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Case IH otrzymuje nagrodę ASABE w kategorii innowacji na 

2020 rok za ciągnik Magnum AFS Connect 

 

Marka Case IH nagrodzona za nowy ciągnik Magnum AFS Connect. Magnum AFS Connect 

oferuje nowe otoczenie operatora oraz ułatwiającą obsługę ciągnika możliwość konfiguracji 

elementów sterowania. Zintegrowanie technologii AFS Connect ułatwia zarządzanie 

wykonaniem czynności w gospodarstwie. 

  

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Rolnictwa i Biologii (ASABE) umieściło innowacyjną 

technologię Case IH wśród zwycięzców jednej ze swoich corocznych nagród AE50. W tym corocznym 

konkursie biorą udział przedsiębiorstwa z całego świata, a 50 najlepszych produktów, którym panel 

międzynarodowych ekspertów w zakresie inżynierii przyznał największy wpływ na zaawansowanie 

rozwiązań inżynieryjnych w branży rolnej i spożywczej, dodawanych jest do listy zwycięzców.  

 

Marka Case IH zdobyła uznanie za serię ciągników Magnum AFS Connect, oferujących producentom 

pełną swobodę zarządzania, monitorowania, regulacji i transferu danych dotyczących maszyny oraz 

danych agronomicznych. Zaprojektowany całkowicie na nowo system operacyjny umożliwia zdalny 

podgląd monitora, przeprowadzenie diagnostyki oraz aktualizację oprogramowania. Jest też wyrazem 

skoncentrowania wysiłków Case IH na dygitalizacji i rolnictwie precyzyjnym. 

 

W Europie seria Magnum AFS Connect została zaprezentowana prasie podczas organizowanych co 

roku Case IH Field Days we wrześniu 2019 w Wiedniu, natomiast szerszej publiczności ciągnik został 

przedstawiony w listopadzie ubiegłego roku podczas targów maszyn rolniczych Agritechnika, 

odbywających się co dwa lata w Hanowerze. Pierwsze jednostki przeznaczone do demonstrowania 

oraz przekazania klientom dostępne będą w Europie w połowie 2020 r.  

 

Magnum AFS Connect 

 

Na rynek europejski przeznaczone są następujące modele: Magnum 310, Magnum 340, Magnum 380 

i Magnum 400 – o maksymalnej mocy wynoszącej odpowiednio 382, 409, i 435 KM. Wszystkie modele 

serii są wyposażone w 6-cylindrowy silnik Cursor 9 firmy FPT Industrial z termosprężarką 

doładowującą i chłodnicą międzystopniową, o pojemności skokowej 8,7 litra, w którym zastosowano 

najnowszą, opracowaną przez FTP technologię Hi-eSCR2, pozwalającą spełnić wymogi unijnej normy 



 

 

 

 

 

emisji spalin Stage V. Nowe modele Magnum 400 będą dostępne wyłącznie z przekładnią PowerDrive 

21x5, oferującą prędkość jazdy 40 i 50 km/h przy zmniejszonych obrotach silnika.  Modele 380 i 400 

będą ponadto dostępne z tylnym napędem gąsienicowym Rowtrac. 

 

Wszystkie modele mają mocno odświeżoną kabinę z nowymi drzwiami na całej długości oraz 

systemem wejścia bezkluczykowego. Podłokietnik Multicontroller oraz wyświetlacz AFS zostały 

udoskonalone z myślą o jeszcze większym komforcie obsługi. Użytkownik ma możliwość 

skonfigurowania głównych elementów sterowania w celu ich dostosowania do własnych potrzeb lub 

wykonywanego zadania. Wśród opcji dostępny jest teraz wspomagany hamulcami układ kierowniczy 

zarówno dla modeli kołowych jak i Rowtrac, ułatwiający wykonywanie skrętów poprzez automatyczne 

hamowanie tylną wewnętrzną gąsienicą lub kołem, a także układ kierowniczy ze zmiennym 

przełożeniem, pozwalający różnicować przełożenie wymagane podczas prac polowych i jazdy po 

drogach. 

 

Udoskonalenia technologiczne obejmują dwukierunkową komunikację pomiędzy zamontowanym w 

kabinie monitorem AFS Pro 1200 a portalem telematycznym Case IH AFS Connect, do którego dostęp 

można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej mycaseih.com. Umożliwia ona precyzyjne 

zarządzanie gospodarstwem, flotą maszyn i danymi z biura lub urządzenia mobilnego oraz 

monitorowanie aktualnie prowadzonych prac polowych, otrzymywanie informacji o maszynach, dostęp 

do danych agronomicznych i rejestrowanie tych czynności w czasie rzeczywistym. 

 

*** 

 

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 i usług 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 marki CNH Industrial 

można znaleźć w internecie pod adresem www.cnhindustrial.com. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z: 

Esther Gilli 

http://mediacentre.caseiheurope.com/
http://www.cnhindustrial.com/


 

 

 

 

 

Menadżer ds. Public Relations i komunikacji cyfrowej marki Case IH w Europie 

Telefon: +43 7435 500 634  

Telefon komórkowy: +43 676 88 0 86 634     

E-mail: esther.gilli@caseih.com  
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