samal ajal täieliku kontrolli selle üle, kellel on 
juurdepääs määratud andmetele.

 Kolmandatest osapooltest partnerid. Edastage 
andmeid juhtmevabalt kahesuunaliselt AFS Connecti 
ja kolmandatest osapooltest tarnijatega (AgDNA, 
Cropio, Farmers Edge™, Trimble® Ag Software, 
Climate Field View...), et kasutada agronoomilisi 
andmeid kõige tõhusamalt ja toetada igapäevaste 
otsuste tegemist.

 Lahendused segamasinaparkidele. Case IH kliendid 
saavad andmete jagamise terviklahendusest kasu 
tänu kahele hiljutisele partnerlusele:  
- DataConnect on uus pilvest-pilve 
liides koostöös CLAAS-i, 365FarmNeti, 
John Deere’i ja New Hollandiga. Erineva 
kaubamärgiga masinate omanikud võivad 
nüüd hõlbustada oma andmevahetust 
ja haldamist ilma ühilduvusprobleemideta.  
- Universaalne andmeedastuskeskus Agrirouter 
(hõlmab palju muid traktori- ja tööriistatootjaid nagu 
AGCO, SDF, Krone, Pöttinger, Lemken, Kuhn jne), 
mis aitab tagada traktori ühilduvuse ja rakendada 
andmehaldussüsteeme (nimekirja leiate aadressil 
https://my-agrirouter.com/en/agrirouter/brands/).
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TÖÖVÕIMEAEG ON 
OLULINE 
Sest ainult see on kasutatav aeg

Meie, Case IH, tunneme vastutust olla kliendi jaoks olemas igal 
ajal, kui tal on mõni küsimus. Meie ulatuslik müügijärgne tugi 
sisaldab kõikehõlmavat teenuste paketti ja klienditeeninduse 
programmi, mis sisaldab vastust igale küsimusele.
Tugev kohalik võrk võimaldab meil olla teie lähedal, kui te meid 
vajate. Meie teenuste hulka kuuluvad tehniline tugi kaugdiagnostika 
abil, eetriülese (Over the Air) püsivarasüsteemi juhtmevabad 
tarkvara värskendused, finantseerimine, AFS-i küsimused, 
hooldusülevaatused ning isegi õigete varuosade korraldamine ja 
pakkumine. Just see on moodsa teeninduse olemus.
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TEENINDUSMEESKOND
Teie saate olla põllumees ja ettevõtja. Meie hoolitseme ülejäänu eest.

GENUINEPARTS – ORIGINAALVARUOSAD
MEIE HOOLITSEME TEIE SEADMETE TÖÖVÕIME EEST.
Teie kohalik Case IH edasimüüja ning meie pühendunud 
ööpäevaringse varuosade kõnekeskuse tehnikud ja 
nende logistikakolleegid on kõik osa Case IH 
teenindusmeeskonna võrgustikust. Nad on koolitatud 
andma teile asjatundlikke nõuandeid ja lahendama teie 
muresid õigete Case IH originaalvaruosade olemasolu 
ja kohese saatmisega, et need jõuaksid teieni hiljemalt 
järgmisel päeval.

MAXSERVICE – TÄISTEENINDUS
ÖÖPÄEVARINGSELT. ÜLEMAAILMSELT.
Ööpäevaringse töötamise puhul tagab MaxService, et 
te pole kunagi üksi. See on eriotstarbeline abitelefon, 
mis ühendab teid ööpäevaringselt Case IH 
teenindusmeeskonnaga. Kohaliku edasimüüja 
kõnetehnikud on valmis abistama tehniliste nõuannete, 
tarkvaralahenduste ja orignaalvaruosade tellimisega. 
Kõrghooajal saame toetada teie ettevõtmist hädaabi 
osutamisega.

SAFEGUARD – 
KOLMEAASTANE GARANTII
Parimad asjad tulevad kolmekaupa. Meie äärmiselt 
ranged kvaliteedistandardid ja toodete pidev 
täiustamine on võimaldanud meil pakkuda teatud 
tootesarjadele 3-aastast tehasegarantiid. Garantii 
hõlmab kõiki baasgarantiid täiendavate 2. ja 3. aasta 
vajalikke töid. Kõigi garantiitööde tasud ja Case IH 
originaalvaruosade maksumus hüvitatakse teile ilma 
ootamatute kuludeta. Kehtivad meie garantiinõuded ja 
tingimused. Pikendatud garantiiga toodete kohta 
lisateabe saamiseks helistage kohalikule Case IH 
edasimüüjale!

