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ENASTÅENDE DUBBEL BELÖNING
Case IH Magnum CVX serien belönades med priset "Tractor of the Year 2015" på EIMA 2014 in Bologna. 
Nästa belöning var när Magnum fick priset som "Machine of the Year 2015" på SIMA i Paris. 

 



EFTER 170 ÅR HÅLLER VI FORTFARANDE FAST VID VÅR VISION ATT FÖRSE MORGONDAGENS LANTBRUKARE MED LANTBRUKSMASKINER
SOM ALLTID UTGÖR EN INNOVATIV, TILLFÖRLITLIG OCH LÖNSAM INVESTERING
Case IH har spelat en viktig roll i utvecklingen av jordbruket med berömda varumärken som t.ex. Case IH, International Harvester och David Brown. Case IH 
fortsätter sitt teknikarv i egenskap av Axial-Flow® singelrotortröskning och den hydrauliska backväxeln samt som pionjär när det gäller steglös transmission. 
Föregångarnas pionjärvisioner vilar till denna dag i varje produkts inre. Med samma passion utvecklar vi och producerar vi lantbruksmaskiner i Europa och 
resten av världen. Mer än 150 000 Case IH Magnum- och Magnum CVX-traktorer i bruk är belägg för vårt åtagande att uppfylla och överskrida förväntningarna 
från lantbrukare över hela världen.
Denna rika erfarenhet har gett oss möjlighet att lyssna på användare och utforma produkter som levererar precis vad du behöver. Vi kräver av oss själva och 
våra återförsäljare samma höga kvalitetsnivå i den service som vi tillsammans ger våra kunder. Vårt nätverk av 391 återförsäljare, 679 återförsäljarfilialer och 
underåterförsäljare och 1377 Case IH Servicecentra i Europa är din garanti för personlig och professionell service. Detta är hur vi arbetar och erhåller våra 
kunders förtroende.

DEN BEPRÖVADE MAGNUM-SERIEN ÄR FÖRSTAHANDSVALET FÖR STORSKALIGA LANTBRUKARE OCH MASKINSTATIONER OCH FORTSÄTTER ATT 
LEVERERA PRODUKTIVITET OCH UTGÖRA EN LÖNSAM INVESTERING.
 Sedan den första lanseringen 1987 har Magnum-serien utvecklats under 27 år till att bli det första valet för storskaliga lantbrukare och maskinstationer som 
kräver det bästa. Nya Magnum utför varje uppgift snabbt och effektivt, och levererar tillförlitligt en imponerande produktivitet dag efter dag. Ingen dag bakom 
ratten känns för lång med Magnums lyxigt komfortabla hytt, intuitiva reglage ergonomiskt placerade, tyst förarmiljö och en smidig körning. När arbetsdagen 
sträcker sig väl efter mörkrets inbrott förvandlar det 360-gradiga LED-belysningspaketet natt till dag, så att du kan få jobbet gjort. Magnum Rowtrac ger nu 
ännu mer prestanda på växtodlingsgården med alla de fördelar som band har, såsom större markkontakt, ökad dragkraft och reducerat marktryck samtidigt 
som fördelarna med en konventionell traktor bibehålls med mindre påverkan på jorden vid svängar, snabbare svängar och differentialspärrar.

MAGNUM – REDO FÖR MORGONDAGENS UTMANINGAR 

 MED MER KRAFT
 FÖR TUFFARE UPPGIFTER.

3) ECE R120 motsvarar ISO 14396 och 97 / 68 / EC eller 2 000 / 25 / EC

MODELLER Nominell effekt ECE R120 ³)  
@ 2 000 rpm (kW/hk(CV))

Maxeffekt ECE R120 ³)  
Power Management @ 1 800 rpm (kW/hk(CV)) Volym (cm³) Antal cylindrar

Magnum 250 FPS / CVX 184 / 250 235 / 320 8 700 6

Magnum 280 FPS / CVX 206 / 280 258 / 351 8 700 6

Magnum 310 FPS / CVX / Rowtrac 229 / 311 281 / 382 8 700 6

Magnum 340 FPS / CVX / Rowtrac 250 / 340 301 / 409 8 700 6

Magnum 380 CVX / Rowtrac 279 / 379 320 / 435 8 700 6
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Framgången hos Case IH bygger på ett framgångsrikt förflutet. Kontinuerlig tillväxt och utveckling har gjort oss till världens näst största tillverkare av lantbruksmaskiner. Case 
IH erbjuder nu kunderna det bredaste produktsortimentet  någonsin tack vare kontinuerlig utveckling och produktserieutvidgning.

Den första Magnum-serien 
lanseras med mellan 160 
och 240 hästkrafter.

1993
Magnum 7200-serien är 
lanserad och har satt en 
ny branschstandard inom 
kraft i jordbruket, teknologi, 
innovativ kundbekvämlighet, 
kvalitet och värde. 

1998
Lanseringen av MX Magnum-
traktorerna innebar ökad 
dragkraft tack vare bättre 
viktfördelning, en bekvämare 
körupplevelse och bättre 
runtomsikt.

2007
Lansering av Magnum-
modellerna 225, 250, 280 
och 310 med AFS Pro 600 
pekskärmar och förbättrad 
automatväxling för både fält  
och transport.

2009
APM - Automatic Productivity 
Management lanseras 
inom ramen för Magnum-
serien för bästa möjliga 
bränsleeffektivitet.

Magnum fyller
25 år.

2014 2015
Case IH Magnum 
380 CVX röstades fram till 
Tractor 
of the Year 2015 och 
Magnum Rowtrac lanseras.

