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MAGNUM ER KLAR TIL NYE UDFORDRINGER

MED ØGET EFFEKT TIL

KRÆVENDE ARBEJDSFORHOLD
eFTer mere enD 170 År er Vi sTaDig TrO OVerFOr VOres VisiOn Om aT TiLBYDe mOrgenDagens LanDmÆnD masKiner, sOm aLTiD er
innOVaTiVe, PÅLiDeLige Og en inDBringenDe inVesTering
Case IH har spillet en stor rolle for landbrugets udvikling med legendariske mærker, som bl.a. Case IH, International Harvester og David Brown. Som opfinder
af Axial-Flow enkeltrotortærskning og hydraulisk vendegear, og som banebrydende indenfor den konstant variable transmission, fortsætter Case IH denne
tradition. Som ægte pioner indenfor landbruget lever vore forgængeres visioner videre i hvert eneste Case IH produkt. Samme passion er drivkraften bag
vores konstante udvikling af landbrugsmaskiner i Europa og over hele verden. Mere end 150.000 Case IH Magnum og Magnum CVX traktorer i daglig drift
viser vore bestræbelser på at imødekomme og opfylde landmændenes forventninger og behov over hele verden.
Denne rigdom af erfaringer har givet os mulighed for at lytte til landmændene og designe produkter, som præcist opfylder deres behov. Vi stiller samme høje
krav til os selv og vore forhandlere med hensyn til kvaliteten af den service, vi yder vore kunder. Vores landsdækkende forhandlernetværk er din garanti for
personlig og professionel service. Det er sådan vi arbejder og sådan vi opnår vore kunders tillid.

Den gennemTesTeDe magnum serie, TraKTOrFaVOriTTen TiL sTOre LanDBrug Og masKinsTaTiOner, TiLBYDer KOnsTanT, HØJ
PrODuKTiViTeT Og en inDBringenDe inVesTering
Magnum Serien blev lanceret i 1987 og har gennem 27 år udviklet sig til at blive det mest populære valg for store bedrifter og maskinstationer, som kræver
det absolut bedste. Den nye Magnum arbejder sig hurtigt og effektivt gennem enhver opgave med imponerende produktivitet. Ingen arbejdsdag bag rattet
føles for lang i den luksuriøse og komfortable Magnum førerkabine med intuitive og ergonomiske betjeningsfunktioner, lydsvagt førermiljø og blød kørsel. Og
hvis arbejdsdagen skulle trække ud til efter mørkets frembrud, laver den stærke 360-graders LED lygtepakke natten om til dag, så du kan få klaret opgaven.

Modeller
Magnum 250 FPS / CVX

Nominel effekt eCe r120 ³)
@ 2.000 omdr/min. (kW/hk)

Maks. effekt eCe r120 ³)
Power Management @ 1.800 omdr/min. (kW/hk)

Slagvolume (cm³)

Antal cylindre

184 / 250

235 / 320

8.700
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Magnum 280 FPS / CVX

206 / 280

258 / 351

8.700

6

Magnum 310 FPS / CVX

229 / 311

281 / 382

8.700

6

Magnum 340 FPS / CVX

250 / 340

301 / 409

8.700

6

Magnum 380 CVX

279 / 379

320 / 435

8.700

6

3)

ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97 / 68 / EC eller 2000 / 25 / EC
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MAGNUM TRAKTOREN

FØRENDE GENNEM 27 ÅR

SUCCESHISTORIEN

Case IHs succes er baseret på en stærk fortid. Som resultat af vor løbende vækst og udvikling, er vi i dag den næststørste producent af landbrugsmaskiner i verden. Ved
hjælp af konstant udvikling og udvidelse af vort sortiment, tilbyder Case IH nu det bredeste produktudvalg til vore kunder nogensinde.

1987

1993

1998

Den første Magnum
traktorserie lanceres, med
effektområdet fra 160 til
240 hk.

Magnum 7200 Serien
introduceres og sætter nye
standarder indenfor landbruget
med høj effekt, teknologi,
nyskabende kundekomfort,
kvalitet og værdi.

Lancering af MX Magnum
traktorer med højere
trækevne takket være bedre
vægtfordeling, blødere kørsel
og forbedret udsyn til alle
sider.

2004

2007

2009

Igen i rollen
Acting
as trendsetter
som trendsetter
once
again,
er
CaseCase
IH først
IH ismed
first to
introduce factory
introduktion
af et installed
Guidance system
fabriksmonteret
styresystem
on
MXMX
på
Magnum.
Magnum.

Lancering af Magnum modellerne
215, 235, 275 og 305 med deres
første touchskærm display
AFS Pro 600 og forbedrede
automatiske skiftefunktioner
mellem mark og vej.

APM – Automatisk
produktivitetsstyring lanceres
i Magnum Serien for optimal
brændstofeffektivitet.

2011

2012

2014

Alle Magnum modeller
overholder Stage IIIB
miljøregulativer med vores
Efficient Power teknologi.

Magnum fejrer 25 års fødselsdag.

Case IH lancerer Magnum
CVX modellerne fra 250 hk til
380 hk og fejrer en milepæl
med produktionen af
150.000 Magnum traktorer.
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MAGNUM SERIEN

PRODUKTIVITET, DER SIKRER

DET OPTIMALE
UDBYTTE
aLT HVaD Du Kan ØnsKe aF Din TraKTOr – Og mere TiL:

Med imponerende styrke og effektivitet, komfort og intuitiv betjening, sætter den nye Magnum helt nye højder
for produktiviteten og reducerer samtidig driftsomkostningerne. Den nye Magnum giver din virksomhed
maksimal pålidelighed og højt udbytte af din investering.

enesTÅenDe KOmFOrT
Du vil ikke føle dig træt efter en lang arbejdsdag i Magnum, med de lave lydniveauer,
klimaanlæg og fremragende udsyn til dine front- og bagmonterede redskaber. De nye
todelte, brede spejle gør det muligt at holde øje med anhænger eller kornvogn under
transportopgaver. En 360-graders LED belysningspakke giver dig mulighed for at
fortsætte arbejdet efter mørkets frembrud uden at sætte farten ned. 5-punkts
affjedringssystemet (førerkabine, sæde, aksel samt lift for og bag) vil sikre dig en
utrolig blød kørsel.