IGALE INVESTEERINGULE SOODSAIM RAHASTUSLAHENDUS.
CNH Industrial Capital on Case IH rahastusettevõte. 
Meie töötajatel ja rahastusekspertidel on 
põllumajanduse valdkonnas pikaajalised kogemused. 
Lisaks Case IH toodete ja turu tundmisele, mõistame 
me ka teie tegevuse erilisi nõudeid. Seetõttu oskame 
pakkuda teile uute investeeringute jaoks just teie 
tegevuse vajadustele vastavat rahastuslahendust. Meie 
kõige tähtsam eesmärk on teie investeeringute 
kasumlikkuse suurendamine!  

Case IH TEENINDUSMEESKOND, Case IH kohalike meeskondadega tugev edasimüüjate võrgustik, valdkonna juhtivad Case IH tugivahendid, tänapäevased koolitusmeetodid, oma 
klassi parim varuosatugi ja logistika pakuvad Case IH klientidele suurepärase kõikehõlmava müügijärgse teeninduse, et hoida kliente oma põhitegevuse juures!
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JÄTKUSUUTLIKKUSE  
ARENGUMOOTORID ON:

 Vajadus toita üha kasvavat 
elanikkonda

 Järgmistele põlvkondadele haritava 
pinnase säästmise olulisus

 Jätkusuutlike põllumajanduslike 
terviklahenduste arendamine

 Avalikkuse teadlikkuse parandamine

 Inimeste kaasatuse soodustamine

JÄTKUSUUTLIKKUS
Puudutab kõike, millega me tegeleme

SUURENDAME PÕLLUMAJANDUSE 
TOOTLIKKUST, ET PARENDADA TOIDU 

KÄTTESAADAVUST

VÄHENDAME MÕJU KESKKONNALE JA 
PARANDAME KÕIGI ETTEVÕTTE TEGEVUSTE 

ENERGIATÕHUSUST

SUURENDAME VÕIMALUSI IDEEDE JA HEADE 
TAVADE VAHETAMISEKS KÕIGI SIDUSRÜHMADEGA

VÄHENDAME LOODUSVARADE KASUTAMIST 
FOSSIILKÜTUSTELT TAASTUVENERGIA 

SÜSTEEMILE ÜLEMINEKUGA

Case IH kuulub ühte maailma suurimasse kapitalikaupadega 
tegelevasse ettevõttesse CNH Industrial. Ettevõte keskendub 
kindlalt oma keskkonnaalastele kohustustele ja on olnud 
üheksa korda Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksis esikohal.

Tööstusgrupi CNH Industrial sisesed eesmärgid:
 91% jäätmetest võetakse tagasi ringlusesse
 27,5% kasutatud veest on taaskasutuses olev vesi
 56% kasutatud elektrienergiast on taastuvatest allikatest.

Kapitalikaupade ülemaailmse liidrina kanname suurt kohustust, 
olles vastutavad kõikide meie ülemaailmsete tegevuste eest. 
Meie vastutus ei ulatu vaid tehaseväravani, mistõttu oleme 
teinud suuri jõupingutusi, et olla aktiivsed ka meid ümbritsevate 
laiemate ülemaailmsete murede valdkondades.
Aastate jooksul on meie uurimis- ja arendustöö olnud suunatud 
sellele, et viia meie toodete ohutus ja keskkonnasõbralikkus 

järjest kõrgemale tasemele. Meie põhimõte ei ole piirata klientide 
valikut väikeste käituskulude ja keskkonnasõbralikkuse vahel, 
vaid pakkuda tooteid, mis võimaldavad mõlemat.
Keskkonnasäästlikkusele vastavate uuenduslike toodete ja 
lahenduste pakkumisega annab Case IH oma osa selliste 
ülemaailmsete probleemide, nagu kliimamuutuste, 
leevendamisele. Tänapäeva ettevõtted seisavad silmitsi 
keerukate ja omavahel seotud väljakutsetega, mis nõuavad 
pidevat jätkusuutlikkust arendavat lähenemisviisi. Case IH 
arvates on see stsenaarium oluline tegur pikaajalise väärtuse 
loomisel kõigile sidusrühmadele, mis on kaubamärgi 
põhieesmärk.
Case IH insenerid on keskendunud selliste masinate tootmisele, 
mis mitte ainult ei töötle maad, vaid ka töötavad koos sellega.
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1) ECE R120 vastab standardile ISO 14396 ja direktiivile 97/68/EÜ või 2000/25/EÜ 2) puudub CVX mudelitel *) Sõltub rehvide valikust **) Sõltub müügipiirkonna spetsifikatsioonist ja seadusandlusest • Tavaline • Valikuline - Pole saadaval

MUDELID
STEIGER 500 /  

STEIGER 500 CVX
STEIGER 470 /  

STEIGER 470 CVX
STEIGER 420 /  

STEIGER 420 CVX

Ühisanum sissepritsega diiselmootor, varieeruva geomeetriaga 
turboülelaadur / ühisanum diiselmootor, turboülelaadur / ühisanum 
diiselmootor, 2-astmeline turboülelaadur / Kõik kooskõlas Euro IV 
heitmenormidega