1987

2004

2012

27 ÅRS LEDARSKAP FÖR MAGNUM 

FRAMGÅNGS
HISTORIEN

Case IH är trendsättande 
när MX Magnum är först 
med att utrustas med 
ett fabriksinstallerat 
autostyrsystem.

Case IH lanserar Magnum 
CVX-modeller med 250 - 380 
hästkrafter och firar 150 000 
färdigbyggda Magnum.
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FÖRDELAR

 Bästa komfort tack vare 

 5-punkts fjädringssystem 

 360° LED-ljuspaket

 Full kraft mot marken med  

 Magnum Rowtrac

 Komplett integrerad AccuGuide  

 automatisk styrning
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MAGNUM-SERIEN
PRODUKTIVITET GER
HÖG AVKASTNING
ALLT DU VILL ATT DIN TRAKTOR SKA VARA – OCH MYCKET MER:
Stor i kraft, komfort och intuitiv körning: nya Magnum driver produktiviteten till nya 
höjder och sänker ägarkostnaderna. Nya Magnum inför tillförlitlig teknologi i din 
verksamhet och ger en hög avkastning på din investering. 

ENASTÅENDE KOMFORT
Du känner dig inte trött efter långa arbetsdagar i din Magnum, 
med de låga ljudnivåerna, klimatkontrollen och den utmärkta 
sikten över dina främre och bakre redskap. Med de nya delade 
vidvinkelspeglarna kan du hålla ett öga på din spannmålskärra 
eller vagn under vägtransport. Det 360-gradiga LED-ljuspaketet 
gör att du kan fortsätta arbeta efter mörkrets inbrott utan att 
sakta ned. Fjädringssystemet i 5 punkter (hytt, stol, axel samt 
frontlyft och trepunktslyft) ger en anmärkningsvärt jämn 
körning.

INTUITIV KÖRNING GER DIG KONTROLL
Du har en tydlig översikt över alla dina Magnum-funktioner: den 
integrerade kontrollpanelen ger dig snabbt all nyckelinformation 
och skärmen AFS™ Pro 700 integrerar data från traktorn och 
redskapet. Det nya multifunktionshandtaget gör driften ännu 
enklare. Det har mer uttalade markeringar på knapparna så att 
du kan känna igen dem vid beröring, och de är 
bakgrundsupplysta för nattarbete. Du har alla Magnums 
styrfunktioner vid dina fingertoppar.
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KRAFTFULL EFFEKTIVITET UNDER HUVEN 
Den kraftfulla 8,7-litersmotorn med 6 cylindrar är utformad för att generera 
kraft och optimera bränsleeffektivitet. Den flackare vridmomentkurvan hos nya 
Magnum ger maximalt vridmoment inom ett större område av motorvarv. 
Avgaskraven i Steg IV efterlevs med vårt företagsägda, högeffektiva 
efterbehandlingssystem Hi-eSCR, vilket ger extra kraft och bränsleeffektivitet 
med en oslagbar rpm-prestanda och utan kraftförluster.

KRAFTFULL PÅ FÄLTET OCH PÅ VÄGEN
Du kan välja mellan den beprövade Full Powershift transmissionen med 
Automatic Productivity Management (APM) som automatiskt sänker 
motorvarvet för att matcha rådande kraftbehov eller steglös transmission som 
gör Magnum CVX till en perfekt allroundare på vägen och på fältet och som kör 
automatiskt från 0 till 50 km/h.

FÖDD ATT VARA STARK
Med nya Magnum kan du räkna med en lyftkapacitet på 10 927 kg med 
trepunktslyften, en fullt integrerad frontlyft med en lyftkapacitet på upp till 5 
ton, och du kan också lägga till  frontmonterat kraftuttag som tillval. Om du 
behöver använda stora redskap som kräver ett högt hydraulflöde på din 
Magnum kan du välja hydraulpumpen på 282 liter och dubbelt flöde. Du kan 
ha upp till 6 elektrohydrauliska hydraulventiler.

AFS: MAXIMERA AVKASTNING MED PRECISIONSLANTBRUK
Den integrerade pekskärmen AFS™ Pro 700 ger dig snabbt alla nyckeldata, 
från bränsleförbrukning till motor- och PTO-kraft. Den ger dig också möjlighet 
att enkelt och snabbt justera inställningarna för olika redskap och 
arbetsförhållanden. Magnum är ISOBUS-redo för att styra kompatibla redskap. 
För att maximera din effektivitet kan du välja från ett komplett sortiment av 
autostyrningsmöjligheter som erbjuder noggrannhetsnivåer ned till 2,5 cm.

PLACERA KRAFTEN DÄR DU BEHÖVER DEN
Där vanlig hjuluppsättnig inte är tillräcklig, ger MagnumTM Rowtrac fördelar 
som bättre körkomfort, mindre hjulspår och skakningar och full kraft mot 
marken i svängar och kurvor. Magnum Rowtrac vänder som på hjul, kör som 
på räls.



E

F

08 FÖRARHYTT OCH REGLAGE

A FÖRVARINGSUTRYMME PÅ  
VÄNSTER SIDA I FÖRARHYTTEN

B PASSAGERARSÄTE

C LYXIG MATTBELÄGGNING 
MINSKAR LJUDNIVÅN FRÅN 
TRANSMISSION/DRIVLINA

D UPPVÄRMT OCH VENTILERAT 
SÄTE MED UTFÄLLBART/INFÄLLBART
LÄGRE SITTKUDDE

E AFS PRO 700 PEKSKÄRM

F MULTICONTROLLER ARMSTÖD

G LUFTFILTRERING OCH 
AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING 
(VISAS EJ)
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Vi är säkra på att förarhytten i Magnum Surveyor skulle motsvara din bild på en perfekt 
förarhytt. Var beredd på att bli positivt överraskad när du kliver upp i förarhytten – 
det lyxiga lädret, den ergonomiska stolen, de strategiskt placerade reglagen inom 
räckhåll... Allt i förarhytten på Surveyor är designat för att ge dig bästa möjliga komfort 
bakom ratten. Tänk på dig själv – välj en Magnum.