inTuiTiV BeTJening FOr FuLD KOnTrOL
Du får perfekt overblik over alle dine Magnum funktioner: det integrerede kontrolpanel
giver dig overblik over alle de vigtigste informationer og AFS Pro 700 skærmen
integrerer data fra traktor og redskab. Det nye multifunktionshåndtag gør betjeningen
endnu lettere, det har mere tydelige markeringer på knapperne, så du vil kunne
genkende dem ved berøring og knapperne lyser til arbejde om natten. Du finder alle
dine Magnum kontrolfunktioner lige ved fingerspidserne.
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imPOnerenDe eFFeKTiViTeT unDer mOTOrHJeLmen
Den stærke 8,7 liter, 6-cylinder motor er designet til at yde optimal styrke og
brændstofeffektivitet. Den fladere momentkurve på den nye Magnum leverer
maks. drejningsmoment ved et større motoromdrejningsområde. Stage IV
miljøstandarder overholdes med vores patenterede højeffektive Hi-eSCR
efterbehandlingssystem, som leverer ekstra styrke og brændstofeffektivitet ved
ekstraordinært lave omdr/min. og uden tab af effekt.

eFFeKTiViTeT i marKen Og PÅ LanDeVeJen
Du kan vælge den gennemtestede Fuld Powershift transmission med automatisk
produktivitetsstyring (APM), som automatisk reducerer motoromdrejningerne,
så de passer til effektbehovet. Eller du kan vælge den konstant variable
transmission, som gør Magnum CVX til den perfekte all-rounder i marken og på
landevejen med automatisk kørehastighed fra 0 til 40 km/t.

FØDT TiL sTYrKe
Med den nye Magnum løber du aldrig tør for kræfter. Du kan regne med en
imponerende løftekapacitet på 10.580 kg, en fuldt integreret frontlift med en
løftekapacitet på op til 5 tons, og der er mulighed for montering af front-PTO.
Hvis du arbejder med store redskaber på din Magnum, som kræver ekstra høj
hydraulisk ydelse, kan du vælge twin-flow hydraulikpumpe. Der er mulighed
for op til 6 eketro-hydrauliske fjernventiler, som gør det muligt at styre mange
funktioner uden at skulle flytte om på hydraulikslangerne.

FuLD eFFeKT TiL reDsKaBeT
Den stærke PTO lever op til de krav, der følger med den øgede motoreffekt.
1.000 PTO-omdrejninger opnås ved 1.803 omdr/min., hvor der er en enorm
effektstigning. Magnum kan også fås med en 540/1.000 omdr. PTO.

aFs: maKsimer uDBYTTeT meD PreCisiOn Farming
Den integrerede AFS Pro 700 touchskærm giver dig et hurtigt overblik over alle
de vigtigste data, fra brændstofforbrug til motor- og PTO-effekt. Den giver dig
også mulighed for hurtig og let justering af indstillingerne for de forskellige
redskaber og arbejdsforhold. Magnum er forberedt til ISOBUS for kontrol af
kompatible redskaber. For maksimering af effektiviteten kan du vælge mellem
en komplet serie af autostyrings muligheder, som tilbyder præcisionsniveauer
på ned til 2,5 cm.

magnum serien 07

a
B

OPBeVaringsOmrÅDe TiL
VensTre i KaBine
insTruKTØrsÆDe

C

DeT TÆPPeBeKLÆDTe guLV
reDuCerer LYDniVeaueT Fra
TransmissiOn/DriVLinJe

D

OPVarmeT Og VenTiLereT
sÆDe meD JusTerBar
neDersTe sÆDePuDe

e

aFs PrO 700 TOuCHsKÆrm

F

muLTiCOnTrOLLer armLÆn

g

LuFTFiLTer Og auTOmaTisK
KLima-anLÆg
(iKKe VisT)

e

F
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KOMFORT OG

STILHED UNDER

LANGE
ARBEJDSDAGE

g

Hvis du skulle beskrive din absolutte drømmekabine, er vi ikke i tvivl om, at Magnum Surveyor
førerkabinen ville leve op til denne beskrivelse. Træd ind i kabinen og nyd den luksuriøse følelse
af kvalitetslæder, det ergonomiske affjedrede sæde, de strategisk placerede kontrolfunktioner
indenfor let rækkevidde… alting i Surveyor kabinen er designet for at sikre dig den optimale
komfort, når du sidder bag rattet. Prioriter dig selv højest, vælg Magnum.

alting med let justering for individuel tilpasning af din arbejdsplads.

en arBeJDsPLaDs, sKrÆDDersYeT TiL FØreren
Hvert element – rattet, sædet og Multicontroller armlænet – er let justerbar, så du kan tilpasse din
arbejdsplads perfekt for at opnå den bedste og sundeste kørestilling.

DeT iDeeLLe arBeJDsmiLJØ
Det ekstremt lave lydniveau på kun 67 dB(A) og automatisk klimaanlæg skaber det perfekte miljø
og indeklima. Det tæppebelagte gulv i luksuskabinen medvirker til følelsen af høj komfort og
reducerer lydniveauet yderligere. Dagene bag rattet i din Magnum vil flyve af sted, mens du får
udført mere arbejde end nogensinde før.

D

OPTimaL KOmFOrT
a

C

B

Det semi-aktive opvarmede og ventilerede lædersæde med justerbar sædehynde giver en
kørselskomfort, som du ellers kun ville forvente i de dyreste personbiler. Den automatiske
sædeaffjedring reagerer på den individuelle førers vægt for at give optimal blød kørsel i ujævnt
terræn. Instruktøren sidder ligeledes komfortabelt i et sæde med ryglæn og godkendt
sikkerhedssele, og som også kan leveres i rødt læder.

BeVar KOnTaKTen
Der er fremragende komfort med semi-aktivt rødt lædersæde med præcis
reaktion, opvarmet og ventileret polstring og automatisk sædeaffjedring.

Du føler dig aldrig isoleret i løbet af dagen med den nye radio med Bluetooth og plug-in
mobilforbindelse.
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HOLDER DIG FRISK I LÆNGERE TID

EFFEKTIVITET DØGNET RUNDT

UNDER ALLE FORHOLD
NÅR DU SKAL ARBEJDE OM NATTEN
Kabinens panoramaudsigt sikrer fremragende udsyn til alle sider og motorhjelmen er designet til at garantere
perfekt udsyn til alle dine redskaber. Hvis du undertiden skal arbejde efter mørkets frembrud, kan du tænde for
de effektive LED arbejdslygter, som vil give perfekt oplysning 360 grader omkring traktoren, så du har perfekt
udsyn til dine redskaber – selv den yderste række på den største såmaskine. Med 34.400 lumen vil du kunne
arbejde effektivt i klart lys - også om natten.

BLØD KØRSEL – 5-PUNKTS AFFJEDRINGSSYSTEM
Magnum har sat alle sejl til med sin komplette affjedringspakke. Affjedring af sæde, kabine, aksel samt liften for
og bag er justeret til perfektion. Det affjedrede forakseldesign på Magnum traktorerne beskytter føreren mod
belastninger. Når du sidder bag rattet i en Magnum, vil du opleve dit livs blødeste kørsel.