- / - /• - / • / - - / • / -

Nimivõimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 373 / 507 @ 2,100 350 / 476 @ 2,100 313 / 425 @ 2,100

Suurim võimsus ECE R1201) järgi koos võimsushalduriga [kW/hj @ min-1] 410 / 558 @ 1,900 386 / 525 @ 1,900 345 / 469 @ 1,900

Suurim pöördemoment (N·m @ min-1) 2,374 @ 1,400 2,229 @ 1,400 1,992 @ 1,400

Silindrite arv / mootori töömaht [cm³] 6 / 12,900 6 / 12,900 6 / 12,900

16F × 2R PowerDrive / CVXDrive • / • • / • • / • 

Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega • • •

Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min] 1592) / 216 või 428 1592) / 216 või 428 1592) / 216 või 428

Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg] 8,949 9,071 9,071

Lubatud täismass**) [kg] 25,401 22,450 22,450

Vähim laius*) [mm] 2,990 2,549 2,549

MUDELID
MAGNUM 380 CVXDRIVE
MAGNUM 380 CVXDRIVE

ROWTRAC
MAGNUM 340 CVXDRIVE MAGNUM 310 CVXDRIVE

MAGNUM 400
MAGNUM 400 

ROWTRAC
MAGNUM 340 MAGNUM 310 MAGNUM 280

Ühisanum sissepritsega, turboülelaadur ja Hi-eSCR2 
ainult heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro V 
heitmenormidega

• • • • • • •

Nimivõimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 279 / 379 @ 2,000 250 / 340 @ 2,000 229 / 311 @ 2,000 291 / 396 @ 2,000 250 / 340 @ 2,000 229 / 311 @ 2,000 206 / 280 @ 2,000

Suurim võimsus ECE R1201) järgi koos võimsushal-
duriga [kW/hj @ min-1] 320 / 435 @ 1,800 301 / 409 @ 1,800 281 / 382 @ 1,800 320 / 435 @ 1,800  

without Power Management 301 / 409 @ 1,800 281 / 382 @ 1,800 258 / 351 @ 1,800

Suurim pöördemoment (N·m @ min-1) 1,850 @ 1,300 - 1,400 1,671 @ 1,300 - 1,400 1,531 @ 1,300 - 1,400 1,850 @ 1,300 - 1,400 1,671 @ 1,300 - 1,400 1,531 @ 1,300 - 1,400 1,381 @ 1,300 - 1,400

Silindrite arv / mootori töömaht [cm³] 6 / 8,700 6 / 8,700 6 / 8,700 6 / 8,700 6 / 8,700 6 / 8,700 6 / 8,700

PowerDrive – 21 × 5, täielik Powershift (50 
km/h Eco või 40 km/h Eco) - - - • - - -

PowerDrive – 18 × 4, täielik Powershift (40 
km/h) / PowerDrive – 19 × 4, täielik Powershift 
(40 km/h ECO või 50 km/h)

- - - - • / • • / • • / •

CVXDrive – astmevaba jõuülekanne, 50 km/h Eco 
või 40 km/h Eco • • • - - - -

Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) 
koos vedrustusega • • • • • • •

Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/
valikuline [l/min] 164  / 221 või 278 164  / 221 või 278 164  / 221 või 278 164  / 221 või 278 175  / 236 või 297 175  / 236 või 297 175  / 236 või 297

Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg] 10,927 10,927 9,705 8,843 10,927 9,705 8,843

Lubatud täismass [kg] 18,000 18,000 17,850 17,530 18,000 17,850 17,850

Vähim laius*) [mm] 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550

MUDELID QUADTRAC 620 QUADTRAC 580 QUADTRAC 540 / 
QUADTRAC 540 CVX

QUADTRAC 500 /  
QUADTRAC 500 CVX

QUADTRAC 470 /  
QUADTRAQC 470 CVX

Ühisanum sissepritsega diiselmootor, varieeruva geomeertriaga 
turboülelaadur / ühisanum diiselmootor, turboülelaadur / ühisanum 
diiselmootor, 2-astmeline turboülelaadur / Kõik kooskõlas Euro IV 
heitmenormidega

- / - /• - / - /• - / - /• - / - /• - / - /•

Nimivõimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 462 / 628 @ 2,100 433 / 589 @ 2,100 399 / 543 @ 2,100 373 / 507 @ 2,100 350 / 476 @ 2,100

Suurim võimsus ECE R1201) järgi koos võimsushalduriga [kW/hj @ min-1] 509 / 692 @ 1,900 476 / 647 @ 1,900 451 / 613 @ 1,900 410 / 558 @ 1,900 386 / 525 @ 1,900