EN ARBETSPLATS ANPASSAD EFTER FÖRAREN
Varje utrustningsdel – ratten, sätet och Multi controller armstödet – är enkel att ställa 
in så att du kan anpassa din arbetsplats för bästa möjliga och mest hälsosamma 
körposition.

DEN PERFEKTA ARBETSMILJÖN
Den mycket låga ljudnivån om endast 67 dB(A) och automatisk luftkonditionering 
skapar en perfekt arbetsmiljö och innertemperatur. Mattbelagt golv (tillval) ökar 
komforten och minskar ljudnivån ytterligare. Dagarna bakom ratten på din Magnum 
kommer att flyga förbi och du får mer gjort än någonsin.

ENASTÅENDE KOMFORT
Det delvis uppvärmda och ventilerade lädersätet med inställbara kuddar ger dig 
en lyxig åkkomfort som du annars bara hittar i en exklusiv bil. Den automatiska 
sätesfjädringen anpassar sig till förarens vikt för en optimal åkkomfort även under tuffa 
förhållanden. Föraren sitter bekvämt på ett säte som finns tillgängligt i rött läder med 
svankstöd och typbesiktigat säkerhetsbälte. 

HÅLL DIG UPPKOPPLAD
Håll dig uppkopplad under dagen med den nya radion med Bluetooth och plug-in-
mobilanslutning. 

Anpassa din arbetsplats med lätta inställningar.

Överlägsen komfort med rött lädersäte med uppvärmd och ventilerad 
kudde och automatisk sätesfjädring.

BEKVÄM OCH

TYST FÖR
 LÅNGA DAGAR



NATTARBETE 
Förarhyttens panoramasikt ger utmärkt runtomsikt. Huven har designats för att garantera perfekt redskapsöversikt. 
Under dagarna när du tvingas arbeta fram till sent på kvällen kan du tända den starka LED-belysningen som 
lyser upp 360 grader runt traktorn för perfekt redskapsöversikt – du kommer att kunna se även de yttersta 
delarna på din största såmaskin. Du arbetar i starkt ljus från 34 400 lumen – allt du behöver för att få jobbet 
gjort på ett effektivt sätt.

MJUK KÖRNING – 5 PUNKTS FJÄDRINGSSYSTEM
Magnum går inte att stoppa tack vare det kompletta fjädringssystemet som anpassar fjädringen i säte, förarhytt, 
axel samt frontlyft och trepunktslyft till perfektion. Magnumtraktorernas fjädrade framaxlar förhindrar att föraren 
upplever kraftiga skakningar. Du kommer att uppleva din mjukaste körupplevelse någonsin bakom ratten på en 
Magnum.

DÄCKEN PÅ MARKEN
Fjädringen på framaxlarna håller däcken på marken så att du kan njuta av bästa möjliga stabilitet, dragkraft och 
styrning i tuff terräng. Den enkla designen ser till att kraften hålls mot marken och att du inte upplever skak 
och vibrationer, oavsett om du kör över ojämn mark eller med hög hastighet. Den solida konstruktionen kräver 
mindre underhåll än andra system – en ytterligare fördel. Fjädringen kommer att ta dig dit du vill – bekvämt 
och säkert.
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ARBETA LÄNGRE OCH BLI MINDRE TRÖTT
EFFEKTIVITET DYGNET RUNT
 UNDER ALLA 
FÖRHÅLLANDEN



Full stabilitet, körning och full kraft mot marken tack vare  
framaxelfjädring.
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Den fjädrade förarhytten ger dig en mjukare körupplevelse både på 
vägen och på ojämn mark.
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Vi vet hur mycket du har att göra och ser därför till att du inte måste slösa tid på att lära känna en ny kontrollpanel 
när du byter traktor – reglagen sitter placerade på samma sätt i alla Case IH-traktorer, från Maxxum till Quadtrac. 
När du kliver upp i förarhytten vet du redan var allt finns med all information du behöver på displayen på 
a-stolpen och med samtliga reglage på Multicontroller-armstödet. Komfort och kontroll - ingen förlorad tid.

REGLAGESTATION
Multicontroller med körlogik, ICP intuitiv styrpanel och AFS Pro 700™ pekskärm integrerar traktorns funktioner 
i armstödet som ger dig lättåtkomlig full kontroll: hastighetsväljare, fram/back, gasreglage, AccuGuide-styrning, 
HMC vändtegsautomatik, elektroniska styrventiler, styrning av trepunktslyft, kraftuttag, joystick... allt inom 
räckhåll. Att köra en Magnum är så intuitivt att t.o.m. en nybörjarförare problemfritt kommer att kunna arbeta 
efter bästa förmåga fr.o.m. dag 1.

OPTIMERA DINA PRESTATIONER
AFS Pro 700 ger dig snabbt alla data du behöver, från bränsleförbrukning till motor- och kraftuttagsvarv. 
Pekskärmsgränssnittet är enkelt att använda och gör det möjligt att snabbt ändra inställningarna för olika 
redskap och arbetsförhållanden. För en ännu mer intuitiv användning kan du dessutom anpassa de olika 
skärmarna för att endast visa den information som är mest relevant för dig. 