DÆKKENE BLIVER PÅ JORDEN
Magnum forakselaffjedringen holder alle dine hjul på jorden, så du opnår optimal stabilitet, trækevne og kontrol
i ujævnt terræn. Når du kører under vanskelige forhold eller ved høje hastigheder, sikrer dette ukomplicerede
design, at du oplever en kørsel uden rystelser og ujævnheder og al effekten overføres til jorden. Der er også en
ekstra fordel i form af mindre vedligeholdelse end andre systemer takket være af den solide konstruktion.
Med denne affjedring kan du køre med din Magnum overalt – komfortabelt og sikkert.

10 FØRERKABINE

Den affjedrede kabine sikrer dig blød kørsel både
på landevejen og i ujævnt terræn.

Fuld stabilitet, blød kørsel og fuld effekt til jorden ved hjælp
af forakselaffjedring.
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INTUITIV BETJENING

GIVER DIG

FULD KONTROL
Vi ved hvor travlt du og dine traktorpiloter har, så vi sørger for, at I ikke skal spilde tid på at vænne jer til et nyt
kontrollayout, når der skiftes traktor. I hver eneste Case IH traktor, fra en Maxxum til en Quadtrac, vil du opleve
den samme udformning. Fra det øjeblik du sidder i kabinen, ved du hvor alting er, du har overblik over alle de
nødvendige informationer på displayet i A-stolpen og alle betjeningsfunktioner er lige ved fingerspidserne i
Multicontroller armlænet. Komfort og kontrol – helt uden tidsspilde.

MulticontrollerARMLæn
Multicontrolleren med kørselshåndtag, ICP intuitivt kontrolpanel og AFS Pro 700 touchskærm integrerer alle
traktorens funktioner i armlænet og giver dig alle betjeningsfunktioner lige ved hånden. Hastighedsvalg,
retningsskift, motoromdrejninger, tilkobling af AccuGuide, foragerautomatik, elektroniske fjernventiler, liftbetjening,
PTO, joy-stick … alting samlet på ét sted indenfor let rækkevidde. Betjeningen er så intuitiv, at selv en ny fører
kan arbejde optimalt uden problemer fra første dag.

OPTimer DIN PRODUKTIVITET
AFS Pro 700 giver dig et hurtigt overblik over alle de nødvendige oplysninger om traktorens produktivitet, fra
brændstofforbrug til motor- og PTO-effekt. Touchskærmens brugerflade er let anvendelig og du kan hurtigt justere
indstillingerne af de forskellige redskaber og arbejdsforhold. For at gøre det endnu mere intuitivt kan du tilpasse
de forskellige skærmbilleder til at vise de informationer, du har mest brug for.

ALTING ER UNDER KONTROL
Panelet i A-stolpen giver dig alle de relevante oplysninger om traktorens produktivitet – motoromdrejninger, faste
transmissionshastigheder, aktuel kørehastighed, bremseposition og kørselsretning, alting vist tydeligt på samme
sted, så du har det hele under kontrol.

Et hurtigt overblik over traktorens ydelse
og produktivitet.
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A

A

AFS PRO 700 TOUCHSKÆRM

B

MULTICONTROLLER

C

BETJENING AF FJERNVENTILER INKL. JOY-STICK

D

ICP – INTUITIVT KONTROLPANEL

E

PTO FOR/BAG TIL/FRA

F

HYDRAULISKE KONTROLFUNKTIONER

C

B
E

D

F
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IMPONERENDE STYRKE

OG TRÆKKRAFT

Bag rattet i en Magnum traktor kan du nyde fordelen ved den højeffektive, miljøvenlige motorteknologi fra vores interne motorspecialist,
FPT Industrial. De bidrager med en omfattende erfaring, udviklet fra tusindvis af motorer, som arbejder med både transport- og markopgaver
over hele verden, til udvikling og produktion af motorer, der opfylder de specifikke krav til landbrugstraktorer.
Alle Magnum modeller overholder Stage IV miljøregulativerne med patenteret højeffektiv Selective Catalytic Reduction (Hi-eSCR) teknologi,
udviklet af FPT Industrial til Case IH. Dette er en videreudvikling af den gennemtestede Stage IIIB løsning, som leverer klassens førende
effekt uden at gå på kompromis med effektiviteten. Resultatet er Magnum traktorer, som udvikler øget effekt ved lavere brændstofforbrug,
er hurtigere reagerende og pålidelige – alle med overholdelse af de utroligt krævende Stage IV miljøstandarder.

sTYrKe TiL enHVer OPgaVe
Magnums 8,7 liter, 6 cylinder Common Rail motorer med turbolader og intercooler er designet til at levere optimal effektivitet.
Automatisk motorstyring giver dig altid den nødvendige effekt, når du har brug for det – med imponerende lavt brændstofforbrug: 10%
effektstigning ved 1.800 motoromdr/min. og hvis disse omdrejninger falder under belastning, frigører den automatiske motorstyringsfunktion
op til 48 ekstra hk, så du får den nødvendige styrke til at håndtere selv de mest krævende arbejdsopgaver.

POWer BOOsT i HenHOLD TiL FOrHOLDene
Magnum 280, 310, 340 og 380 har en elektronisk variabel geometrisk turbolader, som justerer aspektforholdet og optimerer det i henhold
til de skiftende forhold. Turboladeren med variabel geometri tilpasser og reducerer aspektforholdet ved lave motoromdrejninger, så den er
i stand til at producere en effektstigning ved lavere omdrejninger og øger aspektforholdet ved høje omdrejninger, så turboen ikke “kvæles”
og effekten overføres optimalt.

sTÆrK BrÆnDsTOFeFFeKTiViTeT
Udover den brændstofeffektivitet, som opnås ved hjælp af Hi-eSCR teknologien, leverer Magnum 380 klassens bedste drejningsmoment
på 1.850 Nm – mere end nogen anden traktor på markedet. Den fladere momentkurve betyder, at den nye Magnum leverer maksimalt
drejningsmoment ved et større spektrum af motoromdrejninger, fra 1.300 til 1.400 omdr/min. Resultatet er forbedret brændstoføkonomi,
eftersom motoren yder højere effekt ved lavere motoromdr/min. – og garanteret optimal effektoverførsel.

14 mOTOr

Perfekt integreret motor og transmission –
FPT industrial
i
motorer.

MAGNUM 380 CVX
435 hk
med boost
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35 hk ekstra med Power Boost.
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OP TiL -8%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%

aPm

standard

auto Vej: reduceret brændstofforbrug
med denne funktion.

OP TiL -25%
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%

aPm

standard

auto mark: perfekt tilpasning i henhold
til din produktivitet.

