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Bolonia, 07.11.2018 

 

Ciągnik Maxxum 145 Multicontroller marki Case IH zdobywcą 

nagrody „Ciągnik Roku 2019” oraz nagrody za najlepsze 

wzornictwo w 2019 r.  
 

Europejskie jury TOTY ("Tractor of the Year") wybrało flagowy model ciągników Maxxum z 4-

cylindrowym silnikiem jako swego faworyta. Dowód uznania dla zwartych wymiarów, mocy           

i wszechstronności przekładni. Uznanie roli łatwości obsługi przy pracy z zaawansowanymi 

maszynami.  

 

Podczas ceremonii przyznawania nagród w pierwszym dniu wystawy maszyn rolniczych EMEA 

International w Bolonii (Włochy) ciągnik Maxxum 145 Multicontroller marki Case IH został wybrany 

jako „Ciągnik Roku 2019” i wyróżniony za Najlepsze Wzornictwo w 2019 r. 

 

Głównymi atutami wprowadzonego na rynek w ubiegłym roku wraz z trzema mniejszymi modelami      

o mocy znamionowej od 116 do 135 KM modelu Maxxum 145 Multicontroller o mocy 145 KM są 

ośmiostopniowa półautomatyczna przekładnia typu Powershift ActiveDrive 8 i podłokietnik                        

z Multicontrollerem. Te właśnie elementy, dzięki ułatwieniu obsługi i większeniu 

 

wydajności maszyny, zdobyły uznanie jurorów z gremium TOTY, w którego skład wchodzą europejscy 

dziennikarze zajmujący się tematyką profesjonalnych maszyn rolniczych. Ciągniki Maxxum są również 

dostępne w wersji z czterostopniową i bezstopniową przekładnią napędową.  

 

Ostatnie udoskonalenia wprowadzone w serii Maxxum obejmują lifting stylistyki, co również znalazło 

uznanie w oczach jury, gdyż ten sam model zdobył główną nagrodę w kategorii wzornictwa, 

udowadniając tym samym rolę funkcjonalności i formy we wzornictwie współczesnych ciągników. 

 

Recepta na zwycięstwo 

 

Po wprowadzeniu na rynek nowej serii ciągników Maxxum z Multicontrollerem marki Case IH z nową 

półautomatyczną przekładnią typu Powershift ActiveDrive 8 zdobyła ona prestiżowy tytuł „Maszyny 

Roku 2018” na hanowerskich targach Agritechnica. W tym roku model Maxxum 145 Multicontroller 

wygrał walkę o medale, zdobywając nagrodę „Ciągnika Roku 2019”, przyznawana przez europejskich 

wydawców prasy rolniczej. 

  



 

 

 

 

 

Oferta przekładni obejmująca 4-stopniową półautomatyczną przekładnię typu powershift ActiveDrive 

4 oraz przekładnię bezstopniową CVXDrive została poszerzona o główny atut nowych ciągników 

Maxxum Multicontroller, a mianowicie 3-zakresową i 8-stopniową półautomatyczną przekładnię typu 

Powershift ActiveDrive 8. Przekładnią i wieloma innymi funkcjami ciągnika można sterować za pomocą 

podłokietnika z Multicontrollerem. 

 

Przyznawane przez gremium jurorów TOTY wyróżnienie nawiązuje do wcześniejszych sukcesów 

ciągnika Maxxum 145 Multicontroller, wśród których należałoby wymienić najlepszy wynik                          

w przeprowadzanym przez Niemieckie Zrzeszenie Rolników (DLG) teście PowerMix, czyli najniższe 

zużycie paliwa przy pracach polowych.  

 

- Bardzo nas cieszy tytuł „Ciągnika Roku 2019” zdobyty przez model Maxxum 145 Multicontroller - 

mówi Thierry Panadero, wiceprezes Case IH w regionie Europy, Afryki i Środkowego Wschodu. 

 

- Postrzegamy go jako uznanie dla roli wysokiej efektywności przekładni i łatwości obsługi nie tylko       

w zwiększaniu zyskowności rolnictwa, lecz również czynieniu go bardziej zrównoważonym. Ułatwianie 

pracy, zwiększanie jej efektywności oraz silniejsze uwzględnienie aspektów ekologicznych stanowią 

główne kryteria w procesie konstrukcji naszych maszyn, tym bardziej cieszy fakt, że cechy ciągnika 

Maxxum Multicontroller znalazły należne im uznanie. 

 

 

*** 

 

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

 

Marka Case IH cieszy się zaufaniem profesjonalistów dzięki ponad 175-letniemu doświadczeniu w branży maszyn 

rolniczych. 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 firmy CNH Industrial można znaleźć w internecie pod 

adresemwww.cnhindustrial.com. 
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