Suurim pöördemoment (N·m @ min-1) 2,941 @ 1,400 2,757 @ 1,400 2,540 @ 1,400 2,374 @ 1,400 2,229 @ 1,400

Silindrite arv / mootori töömaht [cm³] 6 / 12,900 6 / 12,900 6 / 12,900 6 / 12,900 6 / 12,900

16F × 2R PowerDrive / CVXDrive • / - • / - • / • • / • • / • 

Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega • • • • •

Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min] 159 / 216 või 428 159 / 216 või 428 1592) / 216 või 428 1592) / 216 või 428 1592) / 216 või 428

Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg] 8,949 8,949 8,949 8,949 8,949

Lubatud täismass [kg] 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

Vähim laius*) [mm] 2,997 2,997 2,997 2,997 2,997
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MUDELID
MAXXUM 150 MAXXUM 145 MAXXUM 135 MAXXUM 125 MAXXUM 115

MULTI- 
CONTROLLER CVXDRIVE MULTI- 

CONTROLLER CVXDRIVE MULTI- 
CONTROLLER CVXDRIVE MULTI- 

CONTROLLER CVXDRIVE MULTI- 
CONTROLLER CVXDRIVE

Ühisanum sissepritsega diiselmootor, turboülelaadur ja Hi-eSCR2 ainult 
heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro IV heitmenormidega • • • • •

Nimivõimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 107 / 145 @ 2,200 107 / 145 @ 2,200 99 / 135 @ 2,200 92 / 125 @ 2,200 85 / 116 @ 2,200

Suurim võimsus ECE R1201) järgi koos võimsushalduriga [kW/hj @ min-1] 129 / 175 @ 1,800-1,900 129 / 175 @ 1,800-1,900 124 / 169 @ 1,800-1,900 114 / 155 @ 1,800-1,900 107 / 145 @ 1,800-1,900

Suurim pöördemoment (N·m @ min-1) 650 @ 1,500 650 @ 1,500 605 @ 1,500 560 @ 1,500 528 @ 1,500

Silindrite arv / mootori töömaht [cm³] 6 / 6,728 4 / 4,485 4 / 4,485 4 / 4,485 4 / 4,485

ActiveDrive 4 – 16 × 16, 4-käiguline Powershift (40 km/h) • - - • - - • - - • - - • - -

ActiveDrive 8 – 24 × 24, 8-käiguline Powershift (50 km/h / 40 km/h 
Eco / 40 km/h) - • / • / • - - • / • / • - - • / • / • - - • / • / • - - • / • / • -

CVXDrive – astmevaba jõuülekanne, 50 km/h Eco või 40 km/h Eco - - • - - • - - • - - • - - •
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega • • • • •
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min] 86 / 121 86 / 150 133 / - 86 / 121 86 / 150 133 / - 86 / 121 86 / 150 133 / - 86 / 121 86 / 150 133 / - 86 / 121 86 / 150 133 / -

Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg] 7,115 / 7,864 7,864 7,864 7,115 / 7,864 7,864 7,864 7,115 / 7,864 7,864 7,864 7,115 / 7,864 7,864 7,864 7,115 / 7,864 7,864 7,864

Lubatud täismass [kg] 9,500 10,500 10,500 9,500 10,500 10,500 9,500 10,500 10,500 9,500 10,500 10,500 9,500 10,500 10,500

Vähim laius*) [mm] 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470

1) ECE R120 vastab standardile ISO 14396 ja direktiivile 97/68/EÜ või 2000/25/EÜ     *) Sõltub rehvide valikust   • Tavaline     • Valikuline    - Pole saadaval

MUDELID OPTUM 300 CVXDRIVE OPTUM 270 CVXDRIVE OPTUM 250 CVXDRIVE

Ühisanum sissepritsega diiselmootor, turboülelaadur ja Hi-eSCR2 ainult heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro V heitmenormidega • • •

Nimivõimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 221 / 300 @ 2,100 199 / 271 @ 2,100 184 / 250 @ 2,100

Suurim võimsus ECE R1201) järgi koos võimsushalduriga [kW/hj @ min-1] 230 / 313 @ 1,800 212 / 288 @ 1,800 201 / 273 @ 1,800

Suurim pöördemoment (N·m @ min-1) 1,282 @ 1,400 1,194 @ 1,400 1,173 @ 1,400

Silindrite arv / mootori töömaht [cm³] 6 / 6,700 6 / 6,700 6 / 6,700

CVXDrive – astmevaba jõuülekanne, 50 km/h Eco või 40 km/h Eco • • •

Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos sõiduleevendusega • • •

Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min] 165 / 220 165 / 220 165 / -

Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg] 11,058 11,058 11,058

Lubatud täismass [kg] 16,800 16,800 16,800

Vähim laius*) [mm] 2,536 2,536 2,536

MUDELID
PUMA 240  
CVXDRIVE

PUMA 220 PUMA 200 PUMA 185
PUMA 175  
CVXDRIVE

PUMA 165 PUMA 150
PUMA 140

MULTI- 
CONTROLLER CVXDRIVE MULTI- 

CONTROLLER CVXDRIVE MULTI- 
CONTROLLER CVXDRIVE MULTI-

CONTROLLER
CVX- 
DRIVE

MULTI-
CONTROLLER

CVX- 
DRIVE

Ühisanum sissepritsega diiselmootor, turboülelaadur ja Hi-eSCR2 ainult 
heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro V heitmenormidega • • • • • • • •

Nimivõimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 177 / 240 @ 2,200 162 / 220 @ 2,200 147 / 200 @ 2,200 132 / 180 @ 2,200 132 / 180 @ 2,200 121 / 165 @ 2,200 110 / 150 @ 2,200 103 / 140 @ 2,200

Suurim võimsus ECE R1201) järgi koos võimsushalduriga [kW/hj @ min-1] 199 / 270 @ 1,800 192 / 260 @ 1,800 180 / 245 @ 1,800 166 / 225 @ 1,800 165 / 224 @ 1,800 154 / 209 @ 1,800 140 / 190 @ 1,800 129 / 175 @ 1,800

Suurim pöördemoment (N·m @ min-1) 1,100 @ 1,500 1,000 @ 1,500 930 @ 1,500 840 @ 1,500 840 @ 1,500 770 @ 1,500 700 @ 1,500 655 @ 1,500

Silindrite arv / mootori töömaht [cm³] 6 / 6,700 6 / 6,700 6 / 6,700 6 / 6,700 6 / 6,700 6 / 6,700 6 / 6,700 6 / 6,700

ActiveDrive 6 – 18 × 6, 6-käiguline Semipowershift, 40 km/h /
PowerDrive – 18 × 6, täielik Powershift, 40 km/h - - / • - - / • - - / • - - • / - • / • - • / - • / • - • / -

ActiveDrive 6 – 19 × 6, 6-käiguline Semipowershift, 40 km/h Eco /
PowerDrive – 19 × 6, täielik Powershift, 40 km/h Eco - - / • - - / • - - / • - - • / - • / • - • / - • / • - • / -

ActiveDrive 6 – 19 × 6, 6-käiguline Semipowershift, 50 km/h /
PowerDrive – 19 × 6, täielik Powershift, 50 km/h - - / • - - / • - - / • - - • / - • / • - • / - • / • - • / -

CVXDrive – astmevaba jõuülekanne, 50 km/h Eco või 40 km/h Eco • - • - • - • • - - • - - • -

Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos sõiduleevendusega • • • • • • • •
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min] 150 / 170 120 / 150 150 / 170 120 / 150 150 / 170 120 / 150 150 / 170 140 / 160 110 / - 110 / - 140 / 160 110 / - 110 / - 140 / 160 110 / -

Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg] 10,463 10,463 10,463 10,463 8,257 8,257 8,257 8,257

Lubatud täismass [kg] 14,000 13,650 14,000 13,650 14,000 13,650 14,000 11,500 10.500 10.500 11,500 10.500 10.500 11,500 10,500

Vähim laius*) [mm] 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476
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MUDELID FARMALL 115 A FARMALL 105 A FARMALL 95 A FARMALL 85 A FARMALL 75 A FARMALL 65 A FARMALL 55 A

Diiselmootor / Ühisanum sissepritsega diiselmootor, turboülelaaduri ja vahejahutiga / Kõik kooskõlas 
Euro IIIB heitmenormidega - / • - / • - / • - / • - / • - / • - / •

Nimivõimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 84 / 114 @ 2,300 79 / 107 @ 2,300 73 / 99 @ 2,300 63 / 86 @ 2,300 55 / 75 @ 2,300 48 / 65 @ 2,300 43 / 58 @ 2,300
Suurim pöördemoment (N·m @ min-1) 457 @ 1,500 444 @ 1,500 407 @ 1,500 351 @ 1,500 309 @ 1,500 275 @ 1,500 244 @ 1,500
Silindrite arv / mootori töömaht [cm³] 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400
8 × 8 sünkroniseeritud - - - - - - -
12 × 12, sünkroniseeritud koos mehaanilise süstikkäiguga /
20 × 12, sünkroniseeritud koos mehaanilise süstikkäiguga, aeglustatud käigud - / - - / - • / • • / • • / • • / • • / •