23x6 Fuld Powershift transmission med krybegear
for optimal effekt i marken.
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FULD POWERSHIFT TRANSMISSION:

OPTIMAL EFFEKTOVERFØRSEL

TIL DINE MARKER

De automatiske skift med Magnum Fuld Powershift transmission giver dig trinløse skift fra nul til 40 km/t. Til
opgaver, som kræver lav kørehastighed, kan du vælge krybegear med 5 frem og 2 bakgear. Og det sker med
fremragende brændstofeffektivitet, eftersom Diesel Saver™ Automatisk produktivitetsstyring (APM) systemet
automatisk justerer gearindstilling og motoromdrejninger til den mest brændstofeffektive funktion.

OPTimaL eFFeKTiViTeT meD aPm

19x4 Fuld Powershift transmission 40 km/t.
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1
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Bak

På en Magnum traktor kan du holde
fokus på arbejdet, mens APM sørger
for at optimere effektiviteten ved
automatisk at skifte op og ned for at
minimere brændstofforbruget.
Du kan vælge Vej eller Mark funktion,
hvorefter APM konstant optimerer
traktorens effektivitet i henhold til
forholdene. Når der arbejdes i marken,
kan du indstille en fast hastighed på op
til 23 km/t. med gashåndtaget og
Auto Mark funktionen skifter derefter
automatisk op eller ned og ændrer
motoromdrejningerne i henhold til
opgavens art og terrænforholdene.

20

På landevejen kan du indstille en
variabel kørehastighed indenfor et
område (1,2 km/t. til 40 km/t.), hvorefter Auto Vej funktionen justerer motoromdrejningerne og gearskift
for konstant at bevare den optimale brændstofeffektivitet.
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CVX TRANSMISSION:

FULD EFFEKT

TIL JORDEN
Træd ind i en verden af uovertruffen effektivitet med Magnum’s CVX konstant variable transmission. Denne
40 km/t. transmission med aktiv stopkontrol kan leveres til alle modeller i serien og er standard på Magnum 380.

KOnsTanT, maKsimaL BrÆnDsTOFeFFeKTiViTeT
Magnum CVX er designet til at arbejde med ekstrem brændstofeffektivitet under alle opgaver og forhold, og
sørger for, at der aldrig går brændstof til spilde. På landevejen når den op på 40 km/t ved lave motoromdr., så
du sparer brændstof for hver tons, der transporteres. Under specialopgaver i marken ved lav hastighed, sikrer
Magnum CVX økonomisk effektivivtet og den automatiske produktivitetsstyring (APM) justerer automatisk
motoromdrejningerne i forhold til effektbehovet.

FuLD eFFeKTOVerFØrseL
Magnum CVX transmissionen overfører mekanisk effekten fra motoren til transmissionen og sikrer, at den fulde
effekt føres direkte til jorden.

aKTiV sTOPKOnTrOL PÅ sKrÅninger
Magnum CVX gør det let at arbejde under alle forhold, selv på stejle skråninger, med aktiv stopkontrol, som er
standard på alle CVX modeller. Funktionen forhindrer traktoren i at trille tilbage, når du standser på en skråning
og gør det muligt at køre væk igen uden brug af kobling eller bremser.

eCODriVe™ - inTuiTiVe BrÆnDsTOFBesPareLser
Ved hjælp af ECO split gashåndtaget kan førere fastsætte bestemte min. og maks. motoromdrejninger for at
tilpasse motorens produktivitet og effektivitet til hver enkelt opgave. Herefter sørger Magnum CVX for optimal
brændstofeffektivitet.
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CVX transmission – trinløs kørsel mellem 0-40 km/t.

enestående effektivitet. Vælg din hastighed mellem 0 til 40 km/t.
med blot et håndtag eller en pedal.
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MASSIV PTO-EFFEKT
VED LAVE

MOTOROMDR/MIN.
Den højere motoreffekt på den nye Magnum leveres med en PTO, som matcher den,
eftersom den stærke 1.000 omdr/min. PTO leverer optimal produktivitet ved fuld
motoreffekt. Der er også mulighed for 540/1.000 omdr/min. PTO med udskiftelige aksler.

LYDSVAG STYRKE
PTO’en bagpå traktoren leverer 1.000 eller 540 omdr/min. ved maks. motoreffekt ved
1.803 motoromdr/min., hvilket reducerer både brændstofforbruget og lydniveauet.
Derudover sikrer placeringen af PTO-koblingen på øverste aksel endnu mere lydsvag
funktion. Både 1.000 og 540/1.000 PTO har rigelig kapacitet til ethvert monteret redskab.
Det hydraulisk aktiverede og elektronisk styrede system giver blød modulering og beskytter
komponenterne.

LET OG EFFEKTIV BETJENING
Når der skal skiftes redskab, er det let at dreje PTO-akslen for hurtig tilkobling. Med
PTO-styring kan du sikre, at PTO og redskaber kører mest effektivt ved at vælge ‘Auto’ eller,
hvis du arbejder med tunge redskaber som f.eks. flishuggere eller store pressere, ‘Heavy’
funktionen.

FremragenDe FrOnT-PTO
1.000 omdr/min. front-PTO kører også på fremragende motoromdrejninger på 1.804 omdr/min.
og leverer en maks. effekt på 230 hk med en 1,3/8-tomme aksel og 6 spliner.

20 drivlinje & PTO
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Perfekt integreret frontlift med en
løftekapacitet på 5.000 kg.

ingen begrænsning af betjeningen med
6 elektro-hydrauliske fjernventiler.

Kontrol af fjernventilerne med aFs 700 Pro skærm.

Let og sikker betjening med udvendige
kontrolfunktioner.

22 HYDrauLiK

ALSIDIG TILKOBLING
TIL ENHVER TYPE

REDSKAB
Hydrauliksystemet er designet til at give dig den nødvendige løftekapacitet og samtidig minimere brændstofforbruget. Med en
højtryks hydraulikpumpe, som leverer 221 l/min eller, til de største redskaber, en 282 l/min. twinflow-pumpe med variabel
oliemængde, har Magnum hydrauliksystemet altid den nødvendige kapacitet. Et loadsensing power beyond system er standard,
og giver mulighed for betjening af ekstra hydraulikfunktioner. Den automatiske flowkompensation reducerer brændstofforbruget,
så du får optimalt udbytte af Magnum’s løftekapacitet og økonomi.

OPTIMAL aLsiDigHeD
Magnums avancerede hydrauliksystem med tryk- og flowkompensation (PFC) design og op til 6 elektro-hydrauliske fjernventiler
gør det muligt at udføre en lang række forskellige opgaver uden at skulle stoppe for at tilslutte hydrauliske slanger.
Fjernventilerne, fremstillet på vor fabrik i Racine, USA, leverer den effekt, du har brug for med 140 l/min. pr. ventil.