ALLT UNDER KONTROLL
ICP prestandainstrumenteringen på A-stolpen berättar allt du behöver veta om traktorn – motorvarvtal, 
kraftöverföringsvarvtal, faktisk hastighet,  bromsposition och körriktning - på ett enda ställe så att du har full 
kontroll.

 INTUITIV KÖRNING 

 GER DIG 
 KONTROLL

All information om traktorns prestanda med en blick.
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A AFS PRO 700 PEKSKÄRM

B MULTICONTROLLER

C HYDRAULVENTILSREGLAGE INKL. JOYSTICK

D ICP – INTUITIV KONTROLLPANEL

E FRONT-/BAK KRAFTUTTAG PÅ/AV

F HYDRAULREGLAGE
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Bakom ratten på en Magnum-traktor kan du njuta av en mycket effektiv motorteknologi med låga utsläpp som tagits fram av vår interna 
motorspecialist FPT Industrial. De gör den erfarenhet gällande som utvecklats genom tusentals motorer som är i gång världen runt, på och 
vid sidan om vägen, vid utveckling och produktion av motorer som uppfyller de krav som ställs på jordbrukets traktorer.
Samtliga Magnum-modeller uppfyller avgaskraven för Steg IV med den patenterade, mycket effektiva Selective 
Catalytic Reduction (Hi-eSCR)-teknologin utvecklad av FPT Industrial för Case IH. Detta är en utveckling av den beprövade 
Steg IIIB-lösningen och ger klassledande kraft utan att kompromissa med effektiviteten. Som ett resultat levererar Magnumtraktorer 
fler hästkrafter med mindre bränsle, och de är mer responsiva och tillförlitliga – samtliga följer de extremt låga avgaskraven för Steg IV.

KRAFTFULL I ALLA UPPGIFTER
Magnums 8,7 liters, 6 cylinders common rail-motorer med turboladdning och laddluftkylare är konstruerade för att leverera massiv kraft 
på ett effektivt sätt. Engine power management ger dig kraften du behöver när du behöver den – med låg bränsleförbrukning. 10 % 
effektökning vid varvtalet 1800. Om varvtalet sänks vid underbelastning ger Engine Power Management 36 ytterligare hästkrafter för att ge 
dig den boost du behöver för att hantera tuffa förhållanden.

POWERBOOST FÖR ATT MATCHA BEHOVEN
Magnum 280, 310, 340 och 380 är utrustade med turbo som har elektroniskt variabel geometri som enkelt optimerar turbotrycket, vilket 
ger högre effekt och lägre bränsleförbrukning. Turboladdaren med variabel geometri anpassar sig och minskar turbotrycket vid låga varvtal 
vilket möjliggör en boost vid låga hastigheter och ökar turbotrycket vid höga hastigheter så att turbon inte kvävs och så att utgående effekt 
levereras på ett effektivt sätt.

KRAFTFULL BRÄNSLEEFFEKTIVITET
Förutom bränsleeffektivitet tack vare Hi-eSCR-teknologin har Magnum 380 dessutom klassens bästa maximala vridmoment om 1850 
nM - bättre än någon annan traktor på marknaden. Den flackare vridmomentkurvan hos nya Magnum ger maximalt vridmoment inom 
ett större område av motorhastigheter från 1300 till 1 400 rpm. Detta resulterar i ytterligare bränsleinbesparing eftersom motorn levererar 
bättre prestanda på lägre motorvarvtal för optimal, garanterad kraftöverföring.

 BRANSCHLEDANDE KRAFT
OCH PRESTANDA
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FÖRDELAR  FPT motorteknologi från 250 till 379 

hästkrafter (nominella) - samtliga följer 

avgaskraven för Steg IV.
  Engine Power Management boostar 

effekten från 320 till 435 hästkrafter

  APM Automatic Productivity 
Management och ECO Drive håller 

bränsleförbrukningen nere
  600-timmars serviceintervall

Perfekt samarbete mellan motor och transmission 
FPT Industrial egentillverkade motorer.

36 hästkrafter extra med Power Boost.
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Auto Field: ökar produktiviteten.

Auto Road: minskad bränsleförbrukning genom att 
använda detta läge.

23x6 Full Powershift-transmission med krypväxel.

65 %
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APM Standard

UPP TILL -8 %
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UPP TILL -25 %



FÖRDELAR
  40 eller 50 km/h 19x4 Full Powershift 

transmission   23 x 6 Full Powershift med krypväxel

   Diesel SaverTM Automatic Productivity 

Management (APM) system optimerar 

traktorprestandan

Den automatiska växlingen hos Magnums Full Powershift-transmission gör att du växlar smidigt från 0 till 40 eller 
50 km/h. När du har jobb att göra vid låg hastighet kan du välja den alternativa krypväxellådan med 5 hastigheter 
framåt och 2 bakåt, och den gör det med exceptionell bränsleeffektivitet eftersom Diesel Saver™ APM-systemet 
(Automatic Productivity Management) automatiskt justerar växelinställning och motorhastighet till det mest 
bränsleeffektiva läget. 

OPTIMAL PRESTANDA TACK VARE APM
I en Magnum-traktor kan du behålla 
fokus på ditt arbete medan APM tar 
hand om arbetet med att optimera 
effektiviteten genom att växla uppåt 
och minska gasen automatiskt för 
minimal bränsleförbrukning. 
Du kan välja Road- eller Field-läge så 
att APM kontinuerligt optimerar 
traktorns effektivitet beroende på 
aktuella förhållanden. Du kan ställa in 
en fast hastighet om 23 km/h när du 
arbetar på fältet med hjälp av 
körspaken och Auto Field-funktionen. 
Traktorn växlar då uppåt och nedåt och 
ändrar varvtalet kontinuerligt för en 
anpassning till jobbet och 
markförhållandena.

