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Nowa seria ciągników Case IH Puma oraz Puma CVX 

 

Ciągniki serii Puma posiadają ugruntowana pozycję na rynku jako ciągnik 

o wysokiej jakości i niezawodności. Made in Austria - z najnowszą dostępną technologią 

silników FPT oraz przekładnią bezstopniową CVX lub Power Shift. Nowa seria ciągników 

Puma zachowuje nadal najwyższe standardy wyznaczone przez jej poprzedników. 

Dział badań i rozwoju Case IH wyznacza trendy w wielu aspektach, wyprzedzając 

tym samym konkurencje - przekładnie, zawieszenia, układy sterowania oraz pakiety 

oświetlenia. Wynikiem długoletnich prac jest sprawdzony produkt, który pozwoli Twojej 

firmie zwiększać przewagę oraz szybciej niż kiedykolwiek spłacić inwestycje. 

Do ciągników serii Puma wprowadzono udoskonalenia opracowane w taki sposób, 

aby zapewnić użytkownikom lepsze dostosowanie do jego potrzeb – więcej komfortu, 

większą oszczędność paliwa, dodatkowe oświetlenie, dodatkowe opcje ogumienia, 

lepsza widoczność. Są to elementy, które ostatecznie uwydatniają się w zasadniczych 

kwestiach, takich jak wyższy zakres roboczy, większa szybkość pracy oraz niższe koszty 

paliwa. 

 

Moc i sprawność 

Mocny, 6-cylindrowy silnik o pojemności 6,7 litra został zaprojektowany w sposób 

zapewniający generowanie dużej mocy i zoptymalizowane zużycie paliwa. Wymagania 

normy Stage IV na temat emisji spalin zostały spełnione dzięki naszemu 

wysokowydajnemu systemowi oczyszczania spalin Hi-eSCR, zapewniającemu 

dodatkową moc oraz oszczędność paliwa. Układ zwiększania mocy silnika w modelach 

Puma CVX teraz dostępny jest również przy pracy na biegu wstecznym, z czego 

niewątpliwie skorzystają użytkownicy regularnie wykorzystujący swoje ciągniki do prac 

wymagających jazdy na biegu wstecznym. 
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Pół automatyczna lub automatyczna skrzynia biegów Powershift lub przekładnia 

bezstopniowa CVT – wybór należy do ciebie 

Modele Puma 150-165 wyposażone są seryjnie w półautomatyczne skrzynie 

Powershift lub opcjonalnie we w pełni automatyczne skrzynie biegów Powershift, 

natomiast modele Puma 185-240 wyposażone są seryjnie we w pełni automatyczne 

przekładnie Powershift. W modelach Puma CVX wykorzystywana jest przekładnia 

bezstopniowa CVT. Układ Active Stop niezawodnie zapobiega staczaniu się ciągnika 

na pochyłościach oraz umożliwia łatwe uruchomienie silnika bez załączania sprzęgła 

czy hamulca. Technologia podwójnego sprzęgła DKT™ zapewnia płynną jazdę oraz 

wysoką oszczędność paliwa 

 

Intuicyjna obsługa pozwala zachować pełną kontrolę 

Podłokietnik MulticontrollerTM, panel operatora ICP oraz dotykowy monitor AFS 

Pro 700TM skupiają wszystkie kluczowe funkcje ciągnika. Począwszy od wyboru 

prędkości jazdy lub wiodącego w tej branży układu zarządzania sekwencją na uwrociach 

HMC II po uruchomienie przedniego i tylnego zaczepu za pomocą podłokietnika 

MulticontrollerTM – operator ma wszystko pod kontrolą. 

 

Precyzyjne sterowanie 

Dzięki systemom Case IH AFS możesz zmaksymalizować wydajność swojej 

pracy, uruchamiając z poziomu kabiny urządzenia kompatybilne ze standardem ISOBUS 

Class III oraz wykorzystując systemy prowadzenia po linii, w celu maksymalnego 

zwiększenia precyzji wykonywanych prac. Monitor AFS Pro 700TM, oferujący opcjonalnie 

możliwość ciągnika, zapewnia zachowanie stałej kontroli – na przykład nad funkcją HMC 

II (układem zarządzania sekwencją na uwrociach). 
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Nowy wymiar komfortu 

Nowa gama foteli dla ciągników Puma oferuje operatorowi możliwość 

doświadczenia najlepszych warunków pracy w tej branży. Modele Puma oraz Puma CVX 

mogą poszczycić się niezwykle wygodną i ergonomiczną konstrukcją kabiny. Koncepcja 

jej budowy została dopasowana do potrzeb i oczekiwań naszych klientów! 

 

 

Komunikaty prasowe i zdjęcia dostępne są dla Państwa pod linkiem: 
 
http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
 

 

Marka Case IH to wybór profesjonalistów. Bazuje ona na 170-letnim dziedzictwie i doświadczeniu w przemyśle 

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

dealerów dbających o zapewnianie naszym klientom rozwiązań gwarantujących doskonałe wsparcie i 

produktywność niezbędne efektywnym gospodarstwom XXI wieku.  

Więcej informacji na temat produktów i usług marki Case IH można znaleźć na stronie www.caseih.com.  

Case IH jest marką CNH Industrial N.V., światowym liderem w sprzedaży dóbr kapitałowych, notowanym  

na giełdzie w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario na giełdzie we Włoszech  

(MI: CNHI).  

 

Więcej informacji o CNH Industrial można znaleźć w witrynie www.cnhindustrial.com. 
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