12 × 12, sünkroniseeritud koos Powershuttle süstikkäiguga • • • • • • • •
Mehaaniline rippmehhanismi juhtimine (MHC) • • • • • • •
Hüdropumba suurim vooluhulk [l/min] 63.5 63.5 63.5 63.5 47.5 47.5 47.5
Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg] 4,700 4,700 4,700 4,700 2,500 2,500 2,500
Lubatud suurim mass, 2-rattaveoga / 4-rattaveoga [kg] - / 6,500 - / 6,500 6,000 / 6,000 - / 5.800 - / 4.500 - / 4.500 - / 4.500
Vähim laius*) [mm] 1,921 1,921 1,921 1,921 1,922 1,922 1,922

1) ECE R120 vastab standardile ISO 14396 ja direktiivile 97/68/EÜ või 2000/25/EÜ     *) Sõltub rehvide valikust   • Tavaline     • Valikuline    - Pole saadaval

MUDELID FARMALL 115 C FARMALL 105 C FARMALL 95 C FARMALL 85 C FARMALL 75 C FARMALL 65 C FARMALL 55 C

Ühisanum sissepritsega diiselmootor, turboülelaaduri ja vahejahutiga / Kõik kooskõlas Euro IIIB heitmenormidega • • • • • • •
Nimivõimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 84 / 114 @ 2,300 79 / 107 @ 2,300 73 / 99 @ 2,300 63 / 86 @ 2,300 55 / 75 @ 2,300 48 / 65 @ 2,300 43 / 58 @ 2,300

Suurim pöördemoment (N·m @ min-1) 457 @ 1,500 444 @ 1,500 407 @ 1,500 351 @ 1,500 309 @ 1,500 275 @ 1,500 244 @ 1,500

Silindrite arv / mootori töömaht [cm³] 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400

12 × 12 sünkroniseeritud koos mehaanilise või valikulise koormuse all süstiklülitusega
20 × 20 sünkroniseeritud koos mehaanilise või valikulise koormuse all süstiklülitusega, tigukäigud • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •

24 × 24, 2-käiguline Powershift, Powershuttle /
40 × 40, 2-käiguline Powershift, Powershuttle koos aeglustiga • / • • / • • / • • / • - / - - / - - / -

24 × 24, sünkroniseeritud koos mehaanilise süstikkäigu ja kordistiga /
24 × 24, sünkroniseeritud koos Powershuttle süstikkäigu ja kordistiga • / • • / • • / • • / • - / - - / - - / -

Mehaaniline rippmehhanismi juhtimine (MHC) • • • • • • •
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega • • • • - - -

Hüdropumba suurim vooluhulk [l/min] 63.5 63.5 63.5 63.5 47.5 47.5 47.5

Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg] 4,400 4,400 4,400 4,400 2,500 2,500 2,500

Lubatud täismass, tavaline / tugevdatud [kg] 6,000 / 6,500 6,000 / 6,500 6,000 / 6,500 6,000 / 6,500 4,500 / - 4,500 / - 4,500 / -

Vähim laius*) [mm] 1,923 1,923 1,923 1,923 1,922 1,922 1,922

MUDELID LUXXUM 120 LUXXUM 110 LUXXUM 100

Ühisanum sissepritsega diiselmootor, turboülelaadur ja Hi-eSCR2 ainult heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro IV heitmenormidega • • •
Nimivõimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 86 / 117 @ 2,200 79 / 107 @ 2,200 73 / 99 @ 2,200

Suurim pöördemoment (N·m @ min-1) 491 @ 1,500 468 @ 1,500 430 @ 1,500

Silindrite arv / mootori töömaht [cm³] 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400

32 x 32, automaatne jõuülekanne 4-käigulise Powershift´i ja Powershuttle’iga (40 km/h @ 1730 min-1) • • •
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega • • •
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min] 80 / 100 80 / 100 80 / 100

Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg] 5,600 5,600 5,600

Lubatud täismass [kg] 8,000 8,000 8,000

Vähim laius*) [mm] 2,100 2,100 2,100

MUDELID VESTRUM 130 CVXDRIVE VESTRUM 120 CVXDRIVE VESTRUM 110 CVXDRIVE VESTRUM 100 CVXDRIVE

Ühisanum sissepritsega diiselmootor, turboülelaadur ja Hi-eSCR2 ainult heitgaaside järeltöötlus / Kõik kooskõlas Euro V heitmenormidega • • • •
Nimivõimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 96 / 130 @ 2,200 88 / 120 @ 2,200 81 / 110 @ 2,200 74 / 100 @ 2,200

Suurim pöördemoment (N·m @ min-1) 630 @ 1,300 610 @ 1,300 551 @ 1,300 520 @ 1,300

Silindrite arv / mootori töömaht [cm³] 4 / 4,485 4 / 4,485 4 / 4,485 4 / 4,485

CVXDrive – astmevaba jõuülekanne, 40 km/h Eco • • • •
Rippmehhanismi elektrooniline juhtimine (EHC) koos vedrustusega • • • •
Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min] 110 / - 110 / - 110 / - 110 / -