På vägen kan du ställa in en variabel hastighet från 1,2 km/h till 40 km/h eller 1,2 km/h till 50 km/h beroende på 
transmissionen) och Auto Road-funktionen kommer att anpassa varvtalet och växla för att hela tiden upprätthålla 
bästa möjliga bränsleeffektivitet.

 FULL POWERSHIFT TRANSMISSION: ÖVERFÖR 
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Kliv in i en värld av överlägsen effektivitet med steglös transmission hos Magnum CVX. Finns tillgänglig på 
seriens samtliga modeller och är standard på Magnum 380, 50 km/h-transmission med active hold. 

ALLTID ÖVERLÄGSEN BRÄNSLEEFFEKTIVITET
Magnum CVX är utformad för att arbeta med extrem bränsleeffektivitet i alla applikationer och förhållanden, 
och för att säkerställa att du aldrig slösar bränsle. På vägen uppnår den 50 km/tim vid endast 1 400 rpm, så 
du sparar bränsle för varje ton du transporterar. På fältet, med specialredskap som körs med låg hastighet, 
säkerställer den integrerade krypväxellådan, oberoende av motorvartal, ekonomiska prestanda och APM 
(Automatic Product Management) justerar automatiskt motorvarvtalet enligt effektkraven.

FULL TRANSMISSION.
Transmissionen hos Magnum CVX överför kraften från motorn till transmissionen mekaniskt vilket 
säkerställer att full effekt överförs till marken utan att kraft går förlorad.

ACTIVE STOP KONTROLL I SLUTTNINGAR
Magnum CVX gör det enkelt för dig att arbeta under alla förhållanden, även i branta sluttningar, tack vare Active 
Stop Control, standard på samtliga CVX-modeller, vilket förhindrar att traktorn rullar bakåt när du stannar i en 
sluttning och gör det möjligt för dig att köra iväg igen utan att behöva använda koppling eller bromsar.

ECODRIVETM - DET INTUITIVA SÄTTET ATT SPARA BRÄNSLE
Genom att använda ECO-spaken kan föraren låsa ett visst mini- och maxvarvtal som passar prestanda och 
effektivitet för ett visst jobb. Därefter vakar Maxxum CVX över att optimal bränsleeffektivitet uppnås.

CVX-TRANSMISSION: 

 FULL KRAFT  
 MOT MARKEN



FÖRDELAR  Steglös transmission 
 50 km/h eller 40 km/h ECO

   APM Automatic Productivity

 Management för bästa möjliga

 bränsleeffektivitet
  Active Stop håller traktorn stillastående

 med last utan att använda bromsarna

  STEGLÖS TRANSMISSION 19  

CVX-transmission – steglös körning mellan 0-50 km/h

Enastående prestanda. Välj din hastighet mellan 0 till 50 km/h



20 KRAFTUTTAG

Magnums starkare motor är utrustad med ett kraftuttag som passar eftersom heavy 
duty-kraftuttaget om 1000 rpm levererar bästa resultat med full motoreffekt. Alternativt 
kan man välja 540/1000-varvtalen med utbytbara axlar.

KRAFTFULL MEN TYST
Det bakre kraftuttaget levererar 1000 eller 540 varv vid max. motoreffekt om 
1803 varv vilket minskar bränsleförbrukningen och bullernivån. Placeringen av 
kraftuttagskopplingen på den övre axeln för med sig ännu tystare gång. Både 
kraftuttagen om 1000 och 540/1000 kan lätt driva varje redskap du vill dra. De 
hydrauliskt aktiverade och elektroniskt styrda systemet ger mjuk modulering och 
skyddar redskapen.

KÖR ENKELT OCH EFFEKTIVT
Kraftuttagsaxeln är lätt att rotera så att kopplandet blir enkelt när du vill byta redskap. 
Med kraftuttagsstyrning kan du säkerställa att kraftuttaget och redskapen drivs på det 
mest effektiva sättet genom att välja "Auto", eller välj "Heavy" om du använder tunga 
redskap såsom flistuggar eller stora pressar.

ENASTÅENDE FRONTKRAFTUTTAG
Frontkraftuttaget om 1000 rpm drivs också av det utmärkta motorvarvtalet 1804 rpm 
och levererar en maxeffekt om 230 hk med dess 1,3/8-tums axel och 6 splines.

 MASSIV KRAFT FRÅN  
 KRAFTUTTAGET 
VID LÅGT

 MOTORVARVTAL



FÖRDELAR
 540 eller 540/1000 bakre kraftuttag  

 anpassad för maximal motoreffekt
 Kraftuttagsstyrning Soft start kraftuttag skonar dina redskap

 Frontmonterat kraftuttag för bättre 

 produktivitet

KRAFTUTTAG 21  
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Lätt och säker manövrering med reglage på utsidan.

Smidigt integrerad frontlyft med en 
lyftkraft om upp till 5 000 kg.

Styr dina hydraulventiler med AFS 700 Pro monitor.

