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St. Valentin, 16 maja 2018 r. 

 
Po odniesionych przez ciągniki Maxxum 
sukcesach marka Case IH wprowadza na rynek 
ich specjalną wersję - Signature Edition 
 
Nowa wersja modeli Maxxum - Signature Edition - odzwierciedla międzynarodowe 
sukcesy tej serii ciągników. Pakiet wyposażenia będzie oferowany do modeli Maxxum 
145 i 150 w wersji standardowej, Multicontroller i CVX. Wysokiej klasy pakiet 
wyposażenia poszerza i tak już bogatą, standardową specyfikację modeli. 

 
Z okazji zdobycia czterech prestiżowych międzynarodowych nagród przez budowane                
w austriackim St. Valentin ciągniki Maxxum Case IH wprowadza na rynek serię sześciu 
modeli tej serii w wersji Signature Edition.  
 
Podczas odbywających się w Niemczech targach Agritechnica ciągnik Maxxum 
Multicontroller został wyróżniony tytułem „Machine Of The Year 2018” w dowód uznania 
osiągów przekładni ActiveDrive 8 oraz jej zalet umożliwiających redukcję kosztów. Zdobył on 
również Złoty Medal w kategorii innowacyjności na włoskich targach Fieragricola, a na 
mających miejsce w Polsce targach Agrotech został wyróżniony tytułem „Rolniczej Maszyny 
Roku”. W organizowanym przez Niemieckie Zrzeszenie Rolników (DLG) teście PowerMix 
ciągnik Maxxum 145 Multicontroller z przekładnią ActiveDrive 8 osiągnął najlepszy wynik          
w kategorii ciągników z czterocylindrowym silnikiem pod względem zużycia paliwa przy 
pracach polowych, wynoszący 258 g/kWh. 
 
Pakiet Signature Edition będzie oferowany jako wyposażenie opcjonalne do ciągników 
spełniających wymogi unijnej normy Stage IV - Maxxum 145 o mocy 160 KM (118 kW)                
i sześciocylindrowego Maxxum 150 o mocy 165 KM (129 kW). Z funkcją zarządzania mocą 
oba model rozwijają moc maksymalną 175 KM (129 kW). Będzie go można zamówić do wersji 
standardowej, CVX lub wersji z Multicontrollerem obu modeli. 
 
Ciągniki Maxxum w wersji Signature Edition będą posiadały na masce unikatowy podpis 
Jerome’a Increase’a Case'a, charakterystyczne światła na dachu w technologii LED, 
skórzaną kierownicę z logo „Old Abe”, dywanik do kabiny, luksusowe radio z technologią 
Bluetooth i automatycznąklimatyzację. Standardowe modele ciągnika Maxxum będą ponadto 



 

 
 
 
 

posiadały fotel Dual Motion marki Grammer, a modele Multicontroller i CVX - skórzany fotel 
tej samej marki - Maxximo Evo. 
 
Zamówienia na modele w wersji Signature Edition można składać u dealerów marki Case IH 
do 30 czerwca.  
 
 
 

 

 
 
*** 
 
Informacje dla prasy i materiał zdjęciowy: http://mediacentre.caseiheurope.com  
Marka Case IH cieszy się zaufaniem profesjonalistów dzięki ponad 175 latom doświadczenia i praktyki w branży rolniczej. 

Asortyment potężnych ciągników, kombajnów i pras wspierany jest przez globalną sieć profesjonalnych dealerów 

dokładających wszelkich starań, aby dostarczyć naszym klientom najwyższej klasy pomoc i rozwiązania, zapewniające 

im uzyskanie wydajności niezbędnej w gospodarstwach XXI wieku. Dodatkowe informacje na temat produktów marki 

Case IH można znaleźć w internecie pod adresem www.caseih.com.  

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

Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie Mercato Telematico 

Azionario (MI: CNHI). Więcej informacji na temat CNH można znaleźć na stronie internetowej www.cnhindustrial.com. 
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Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z: 
 
Esther Gilli 
Menadżer ds. PR marek Case IH i STEYR w regionie EMEA 
Telefon: +43 7435-500 634 
Telefon komórkowy: +43 676 88 0 86 634 
E-mail: esther.gilli@caseih.com 
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