Tagumise rippmehhanismi tõstevõime [kg] 5,600 5,600 5,600 5,600

Lubatud täismass [kg] 8,800 8,800 8,800 8,800

Vähim laius*) [mm] 2,288 2,288 2,288 2,288
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MUDELID AXIAL-FLOW® 9250 AXIAL-FLOW® 8250 AXIAL-FLOW® 7250 AXIAL-FLOW® 7150 AXIAL-FLOW® 6150 AXIAL-FLOW® 5150

Mootori töömaht [cm³] 15,900 12,900 11,100 8.700 8.700 6.700
Mootori suurim võimsus1) [kW/hj @ min-1] 466 / 634 @ 2,000 420 / 571 @ 2,000 366 / 498 @ 2,000 330 / 460 @ 2.000 295 / 400 @ 2.000 230 / 312 @ 2.000
Viljapunkri mahtuvus [l] 14,400 14,400 11,100 (valikuline 14,400) 10.570 10.570 8.800
Väljalaadimise tootlikkus [l/s] 159 159 141 113 / - 113 / - 113 / -
Teraviljaheedri 3050 lõikelaius [m] 7.6 / 8.5 / 9.2 / 10.7 / 13.7 7.6 / 8.5 / 9.2 / 10.7 / 13.7 6.1 / 6.7 / 7.6 / 8.5 / 9.2 4,9 / 5,5 / 6,1 / 6,7 / 7,6 / 9,1 4,9 / 5,5 / 6,1 / 6,7 / 7,6 4,9 / 5,5 / 6,1 / 6,7
Kogurheedri 3016 laius [m] 3.7 / 4.6 3.7 / 4.6 3.7 / 4.6 3.7 / 4.6

1) ECE R120 vastab standardile ISO 14396 ja direktiivile 97/68/EÜ või 2000/25/EÜ       - Pole saadaval

MUDEL 3050 GRAIN HEADER

Töölaius [m] 12.5 10.68 9.15 7.63 6.71 6.1 5.49 4.88
Vikati käigusagedus [min-1] 1300
Vikati teleskoopiline ulatus [m] 0.57
Kaksikteo läbimõõt sise/välis [m] / pöörlemissagedus [min-1] 0.4 / 0.66 / 166 / 135
Kaksikteo tugede arv üks kummaski otsas ja üks keskel üks kummaski otsas
Kuuerealise haspli läbimõõt / ette-taha käiguulatus / tõstekõrgus [m] 1.07 / 0.40 / 1.84
Haspli pöörlemissagedus [min-1] 0 - 60
Heedri ajam kombainilt vasakult / paremalt vasakult
Heedri automaatne kõrguse juhtimine tavaline
Põhilised valikud külgvikatid, kõrretõstjad, varuvikat
Ligikaudne mass (koos vikatitega) [kg] 4,700 3,600 3,300 2,600 2,400 2,300 2,200 2,100

MUDEL 3016 PICK-UP HEADER

Töölaius [m] 5.36 4.45

Kogurilinti arv 3 1

Koguri raam koos eraldi edastuslindiga painduv kogu laiuse ulatuses, lisatoega keskel ning seadistatava ujuvuse ja amortisaatoriga üheosaline ehitus – seadistatava ujuvuse ja amortisaatoriga

Kaksiktigu ujuv, kahekordse V-kujulise paigutusega sissetõmmatavate sõrmedega

Lindi ajam hüdrauliline

Kogurilindi kiiruse seadistus kabiinist seadistatav / kombaini kiirusega sünkroniseeritav

Heedri kõrguse juhtimine kogurirataste andurite järgi

Vaalusuunur kabiinist seadistatav

Ligikaudne mass (tavaline heeder) [kg] 1,500 1,400

MUDEL LB436 HD - ROTOR CUTTER

Paki mõõtmed – laius × kõrgus × pikkus [cm] 120 × 90 × kuni 260

Vähim käitusvõlli võimsus [kW/hj] 183 / 250 

Koguri kasulik laius [m] 2.352

Suurim nugade arv sõltuvalt spetsifikatsioonist 29

Sidumisnõelade arv 6

MUDELID LB434
 ROTOR CUTTER LB434 XL LB424 

ROTOR CUTTER LB424 XL LB334 
ROTOR CUTTER

LB334 
PACKER CUTTER LB334 XL LB324 

ROTOR CUTTER
LB324 

PACKER CUTTER LB324 XL

Paki mõõtmed – laius × kõrgus × pikkus [cm] 120 × 90 × kuni 260 120 x 70 x kuni 260 80 x 90 x kuni 260 80 x 70 x kuni 260