Inga manövreringsbegränsningar med 6 bakre  
elhydrauliska ventiler
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FÖRDELAR
 Branschledande 10 927 kg 

 lyftkapacitet trepunktslyft 
 Upp till 5000 kg frontlyftkapacitet Upp till ett massivt flöde 
om 282 l/min för krävande 
redskap 6 elektroniska hydraulventiler med temperaturkompensation

Med en maximal lyftkapacitet på 10 927 kg, är hydraulsystemet konstruerat för att ge dig all den lyftkraft du behöver, samtidigt som 
bränsleåtgången optimeras. Systemet drivs av en standardpump som levererar 166 l/min, ett högt flöde om 228 l/min eller för de 
största redskapen, ett dubbelt flöde om 282 l/m med två variabla displacementpumpar. Magnums hydraulik erbjuder all lyftkraft du 
kan tänkas behöva.  Ett lastavkännande system är standard vilket ger möjlighet att driva ytterligare hjälpfunktioner. Den automatiska 
flödeskompensationen minskar bränsleförbrukningen så att du kan dra full nytta av Magnums lyftkraft och ekonomi. 

EFFEKTIV MÅNGSIDIGHET
Magnums avancerade hydraulsystem med Pressure Flow Compensating (PFC) och upp till 6 elhydrauliska ventiler gör det möjligt 
för dig att använda ett brett utbud av tillämpningar utan att behöva stanna för att koppla om hydraulslangar. Hydraulventilerna 
är tillverkade på vår anläggning i Racine, USA och levererar den kraft du behöver med 140 l/min per ventil.

LÄTT HANDHAVANDE
Hydraulventilerna är lätta att hantera, genom att antingen vrida på en ratt eller via pekskärmen. Du kan ställa in sex olika 
fjärrspakar för hydraulmotorer, frontlastare, fullfunktion samt välja mellan flytläge och stängd. Du kan ställa in återkommande 
uppgifter utan att lämna hytten med hjälp av den programerbara ventiltimern. Ett parallelluttag finns tillgängligt för hydraulisk 
effektfördelning, retur, lastavkänning och restuppsamlare för enkel koppling av bogserade sprutor. Parallelluttaget kan även 
fabriksmonteras så att du kan styra det från Multicontroller-armstödet.

HEAVY DUTY-LYFT  OCH DRAG FÖR STORA REDSKAP
Magnums mångsidighet går att utöka med hjälp av heavy duty-lyften och draget med dragkraftskontroll som standard för upp till 
10 200 kg lyftkapacitet vilket gör det möjligt för dig att arbeta med bredare och tyngre redskap. Du kan justera maximal slirning 
så att det passar med arbetet som utförs, med Slip Limit Control och minimera skumpandet under transport med ett buret 
redskap med hjälp av Hitch Ride Control.

INTEGRERAD FRONTLYFT
Den komplett integrerade frontlyften som levererar en lyftkraft om upp till 5000 kg kan användas för att boosta produktiviteten 
ytterligare och erbjuder ett kraftuttagsalternativ och externa hydrauluttag för att göra det möjligt att koppla till ett frontredskap 
med separata hydraulik.

 MÅNGSIDIG KOPPLING
 FÖR NÄSTAN VARJE TYP AV

 REDSKAP
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Brett utbud av däck och barlastsviktpaket.

Överför massiv kraft mot marken.

Oslagbar vändradie om 4,8 m

DIN MAGNUM –
PRECIS SOM DU  
VILL DU HA DEN
Magnum levererar massiv kraft: du vill vara säker på att du har rätt drivlina som överför 
all kraft till marken. Kraften betyder ingenting om du inte har rätt däck, axlar och vikter.

DÄCK
Du kan välja mellan ett brett utbud av däck som ger dig bästa möjlliga dragkraft och 
mindre risk för slirning i det dagliga arbetet. Du kan välja däck som är upp till 2,15 
meter i diameter för att överföra Magnums massiva kraft till marken.

BARLAST
Välj rätt barlastvikter för din Magnum och fundera på att skaffa integrerade hjulvikter 
för bakhjulen för ännu mer kraft mot marken. 

FRAMAXEL:
Magnum-modellerna upp till 250 hk är utrustade med en klass 4,75 framaxel. 
Modeller upp till 250 hk finns tillgängliga med en klass 5-axel tillverkad på vår 
anläggning i Racine, USA, och har väsentligt högre fjädrad lastkapacitet och därför 
reducerar förarhyttens skakningar och därmed förbättrar förarens komfort. Den ger 
också bättre dragkraft på åkern och bättre prestanda i högre hastigheter.

BAKAXEL
Samtliga Magnum-modeller har som standard en 98 tums axel, men olika typer av 
axlar kan fås för att möta de olika behoven hos olika modeller. Kopplingskapacitet hos 
parkeringsbromsen och fyrhjulsdriften ökades för att matcha den högre effekten och 
den högre vikten hos de nya Magnum-modellerna.
Om du behöver ännu mer kraft, finns heavy duty-bakaxeln tillgänglig på Magnum 340 
i både Full Powershit och CVX-modellerna vilket ger dig ökad lyftkraft, 75 mm ökad 
lyfthöjd och du kan använda den nya heavy duty-kraftuttagskopplingen till heavy duty-
redskap som t.ex. balrivare och foderblandare.



PÅ FÄLTET

  Vänder som på hjul, kör som på räls

  Konstruerad för att gå som på räls

  Banden designas och byggs av Case IH

  3 modeller tillgängliga med 310, 340 

och 380 hk(CV)

 100 % transmission med positiv 

 drivning

Magnum Rowtrac följer samma koncept som Quadtrac med 
fyra kontaktpunkter mot marken.

Optimal körkomfort och kontakt med marken.
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100 % kraft mot marken hela tiden, även när det svänger, till 
skillnad från maskiner med två bandställ.



POSITIV DRIVNING
 Denna design eliminerar slirning mellan drivhjul 

och band genom att den positiva drivningen alltid 
är kontinuerlig under alla förhållanden.

