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Marki Case IH i Väderstad biją rekord siewu kukurydzy dzięki 

pomocy Magnum 380 CVX podczas zmagań na Węgrzech 

 

Flagowy model Magnum z siewnikiem Väderstad Tempo L 16 obsługuje pole o powierzchni 

502,05 ha w 24 godz./Pobito poprzedni rekord wynoszący 448,29 ha/Komercyjny gatunek 

kukurydzy doczeka do zbiorów - przestrzegano wszystkich wytycznych 

agronomicznych/Przekładnia CVX doskonała do szybkiego osiągania pełnej prędkości 

roboczej na początku każdego przejazdu 

 

St. Valentin, 14. kwietnia 2017 r. 

 

Marka Case IH pomogła pobić światowy rekord siewu kukurydzy przez 24 godziny dzięki udanej 

kombinacji ciągnika Magnum 380 CVX z 16-rzędowym siewnikiem Väderstad Tempo L. 

W wyznaczonym czasie zespół maszyn obsłużył pole o powierzchni 502,05 ha. Poprzedni rekord 

wyniósł 448,29 ha.  

 

Podczas pracy na dwóch polach w gospodarstwie w zachodnich Węgrzech oprócz siewu zespół 

zadbał o nałożenie nawozu i środka owadobójczego. 

 

Podczas siewu rzędowego o rozstawie 76,2 cm (30 cali) podczas każdego przejazdu zespół 

obsłużył 12,19 m. O proste i dokładne przejazdy z prędkością roboczą 24 km/h i dokładnością 

między przejazdami 2,0 cm zadbał system AccuGuide marki Case IH korzystający z doskonałego 

sygnału korekcyjnego z sieci RTK+ obejmującej większość Europy - w tym całą powierzchnię 

Węgier - dzięki zastosowaniu ponad 1000 stacji RTK.  

 

Kontroler zadań ISOBUS w terminalu AFS Pro 700 marki Case IH umożliwiał indywidualne 

zarządzanie każdym z 16 zespołów rzędowych siewnika, zapewniając precyzyjne włączanie 

i wyłączanie na uwrociach.  

 

Do próby bicia rekordu wybrano ciągnik Magnum 380 CVX z przekładnią bezstopniową nie tylko 

ze względu na oszczędność paliwa i łatwość użytkowania, ale również możliwość sprawnego 

przyspieszania ciągnika i narzędzia do optymalnej prędkości roboczej przy rozpoczynaniu 

każdego przejazdu po skręcie na uwrociu. Dzięki imponującemu natężeniu przepływu oleju 221 



 

 

 

 

 

litrów/minutę Magnum 380 CVX zapewnił doskonałą wydajność układu hydraulicznego i ciągły 

dopływ oleju do wirników siewnika. 

 

Mimo że pracę prowadzono jako próbę pobicia rekordu, organizatorzy i wykonawcy przestrzegali 

wszystkich wytycznych z dziedziny agronomii, dzięki czemu siew kukurydzy odbył się 

z identyczną dbałością i uwagą - w zakresie odległości między nasadzeniami i głębokości 

sadzenia - jak w przypadku normalnych prac rolniczych. Jakość pracy podczas bicia rekordu 

nadzorowali pracownicy Uniwersytetu Szent István w Gödöllő. 

 

 

*** 

 

Komunikaty prasowe i zdjęcia: http://mediacentre.caseiheurope.com  

 

Case IH od dawna stanowi wybór profesjonalistów, którzy ufają ponad 175-letniemu dziedzictwu i doświadczeniu marki 

w branży rolniczej. Potężną ofertę ciągników, kombajnów i pras zwijających wspiera globalna sieć profesjonalnych 

dealerów specjalizujących się w zapewnianiu naszym klientom najwyższej jakości pomocy technicznej, wydajności 

i skuteczności na miarę XXI wieku. Więcej informacji o produktach i usługach Case IH znajduje się na stronie internetowej 

www.caseih.com.  

Case IH to marka CNA Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych notowanego na giełdzie 

nowojorskiej (NYSE: CNHI) oraz w indeksie Mercato Telematico Azionario giełdy włoskiej Borsa Italiana (MI: CNHI). 

Więcej informacji na temat spółki CNH Industrial dostępne na stronie www.cnhindustrial.com. 
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Przedruk wolny od opłat, prosimy o dokument potwierdzający! 
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