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Prøv Case IH Optum i marken 
 
 
Landmænd kan i de kommende måneder efter aftale med deres lokale Case IH forhandler 
prøvekøre en Case IH Optum i egen mark. Men en landmand - Jens Blach fra Djursland - var 
så heldig at vinde hele 100 timer med en Optum i en konkurrence på Agritechnica 2015. 
 
 
Kendere af flot design ser straks, at den nye Case IH Optum CVX er i en klasse for sig. Men hvordan 
mon den er at køre med? 
- Vi tog med SD Kjærsgaard til Agritechnica i november, og jeg udfyldte et kort med nogle få 
oplysninger. Det gjorde mine sønner og min bror også, fortæller Jens Blach fra Trustrup på 
Djursland.  
Sammen med sin bror, Jørgen Blach, driver de to 2.300 hektar ejet og forpagtet jord samt 
pasningsaftaler. 
Det kræver selvfølgelig sine traktorer, og dem har de også flere af. 
- Gennem årene har vi kørt med forskellige mærker, og Case IH har vi også haft, siger Jens Blach. 
Nu får han lejlighed til at prøvekøre det allernyeste i hele 100 timer, nemlig en Optum CVX med 
trinløs transmission. 
- Mit umiddelbare indtryk er, at den har en god komfort, konstaterer Jens Blach. 
Da en del af jorden bliver drevet pløjefrit, forestiller han sig, at der skal spændes for en stubharve, 
som kan udfordre Case IH Optum på dens trækkraft. 
 
Driftssikkerhed og komfort betyder mest 
For Jens Blach er driftssikkerhed og komfort to meget vigtige egenskaber ved en traktor. 
- Vi skal også være sikre på, at vi kan få service hos forhandleren, når der er brug for det, siger han. 
Desuden betyder forbruget af brændstof en hel del, selvom det lige nu er nede i pris. 
- Mit umiddelbare indtryk er, at det er en god traktor, som nok skal leve op til forventningerne, mener 
Jens Blach. 
At det sagtens kan være rigtigt, vidner testen i Powergear om. Her er der nemlig store roser, hvor 
man især lægger mærke til ordet perfekt, lavt forbrug af brændstof, og lovet motoreffekt er til 
rådighed.  
 
Spørg hos din forhandler 
Ude hos stort set alle Case IH forhandlere står der Optum CVX klar til prøvekørsel i egne marker. 

 

http://www.caseih.dk/


 

Der er to Optum CVX-modeller, en med maksimalt 288 hestekræfter og en med 313 hestekræfter. 
Begge har 6-cylindret FPT-motor på 6,7 liter med maksimal effekt ved 1.800 omdrejninger pr. minut. 
De har desuden trinløs transmission med indbygget krybegear og en tophastighed på 40 kilometer i 
timen. 
- Hvis man gerne vil prøve den i egen mark, skal man bare henvende sig til sin forhandler for at lave 
en aftale, siger marketingchef Kristian Refnov hos Case IH. 
 - Vi glæder os til at få Optum’erne i marken, så traktorerne kan blive prøvet af ”der, hvor det tæller”, 
nemlig når de arbejder, tilføjer Kristian Refnov. 
 
 

 
 
 
 