LET BETJENING
Fjernventilerne er lette at justere ved at dreje på en knap eller på displayets touchskærm. Fra førersædet kan du indstille op til
seks fjernventiler med følgende funktioner - hydraulikmotor, fuld funktion, ingen flydestilling – og med den programmerbare
ventiltimer kan du indstille tidsinterval for tilkobling uden at forlade kabinen. Traktoren er desuden udstyret med power beyond
udtag for for let og effektiv betjening af redskaber.

HEAVY-DUTY LIFT OG TRÆKBOM TIL STORE REDSKABER
Magnums alsidighed øges yderligere med heavy duty lift med elektronisk vægtoverførsel, som giver en løftekapacitet på op til
10.580 kg og dermed mulighed for tungere og bredere redskaber. Du kan justere det tilladte hjulslip i forhold til opgaven med
hjulslipskontrollen og minimere rystelser under transport med et liftophængt redskab ved hjælp af liftaffjedring.

INTEGRERET FRONTLIFT
Du kan øge din produktivitet yderligere med den fuldt integrerede frontlift, som leverer en løftekapacitet på op til 5.000 kg og
tilbyder mulighed for PTO og udvendige hydraulikkoblinger for tilkobling af frontredskab med separate hydraulikkomponenter.

HYDRAULIK 23
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DIN MAGNUM –

PRÆCIST, SOM

DU ØNSKER DEN
Magnum tilbyder en imponerende styrke, og du kan være sikker på, at drivlinjen kan
overføre alle disse kræfter til jorden i dine marker. Effekten betyder intet uden de
korrekte dæk, aksler og ballast.

Imponerende effektoverførsel til jorden.

DÆK
Du kan vælge blandt et stort dækudvalg, som vil sikre den bedste trækevne og mindste
hjulslip under dit daglige arbejde. Du kan vælge dæk med en højde helt op til
2,15 meter for overførsel af den massive Magnumeffekt til jorden.

BALLAST
Vælg den helt rigtige vægtpakke til din Magnum, og overvej baghjulsvægte, som gør at
traktoren kan overføre endnu mere effekt til jorden.

FORAKSEL

Stort udvalg af dæk og ballastpakker.

Alle modeller kan udstyres med en affjedret foraksel, som har en langt højere
belastningskapacitet og yderligere reducerer vibrationer i kabinen og dermed forbedrer
førerkomforten. Den sikrer også bedre trækevne under markarbejde og forbedrer
produktiviteten under opgaver ved høj hastighed.

BAGAKSEL
Alle Magnum modellerne er udstyret med stikaksel som standard, men der er forskellige
aksel diametre til rådighed til de forskellige modeller. Koblingskapaciteten for
parkeringsbremse og 4WD er øget for at passe til de nye Magnum modellers højere
effekt og øgede vægt.

Fremragende venderadius på 4,8 m.
drivlinje & PTO 25
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MAKSIMALT UDBYTTE MED

PRÆCISIONSBESTEMT

PLANTEAVL

aFs accuguide: gPs og gLOnass baseret styring for ultimativ
præcision, uafhængig af afgrødeforholdene. Præcisionsniveauer
ned til 2,5 cm.

Case IH Advanced Farming Systems™ (AFS) har været førende indenfor præcisionsbestemt planteavl i
mere end 10 år, og tilbyder landmændene fuld kontrol af hele deres afgrødecyklus. Case IH AFS™
værktøjerne gør det muligt at opnå en konstant præcision ned til 2,5 cm, mindske overlapninger og
reducere omkostningerne til driftsmidler – og samtidig maksimere dit udbyttepotentiale.

aVanCereT masKinKOnTrOL
Hvis du ønsker interaktiv maskinopsætning og kontrol, har du fundet løsningen med AFS Pro
touchskærmene: overvågning af udbytte, brændstofforbrug og arbejdshastigheder, tilslutning af eksterne
kameraer, registreringer af udførte job og kontrol af ISOBUS-redskaber. AFS Pro touchskærmene er
interaktive, fuldt justerbare og kan flyttes rundt mellem dine forskellige Case IH maskiner.

sTYresYsTemer

xFill dækker rTK-signaludfald i op til 20 minutter.

Hvis du ønsker et styresystem, kan vi tilbyde lige fra ukomplicerede ‘plug and play’ lysbjælke styrekit til
fuldautomatiske og integrerede systemer (AccuGuide). Du kan vælge den grad af præcision, som passer
til dine behov. Med seriens førende RTK-systemer kan vi sikre dig en præcision mellem sporene på ned
til 2,5 cm og i tilfælde af RTK-signaludfald, sikrer xFill funktionen at du kan fortsætte arbejdet i op til
20 minutter.

aFs Farm managemenT sOFTWare
Der er mange variable faktorer i landbruget. Det er afgørende, at vide hvad der foregår og hvorfor. Der
er nu endnu bedre muligheder for at træffe faktabaserede beslutninger for din landbrugsvirksomhed.
Med AFS™ Farm Management softwarepakken fra Case IH kan du se de udførte opgaver mark for
mark, brændstofforbruget for hver enkelt opgave og ikke mindst dit udbytte. Planlæg din fremtid i dag.

aFs COnneCT™ TeLemaTiC

Præcis lokalisering af alle maskiner med aFs-Connect™.

Case IH AFS Connect™ telematic systemet giver gårdens indehaver og bestyrere mulighed for at
overvåge og styre deres maskiner fra kontoret på gården, registrere maskinerne i realtid på gårdens
computer for at se deres præcision ved hjælp af præcisionsstyrede GPS-signaler og trådløse datanetværk.
Analysering af data er en hjælp til forbedring af logistikker, minimering af brændstofforbruget og
optimering af præstationen.
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Overblik over effektiviteten.

maskinindstillinger.

isOBus-kompatibilitet.
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INTEGRERET PRÆCISION

FOR MAKSIMAL

PRODUKTIVITET
Case IH AFS™ (Advanced Farming Systems) er indenfor let rækkevidde med AFS Pro 700 touchskærmen, integreret i armlænet på
Magnum og Magnum CVX modeller. Udover komplet automatisering af alle traktorens hovedfunktioner, inklusiv rækkefølgen af op til
30 funktioner på forager, holder AFS skærmen også styr på det udførte arbejde, brændstofforbruget, driftsomkostningerne og meget
mere. Her er nogle få eksempler:

HOVEDFUNKTIONERNE OMFATTER:
	Produktivitetsovervågning: registrering af totaler, resultat for hver enkelt dag og hver enkelt opgave. Alle data fra AFS skærmen
kan lagres på en USB-stick for senere gennemgang på kontoret, hvis påkrævet.
	Maskinindstillinger: en række af AFS skærmbillederne giver mulighed for at finjustere traktorens indstillinger. Det er let at se flow
og timer for hver fjernventil, hvilket giver et godt overblik over hele forløbet.
	Redskabsnotebook: i dette skærmbillede kan man gemme indstillinger for hvert redskab i henhold til arbejdsforholdene. Næste
gang for eks. ploven monteres, skal man blot åbne notesbogen, vælge den korrekte indstilling og starte arbejdet.
	Fuld ISOBUS-kompatibel: tilslut enhver kompatibel maskine for at få vist brugerfladen for maskinen på AFS skærmen. Nu kan
maskinen betjenes sikkert og interaktivt ved at trykke på kontrolknapperne på AFS skærmen, og der er ikke behov for separat kontrol
eller kabler inde i kabinen.
	Videoinput: der kan vises videoinput i realtid fra et kamera monteret bag på en læsservogn eller presser. Således kan man
overvåge, hvad der sker bagved maskinen uden at fjerne blikket fra arbejdsområdet forude.
	Et udvalg af styreløsninger er tilgængelige til dækning af dine præcisionsbehov. En fuldautomatisk og integreret løsning, som er
fabriksinstalleret, giver dig den optimale præcision til værdifulde afgrøder. Alternativt kan der installeres et ukompliceret “plug and
play” lysbjælke styrekit.

aFs PrO 700 TOuCHsKÆrm
Forbedret maskinkontrol og øget produktivitet med programmerbare funktioner og
indstillinger samt notebook og ISOBUS-kompatibilitet.

AFS 29

30 serViCe

SPILD IKKE

VÆRDIFULD TID OG PENGE

PÅ SERVICE
BeVar eFFeKTiViTeTen!

Hvis du har en travl dag foran dig, er service af din traktor, det sidste du ønsker at bruge tiden på. Når du kører en Magnum traktor, er den daglige
kontrol og regelmæssige vedligeholdelse let og hurtig. For eksempel er køleren let at rengøre og luftfilteret er bekvemt placeret for nem inspektion.
Foretag blot en hurtig kontrol og fortsæt med dit arbejde i marken!

maKsimaL eFFeKTiViTeT, minimaLe serViCeOmKOsTninger
Magnum med Efficient Power teknologi holder dig kørende, og reducerer den bekostelige værkstedstid og vedligeholdelse til et minimum. De lange
600 timers serviceintervaller er blot en af de mange fordele, som holder dine omkostninger til service og vedligeholdelse nede.

BeKVem aDgang

LeT Og HurTig rengØring

Nye trin og håndtag i højre side for
ekstra stabile adgangsforhold til
ruder, spejle og AFS modtager.

Kølerne kan trækkes ud for lettere
rengøring.

LeT aDgang TiL
serViCePunKTer
Den helstøbte motorhjelm hæves
ved hjælp af to gascylindre og kan
indstilles i to positioner (45 og 90
grader), selv med et frontmonteret
redskab.

LeT PÅFYLDning
Brændstof- og AdBluetanken er
tilgængelige fra jordhøjde og
brændstofdækslet kan låses.
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SYSTEM

LØSNINGER
Når du køber en Case IH maskine, kan du være sikker på ikke blot at have det bedste produkt, men også at have
den bedste forhandleropbakning. Case IH forhandlerne kan rådgive dig om valg og finansiering af den rigtige
maskine, levere det du mangler på rette tid, og de vil fortsætte med at bakke op om dig og din maskine med den
service og reservedelsforsyning, du kan forvente fra et så respekteret mærke som Case IH.

reserVeDeLe Og serViCe sOm HOLDer
Dine masKiner i gang

DØgneT runDT
LanDeT runDT

en OPTimaL FinansieringsLØsning
TiL enHVer inVesTering

Find et komplet udvalg af Case IH dele og
komponenter hos din lokale forhandler. Samt
komplette servicevedligeholdelsesprogrammer
og branchens førende reklamationsret.
Ekspertise udført af erfarne, fabriksuddannede
specialister, som arbejder engageret på at sikre
dig maksimal produktivitet i hele maskinens
levetid.

Case IH Max service er en kundesupportservice,
som giver 24-timers adgang ugen rundt til
medarbejdere, produkter og dele, der er
nødvendige for at holde din bedrift kørende
i de perioder, som er mest afgørende for din
indtjening.
Max service bakker din forhandler op med
alle tilgængelige Case IH ressourcer for at øge
produktiviteten af din Case IH maskine og
sikre dig optimalt udbytte af din investering
gennem adgang til produktspecialister og
24/7 assistance ved nedbrud.

CNH
Industrial
Financial
Services
(CNH Capital) er Case IHs finansieringsselskab. Vore medarbejdere er kyndige finansieringseksperter med mange års erfaring
indenfor landbruget. Vi har ikke blot
kendskab til Case IH produkter og markedet,
men forstår også kundernes individuelle
behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde
dig en finansieringsmulighed til dine nye
investeringer, som er skræddersyet specifikt
efter dine forretningsmæssige behov og
maskinanvendelse i form af lån, leje eller
leasing. Vort vigtigste mål er at styrke dit
udbytte af dine investeringer!

BESØG VORES FANSHOP PÅ

www.CASEIH.DK
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Model
Motor
Antal cylindre
Type
Miljøgodkendelse
Slagvolume (cm³)
Maks. effekt ECE R120 3) Power Management 4) (kW/hk)
Maks. effekt ECE R120 3) (kW/hk)
… ved motoromdrejninger (omdr/min.)
Nominel effekt ECE R120 3) Power Management 4) (kW/hk)
Nominel effekt ECE R120 3) (kW/hk)
… ved motoromdrejninger (omdr/min.)
Maks. moment Power Management 4) (Nm @ 1.400-1.600 omdr/min.)
Maks. moment (Nm @ 1.500-1.600 omdr/min.)
Momentstigning Standard / Power Management 4) (%)
Brændstoftank kapacitet diesel / urea (liter)
Transmission
18x4 fuld powershift 40 km/t.
19x4 fuld powershift 40 km/t. Eco
23x6 fuld powershift med krybegear 40 km/t.
Powershuttle
Bagaksel differentialespærre
Driftsbremse
PTO
Tilkobling
Omdrejninger Standard (ekstraudstyr)
Motoromdr. Standard (ekstraudstyr) (omdr/min.)
Aksel type Standard (ekstraudstyr)
Frontlift og PTO
Front-PTO 1.000 omdr. @ 1.804 omdr/min.
Frontlift løftekapacitet (kg)
4WD og styring (drivlinje)
Foraksel kategori standard
Forakselaffjedring
Styreudslag (°)
Min. venderadius 1) Sporvidde 1.800 mm (m)
Hydrauliksystem
System type
Maks. pumpeflow Højtryk / Twin Flow (l/min)
Systemtryk (bar)
Kontrol type
Maks. løftekapacitet (kg)
OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm (kg)
Maks. antal bagerste fjernventiler
Fjernventil timerkontrol
Kategori type
Hjulslipskontrol
* I henhold med lovgivning og specifikationer for pågældende land
1)
Med standarddæk
2)
Kan leveres med anden dækmontering
3)
ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC
4)
Power Management er kun tilgængelig ved mobile PTo- og transport
• Standardudstyr Ekstraudstyr
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MAGNUM 250
FPT
6

