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St. Valentin, 27.01.2019 

 
 

Nowa opcja amortyzowanej osi przedniej zapewnia większy 

komfort pracy w ciągnikach Quantum marki Case IH. 

 

Opcja zawieszenia przedniego do gamy ciągników specjalistycznych.Dostępna w przypadku 

modeli Quantum V, N i F z kabiną, z hamulcami przedniej osi lub bez nich. Własna innowacyjna 

konstrukcja. Wysokość zawieszenia można ustawiać ręcznie z kabiny. Cztery tryby jazdy 

dopasowane do każdych warunków i zastosowań. 

 

Nowa opcja amortyzowanej osi przedniej będzie dostępna dla modeli Quantum marki Case IH w 2020 

roku, zapewniając gamie ciągników specjalistycznych zarówno w polu, jak i na drodze jednakowy 

poziom komfortu. Taki komfort użytkownicy większych modeli w gamie marki Case IH już odczuwają, 

co zmniejsza ich zmęczenie i zwiększa efektywność pracy. 

 
Nowa amortyzowana oś przednia  

Nową opcję zawieszenia osi przedniej inżynierowie Case IH zaprojektowali zgodnie z podobnym, już 

utrwalonym projektem, który doskonale spisał się w większych ciągnikach. Dzięki zastosowaniu 

konstrukcji wahacza połączonego za pomocą sworznia siodłowego układ takiego systemu 

zawieszenia oznacza, że jest to bardzo solidna konstrukcja, w której nie dochodzi do żadnego tarcia 

pomiędzy drążkiem siodła a przednią osią. 

 

Ponieważ środek sworznia znajduje się wyżej niż w alternatywnych systemach, zawieszenie takie 

zapewnia wyższy poziom jazdy. Kąt ruchu w pozycji krańcowej kompresji wynosi +/- 3°, a we 

wszystkich innych pozycjach +/- 8°. 

                

Wysokość zawieszenia można ustawiać ręcznie w kabinie, a to pozwala na łatwiejsze zamontowanie 

z przodu i regulowanie dowolnego narzędzia. System przewiduje cztery tryby jezdne (zablokowany, 

miękki, średni i twardy), więc pojazd można dostosować do wszelkich zastosowań. 

 

Opracowane funkcje dodatkowe mają poprawić doświadczenia podczas jazdy nowymi modelami 

Quantum z amortyzowaną osią przednią. Obejmują one automatyczną kontrolę wysokości jazdy, która 

zapewnia, że pełen skok zawieszenia jest dostępny niezależnie od obciążenia na przedniej osi. 



 

 
 
 
 

Funkcja zapobiegająca pochylaniu się pojazdu przy hamowaniu ma dodatkowo zwiększać stabilność 

ciągnika, nawet jeśli zamontowane są na nim ciężkie narzędzia, a funkcja kontrolowania przechyłu osi 

równoważy przepływ oleju pomiędzy dwoma cylindrami amortyzującymi, zapewniając wyższą 

stabilność i komfort w terenie pagórkowatym. 

 

 

Dostępne nowe funkcje 

Nową opcję amortyzowanej osi przedniej można zamawiać do modeli Quantum V, N i F z kabiną,           

a jest ona dostępna niezależnie od faktu, czy ciągnik posiada hamulce przedniej osi czy nie. Nie ma 

ona wpływu na działanie przedniego TUZ (zależnie od wyposażenia).   

 

 

*** 

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 

Menadżer ds. Public Relations i komunikacji cyfrowej marki Case IH na Europę 

Telefon: +43 7435 500 634      

E-mail: esther.gilli@caseih.com  
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