Vähim käitusvõlli võimsus [kW/hj] 110 / 150 90 / 122 110 / 150 90 / 122 95 / 129 80 / 109 75 / 102 95 / 129 80 / 109 75 / 102

Koguri kasulik laius [m] 2.352 2.232 2.352 2.232 1.968 1.968

Suurim nugade arv sõltuvalt spetsifikatsioonist 15 või 29 - 15 või 29 - 9 või 19 6 - 9 või 19 6 -

Sidumisnõelade arv 6 6 4 4

MUDELID
RB465 

ROTOR/CUTTER
RB465 

ROTOR/FEEDER
RB465 

OVERSHOT
RB455 

ROTOR/CUTTER
RB455 

ROTOR/FEEDER
RB455 

OVERSHOT

Paki mõõtmed – laius × läbimõõt [cm] 120 x 90 kuni 180 120 x 90 kuni 180 120 x 90 kuni 180 120 x 90 kuni 150 120 x 90 kuni 150 120 x 90 kuni 150

Vähim käitusvõlli võimsus [kW/hj] 70 / 105 67 / 90 52 / 70 75 / 100 63 / 85 45 / 60

Koguri kasulik laius [m] 2.05 või 2.35 2.05 või 2.35 2.05 2.05 või 2.35 2.05 või 2.35 2.05

Suurim nugade arv sõltuvalt spetsifikatsioonist 15 tagasitõmmatavat - - 15 tagasitõmmatavat - -
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1) ECE R120 vastab standardile ISO 14396 ja direktiivile 97/68/EÜ või 2000/25/EÜ     - Pole saadaval

MUDELID RB545  SILAGE PACK RB545

Rulli mõõtmed – laius × läbimõõt [cm] 122 x 125 122 x 125

Vähim käitusvõlli võimsus [kW/hj] 100 / 136 90 / 122

Koguri kasulik laius [m] 2.2 2.2

Suurim nugade arv sõltuvalt spetsifikatsioonist 0 / 10 / 20 0 / 10 / 20

MUDELID FARMLIFT 742 FARMLIFT 636 FARMLIFT 935 FARMLIFT 737 FARMLIFT 633 FARMLIFT 526

Suurim tõstevõime [kg] 4,200 3,600 3,500 3,700 3,300 2,600

Suurim tõstekõrgus [m] 7.0 6.1 9.1 7.0 6.1 5.7

Nimivõimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 96 / 129 @ 2,200 96 / 129 @ 2,200 89 / 121 @ 2,200 89 / 121 @ 2,200 89 / 121 @ 2,200 55 / 74 @ 2,200

Mootori suurim võimsus ECE R1201) järgi [kW/hj @ min-1] 107 / 146 @ 1,900 107 / 146 @ 1,900 98 / 133 @ 1,800 98 / 133 @ 1,800 98 / 133 @ 1,800 -

Suurim pöördemoment (N·m @ min-1) 591 @ 1,500 591 @ 1,500 549 @ 1,500 549 @ 1,500 549 @ 1,500 261 @ 1,500

Jõuülekanne 6x3 Auto-Shift,  
Powershuttle

6x3 Auto-Shift,  
Powershuttle

 4x3 PowerShift,  
Powershuttle

 4x3 PowerShift,  
Powershuttle

 4x3 PowerShift,  
Powershuttle

Hydrostatic,  
Powershuttle

Hüdropumba suurim vooluhulk, tavaline/valikuline [l/min] 140 / - 140 / - 120 / 140 120 / 140 120 / 140 80 / -

Suurim laius [mm] 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 1,800
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WWW.CASEIH.COM 

CNH Industrial Österreich GmbH 
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Austria

Ohutus ei ole kunagi üleliigne! Enne mis tahes seadme kasutamist lugege alati kasutusjuhendit. Enne kasutamist vaadake 
seade üle ja veenduge, et see toimib korralikult. Järgige seadme ohutusmärke ja kasutage kõiki pakutud ohutusmeetmeid. 

See trükis on välja antud ülemaailmseks levitamiseks. Tavaline ja valikuline seadmestik ning mudelite valik võivad olla eri 
riikides erinevad. Case IH jätab endale õiguse muuta igal ajal toodete kujundust ja tehnilisi andmeid ilma eelneva teavituseta 
ja kohustuseta teha selliseid muudatusi juba müüdud toodetele. Kuigi selles trükises esitatud spetsifikatsioonide, kirjelduste ja 
illustratsioonide õigsuse tagamiseks trükkimineku ajaks on võetud kõik võimalikud meetmed, võidakse neid ka ilma ette teatamata 
muuta. Illustratsioonidel võivad olla kujutatud valikulised seadmed ega pruugi olla näidatud kõik standardseadmed. Case IH 
soovitab kasutada  määrdeained.
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