8.700
235 / 320
209 / 284
1.800
210 / 286
184 / 250
2.000
1.407
1.229
40 / 40
678 / 99

MAGNUM 280

MAGNUM 310

FPT
FPT
6
6
Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler
EURO IV
8.700
8.700
258 / 351
281 / 382
232 / 315
255 / 347
1.800
1.800
232 / 315
255 / 347
206 / 280
229 / 311
2.000
2.000
1.558
1.708
1.381
1.531
40 / 41
40 / 40
678 / 99
678 / 99

MAGNUM 340
FPT
6

8.700
301 / 409
275 / 374
1.800
276 / 375
250 / 340
2.000
1.800
1.671
40 / 37
678 / 99

•

•

•

•

•

•

•

•

Elektro-hydraulisk med Auto kontrol
Hydraulisk betjent flerplade, oliekølet skivebremse, selvjusterende
Elektro-hydraulisk
1.000 ( 540/1.000)
1.803 ( 1.592/1.803)
1 3/4" 20 spliner (1 3/8" 6 spliner (540 omdr/min.) eller 1 3/8" 21 spliner (1.000 omdr/min.) eller 1 3/4" 20 spliner (1.000 omdr/min.)

5.000

5.000

5.000

5.000

Kat. 4,75

Kat. 5

Kat. 5

Kat. 5

•

•

•

•

55
5,3

55
5,3

55
5,3

55
5,3

221 / 282
210
8.550
6.337

Kat. III

Variabel oliemængde, tryk- og flowkompensationspumpe
221 / 282
221 / 282
221 / 282
210
210
210
Elektronisk liftkontrol (eHC) med liftaffjedring, auto-stabilisatorer, og hydraulisk topstang som ekstraudstyr
9.130
10.200
10.200
6.706
7.416
7.416
4, 5 og 6 (standard) elektroniske fjernventiler; Power Beyond eller trykløs returforbindelse med individuel fjernventiltimer og flowkontrol
0 - 30 sekunder på alle motorer
Kat. III / IVN ekstraudstyr
Kat. III / IVN ekstraudstyr
Kat. III / IVN ekstraudstyr

Model
Motor
Antal cylindre
Type
Miljøgodkendelse
Slagvolume (cm³)
Maks. effekt ECE R120 3) Power Management 4) (kW/hk))
Maks. effekt ECE R120 3) (kW/hk)
… ved motoromdrejninger (omdr/min.)
Nominel effekt ECE R120 3) Power Management 4) (kW/hk)
Nominel effekt ECE R120 3) (kW/hk)
… ved motoromdrejninger (omdr/min.)
Maks. moment Power Management 4) (Nm @ 1.400-1.600 omdr/min.)
Maks. moment (Nm @ 1.500-1.600 omdr/min.)
Momentstigning Standard / Power Management 4) (%)
Brændstoftank kapacitet diesel / urea (liter)
Transmission
Konstant variabel transmission 40 km/t. Eco
Powershuttle
Bagaksel differentialespærre type
Driftsbremse
PTO
Tilkobling
Omdrejninger Standard (ekstraudstyr)
Motoromdrejninger Standard (ekstraudstyr) (omdr/min.)
Aksel type Standard ekstraudstyr)
Frontlift og PTO
Front-PTo 1.000 omdr. @ 1.804 omdr/min.
Frontlift løftekapacitet (kg)
4WD og styring (drivlinje)
Forakselkategori
Forakselaffjedring
Styreudslag (°)
Min. venderadius 1) Sporvidde 1.800 mm (m)
Hydrauliksystem
System type
Maks. pumpeflow Højtryks / Twin Flow (l/min)
Systemtryk (bar)
Kontrol type
Maks. løftekapacitet (kg)
OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm (kg)
Maks. antal fjernventiler (ekstraudstyr)
Fjernventiltimer
Kategori
Hjulslipskontrol

MAGNUM 250 CVX

MAGNUM 280 CVX

FPT
6

FPT
6

8.700
235 / 320
209 / 284
1.800
210 / 286
184 / 250
2.000
1.407
1.229
40 / 40
617 / 99

•
•

MAGNUM 310 CVX

MAGNUM 340 CVX

MAGNUM 380 CVX

FPT
6

FPT
6

8.700
258 / 351
232 / 315
1.800
232 / 315
206 / 280
2.000
1.558
1.381
40 / 41
617 / 99

FPT
6
Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler
EURO IV
8.700
281 / 382
255 / 347
1.800
255 / 347
229 / 311
2.000
1.708
1.531
40 / 40
617 / 99

8.700
301 / 409
275 / 374
1.800
276 / 375
250 / 340
2.000
1.800
1.671
40 / 37
617 / 99

8.700
320 / 435
307 / 417
1.800
305 / 415
279 / 379
2.000
1.850
1.850
39 / 27
617 / 99

•
•

•
•

•
•

•
•

Elektro-hydraulisk med Autokontrol
Hydraulisk betjent flerplade, oliekølet skivebremse, selvjusterende
Elektro-hydraulisk
1.000 ( 540/1.000)
1.803 ( 1.592/1.803)
1 3/4" 20 spliner (1 3/8" 6 spliner (540 omdr/min.) eller 1 3/8" 21 spliner (1.000 omdr/min.) eller 1 3/4" 20 spliner (1.000 omdr/min.)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Kat. 4.75

Kat. 5

Kat. 5

Kat. 5

Kat. 5

•

•

•

•

•

55
5,3

55
5,3

55
5,3

55
5,3

55
5,3

221 / 282
210
8.550
6.337

Kat. III / IVN ekstraudstyr

Variabel oliemængde, tryk- og flowkompensationspumpe
221 / 282
221 / 282
221 / 282
210
210
210
elektronisk trækkontrol (eHC) med liftaffjedring, auto-stabilisatorer, og hydraulisk topstang som ekstraudstyr
9.130
10.200
10.200
6.706
7.416
7.416
4, 5 og 6 (standard) elektroniske fjernventiler; Power Beyond eller trykløs returforbindelse med individuel fjernventiltimer og flowkontrol
0 - 30 sekunder på alle motorer
Kat. III / IVN ekstraudstyr
Kat. III / IVN ekstraudstyr
Kat. III / IVN ekstraudstyr