 Banden designas och byggs av Case IH.

 BÄTTRE VIKTFÖRDELNING

 DRA NYTTA AV
 FÖRDELARNA
Den följer markytan bättre, lättare manövrering och större flexibilitet - tre skäl till varför Magnum Rowtrac kan 
vara den bästa lösningen för ditt lantbruk. Om du bedriver lantbruk i en region där våta markförhållanden kan 
fördröja sådden och, därmed grödans etablering, kan du med Magnum Rowtrac komma ut när andra traktorer 
inte kan. Gläds åt längre odlingssäsong, bättre dragkraft, reducerad markpackning och mindre hjulspår, och gör 
långa dagar mer produktiva. Magnum Rowtrac - byggd för att passa det sätt du bedriver lantbruk.   

UNDERREDE
 Bandställen består av ett positivt drivhjul, två 

mellandrev och tre rullar längst ned.

 Rullarna är isomonterade för att absorbera stötar 
och kompensera för en ojämn terräng.

 Bandet spänns automatiskt, liknande Quadtrac-
designen.

ROWTRAC 27  



FÖRDELAR

  Minskade markskador tack vare 

konventionell styraxel

  Överlägsen körkomfort och stabilitet

  61 cm och 76,2 cm bandbredd

  193 cm, 203,2 cm and 223,5 cm 

spårbredd

28 ROWTRAC



2,89 m2 2,96 m2 3,50 m2

MINSKADE MARKSKADOR

TACK VARE ÖKAD
DRAGKRAFT
Magnum Rowtrac-traktorer är konstruerade för perfekt balans med däckalternativ som passar dina 
radavstånd och jordtyp och en oscillerande bakbandsdesign som håller kvar kraften mot marken 
även i de snävaste svängarna. Dessa traktorer håller fyra punkter i markkontakt, vilket reducerar 
yttryck och innebär mindre viktöverföring från front till baksida jämfört med traktorer med endast 
två bandställ. Och de erbjuder manövrerbarhet och hantering som kan jämföras med en hjultraktor.

BANDDESIGNEN SOM FÖRÄNDRADE INDUSTRIN
Detta bakre band oscillerar och svänger för att upprätthålla ett plant avtryck som håller kraften på 
marken. Denna design producerar dragkraft som inte påverkas av last på trepunktslyften eller på 
draget, och ger förbättrad körning över ojämn terräng.

ANPASSAD FÖR DITT LANTBRUK
Oavsett ditt lantbruk anpassas designen av Magnum Rowtracs underrede för att passa sättet
du bedriver lantbruk. Ett brett urval av axelavstånd ger dig den flexibilitet du behöver för att kunna 
använda dig av fasta körspår, CTF (Controlled Traffic Farming).

TILLGÄNGLIGA RADAVSTÅND OCH SPÅRVIDDER
  Tillgängligt radavstånd:  193 cm, 203,2 cm och 223,5 cm
  Tillgänglig bandbredd:  61 cm och 76,2 cm

ROWTRAC 29  

Magnum Rowtrac erbjuder en större kontaktyta än en traktor med  
dubbelmontage men med minskad ytterbredd för lättare vägkörning.

Hjul och band håller kontakt med marken för maximal dragkraft.

Överlägsen åkkomfort och stabilitet på fältet.

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 
in Case IH RED. Figu
res coming from Daniel

2,89 m2 2,96 m2 3,50 m2

Konventionell
traktor med två hjulpar 

(710)

Magnum Rowtrac
(bandbredder i mm)

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 
in Case IH RED. Figu
res coming from Daniel

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 
in Case IH RED. Figu
res coming from Daniel

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 
in Case IH RED. Figu
res coming from Daniel

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 
in Case IH RED. Figu
res coming from Daniel

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 
in Case IH RED. Figu
res coming from Daniel

(610) (762)

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 
in Case IH RED. Figu
res coming from Daniel

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 
in Case IH RED. Figu
res coming from Daniel

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 
in Case IH RED. Figu
res coming from Daniel

add dual wheel 
footprint instead of 
single wheel. Change 
conventional tyre size 
to 710 tyres. Compare 
Dual wheel tractor with 
rowtrac. Show Rowtrac 
in Case IH RED. Figu
res coming from Daniel



AFS SUPPORT CENTER  

UK

0800 0281 910
afssupporteur@caseih.com

FÖRDELAR
 GLONASS/GPS-antenn 
  Lågpris RTX-signallösning
 Tillval högprecisions RTK-signal
 Integrerad AccuGuide 

 AutoGuidance Virtuell instrumentpanel med 
 parameterövervakning Larmsignaler när ett förvalt värde 

 överskrids som t.ex. ett geo fence
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CASE IH AVANCERADE LANTBRUKSSYSTEM

 FRAMGÅNG MED
 PRECISION
Case IH Advanced Farming Systems® (AFS) har legat i framkant när det gäller precisionsjordbruk under 
mer än ett decennium, vilket ger lantbrukarna möjlighet att styra hela växtodlingssäsongen. Case IH 
AFS™ verktyg har allt du behöver för att nå repeterbar precision ner till 2,5 cm, reducera överlappningar 
och minska insatskostnader – samt maximera din avkastningspotential.

AVANCERAD FORDONSSTYRNING.
Om interaktiv fordonsuppställning och styrning är det du behöver måste du inte leta längre än att du 
hittar AFS Pro 700:s pekskärmar: Övervaka avkastningen, bränsleförbrukningen och arbetets 
fortskridande,  anslut externa kameror,  spara jobbdata och sköt om ISOBUS-redskap. AFS PRO:s 
pekskärmar är interaktiva, helt möjliga att skräddarsy och portabla inom din Case IH-flotta.