221 / 282
210
10.200
7.416

Kat. III / IVN ekstraudstyr

* I henhold med lovgivning og specifikationer for pågældende land
Med standarddæk
Kan leveres med anden dækmontering
3)
ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC
4)
Power Management er kun tilgængelig ved mobile PTo- og transportopgaver
• Standardudstyr Ekstraudstyr
1)
2)
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Model
VÆgT
Cirka shippingvægt standard / affjedret foraksel (kg)
Magnum 340 med Heavy duty bagaksel (kg)
Maks. tilladt totalvægt Klasse 4,75 / Klasse 5 foraksel (kg)
Maks. tilladt vægt for Klasse 4,75 / Klasse 5 foraksel (kg)
Maks. tilladt vægt bag (kg)
DimensiOner 1)
A: Totallængde kun ramme / frontlift / frontvægte (mm)
med Heavy duty bagaksel
B: Totalhøjde (mm)
C: Totalbredde (over bagskærmforøgere) (mm)
d: Akselafstand standard / heavy duty bagaksel (mm)
e: Højde ved midten af bagaksel til kabinetag (mm)
F: Sporvidde for (mm)
bag (mm)
sTanDarDDÆK 2)
For
Bag

Model
VÆgT
Cirka shippingvægt std. / affjedret foraksel (kg)
Magnum 340 med Heavy duty bagaksel (kg)
Maks. tilladt totalvægt Klasse 4,75 / Klasse 5 foraksel (kg)
Maks. tilladt vægt for Klasse 4,75 / Klasse 5 foraksel (kg)
Maks. tilladt vægt bag (kg)
DimensiOner 1)
A: Totallængde kun ramme / frontlift / frontvægte (mm)
med Heavy duty bagaksel
B: Totalhøjde (mm)
C: Totalbredde (over bagskærmforøger) (mm)
d: Akselafstand standard / heavy duty bagaksel (mm)
e: Højde fra midten af bagaksel til kabinetag (mm)
F: Sporvidde for (mm)
bag (mm)
sTanDarDDÆK 2)
For
Bag

MAGNUM 250

MAGNUM 280

MAGNUM 310

MAGNUM 340

10.830 / 11.290
-/17.530 / 6.030 / 11.500

10.985 / 11.450
-/17.530 / 17.850
6.030 / 6.350
11.500

10.985 / 11.450
-/17.530 / 17.850
6.030 / 6.350
11.500

11.730 / 12.190
12.395 / 12.850
- / 18.000
- / 7.760
11.500

6.015 / 6.295 / 6.225
-/-/3.385
2.550
3.105 / 2.488
1.560 - 2.256
1.470 - 2.294

6.015 / 6.295 / 6.225
-/-/3.385
2.550
3.105 / 2.488
1.560 - 2.256
1.470 - 2.294

6.015 / 6.295 / 6.225
-/-/3.385
2.550
3.105 / 2.488
1.560 - 2.256
1.470 - 2.294

6.015 / 6.295 / 6.225
6.299 / 6.575 / 6.505
3.385
2.550
3.105 / 3.155
2.488
1.560 - 2.256
1.470 - 2.294

600/70r30
650/85r38

600/70r30
650/85r38

600/70r30
650/85r38

600/70r30
650/85r38

MAGNUM 250 CVX

MAGNUM 280 CVX

MAGNUM 310 CVX

MAGNUM 340 CVX

MAGNUM 380 CVX

10.830 / 11.290
-/17.530 / 6.030 / 11.500

10.985 / 11.450
-/17.530 / 17.850
6.030 / 6.350
11.500

10.985 / 11.450
-/17.530 / 17.850
6.030 / 6.350
11.500

11.730 / 12.190
12.395 / 12.850
- / 18.000
- / 7.760
11.500

12.395 / 12.850
-/- / 18.000
- / 7.760
11.500

6.015 / 6.295 / 6.225
-/-/3.420
2.550
3.105 / 2.488
1.560 - 2.256
1.470 - 2.294

6.015 / 6.295 / 6.225
-/-/3.420
2.550
3.105 / 2.488
1.560 - 2.256
1.470 - 2.294

6.015 / 6.295 / 6.225
-/-/3.420
2.550
3.105 / 2.488
1.560 - 2.256
1.470 - 2.294

6.015 / 6.295 / 6.225
6.299 / 6.575 / 6.505
3.420
2.550
3.105 / 3.155
2.488
1.560 - 2.256
1.470 - 2.294

6.299 / 6.575 / 6.505
-/-/3.420
2.550
- / 3.155
2.488
1.560 - 2.256
1.470 - 2.294

650/60r34
710/75r42

650/60r34
710/75r42

650/60r34
710/75r42

650/60r34
710/75r42

650/60r34
710/75r42

E

B

Sikkerhed skader aldrig! læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer
korrekt. overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner. dette materiale er fremstillet til generel udbredelse.
Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder sig retten til ændringer
uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. det
tilstræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer
uden forudgående varsel. det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist. Case IH anbefaler
smøremidler
CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Str. 32, A-4300 St.Valentin
© 2015 CASe IH - www.caseih.com - Magnum-dK-Br - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - Trykt i Italen - 01/15 - TP01 - Cod. 14C0005/DKO
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RACINE

HJEMSTEDET FOR

MAGNUM

Case IH produktionsanlægget i Racine, Wisconsin, USA, er hjemstedet for Magnum
traktoren.

SÅDAN STARTEDE DET …
Jerome Increase Case grundlagte “Racine Threshing Machine Works” i 1842 og
producerede den første traktor med dampmotor i 1869, den gamle Nr. 1. Fra denne
spæde start er Case IH vokset til at spille en afgørende rolle for landbrugets
udvikling. Som opfinder af PTO og pioner indenfor den konstant variable transmission,
har Case IH konstant hævet standarden for produktivitet og pålidelighed indenfor
landbruget.

ARVEN LEVER VIDERE
Fabriksanlægget på 595.000 m2 er hjemstedet for produktionen af Magnum Serien
og fremstiller komponenter til andre Case IH produkter, som f.eks. transmissioner til
Axial-Flow mejetærskere, bomuldsplukkere, aksler og ventiler, powershift og
retningskontrolventiler til landbrugsopgaver.
Racine produktionsanlægget, som beskæftiger 500 ansatte, køres efter Lean
Produktion principperne, hvis mål er at maksimere effektivitet og kvalitet, og minimere
spild. Det avancerede samlebånd indeholder ergonomiske håndteringssystemer,
vaske- og robotstyrede malesystemer og computerfejlfindingsudstyr for at sikre den
højeste standard for kvalitet og pålidelighed.
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