FORDONSSTYRNINGSLÖSNINGAR. 
Om det är ett styrsystem du letar efter har vi allt från enkla "plug -and- play" ljusrampstyrningssatser till 
helautomatiska och helintegrerade lösningar (AccuGuide). Den precision du behöver beror på dina 
krav. Med det ypperliga RTK-systemet kan vi få dig att nå ner till 2,5 cm. Alternativet xFill option kan 
överbrygga RTK-signal-luckor på upp till 20 minuter.

AFS JORDBRUKSMJUKVARA.
Många variabler är tillämpliga inom jordbruket och därför är det mycket viktigt att förstå vad som händer 
och varför. Det är hög tid att sköta sitt jordbruksföretag genom att grunda det på fakta. Med programmet 
AFS™ Farm Management från Case IH kan du se, åker för åker, vilka jobb som utförts, uppnådd arbetstakt,  
bränsleförbrukningen för resp. arbete, och allra viktigast, din avkastning. Planera för framtiden - idag.

AFS CONNECT™ TELEMATIK. 
Case IH AFS Connect TM  telematiksystem tillåter lantbrukare och driftsledare att övervaka och sköta sina 
maskiner från gårdskontoret, spåra maskiner i realtid på gårdsdatorn för att kunna observera hur de fungerar 
genom användning av precisionsstyrningssignaler via GPS och trådlösa nätverk. Efter analys av insamlade 
data hjälper de till att förbättra logistik, minimera bränsleförbrukningen och maximera prestanda.

ADVANCED FARMING SYSTEMS 31  

xFill överbryggar RTK-signal-luckor på upp till 20 minuter.

AFS AccuGuide: GPS- och GLONASS-baserad styrning för ultimat precisi-
on oberoende av grödförhållanden. Precisionsnivåer ner till 2,5 cm är 
tillgängliga.

Lokalisera alla maskiner med precision med AFS-Connect TM .



FÖRDELAR

 Intuitiv AFS Pro 700 pekskärm 

 Styr redskap med ISOBUS

 koppling

 Vändtegsautomatik, HMC,

 automatiserar upp till 32 vändtegs

 funktioner

 Förbättrad produktivitet med 

 uppdaterad information

32 AVANCERADE LANTBRUKSSYSTEM  

ISOBUS-kompabilitet  

Fordonsinställningar.

Övervakning av prestanda.
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INTEGRERAD PRECISION 

 FÖR MAXIMAL 
 PRODUKTION
Case IH Advanced Farming Systems är lätt åtkomlig på AFS™ Pro 700TM pekskärm och är infälld i armstödet på Magnum- och 
Magnum CVX-modeller. För fullständig automatisering av alla traktorns nyckelfunktioner, inklusive inställning av upp till 30 
vändtegsfunktioner.  AFS-skärmen håller också reda på arbetet som gjorts, bränsleförbrukning,  driftskostnader och mycket mer. Här 
är några exempel:

VIKTIGA EGENSKAPER INNEFATTAR:
   Prestandaövervakning: Totalprestanda registreras, liksom varje dags prestationer och varje jobbs prestationer. Alla data från AFS- 
monitorernas kan sparas till ett USB-minne för analys på gårdens kontor om så behövs.

   Fordonsinställningar: En rad AFS-displayer gör att du kan finjustera traktorns inställningar. Det är lätt att ställa in flöden och timers 
för resp. hydraulventiler, vilket ger dig en utmärkt överblick av hela inställningsproceduren.

    Lyftanteckningar:  Denna skärm gör det möjligt för dig att spara inställningarna för varje redskap enligt resp. arbetssituation, t.ex. 
nästa gång du skall koppla plogen. Öppna anteckningarna, välj rätt inställning och sätt igång.

   Komplett ISOBUS-kompatibilitet: Koppla in vilken kompatibel maskin som helst för att visa maskinens användargränssnitt på AFS 
monitorn. Nu kan du köra maskinen lätt och interaktivt genom att trycka styrknapparna på AFS-skärmen. Du behöver inte ett 
separat reglage eller kablar inne i förarhytten.

    Video input: du kan visa en live videoupptagning från en kamera placerad vid den bakre änden av en självlastarvagn eller en press. 
Detta betyder att du kan övervaka vad som sker bakom dig utan att du måste släppa blicken på det arbete du har framför dig.

   En mängd fordonsstyrningslösningar finns att få för att matcha dina precisionsbehov. En helautomatiserad och integrerad lösning 
som är installerad på fabriken ger dig den perfekta precision du behöver dina värdefulla grödor. Alternativt kan en enkel plug-and-
play ljusrampsstyrsats installeras.

AFS PRO 700TM PEKSKÄRMSMONITOR
Förbättrad fordonsstyrning och ytterligare produktivitet med programmerbara funktioner 
och inställningar såväl som dator- och ISOBUS- kompatibilitet.
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 SPARA 
DYRBAR TID OCH PENGAR

 PÅ SERVICE
KÖR, KÖR, KÖR!
När du har en bråd dag framför dig är det sista du vill göra är att slösa tid på att serva din traktor. När du kör en Magnumtraktor, är daglig service och 
regelbundet underhåll lätt och snabbt gjort. Till exempel är det nya kylarpaketet lätt att rengöra och luftfiltret sitter lätt åtkomligt för inspektion. Gör 
bara dina snabba kontroller och kör iväg!

MAX. DRIFTSTID, MIN. SERVICE KOSTNADER
Magnum med Efficient Power-teknik håller arbetet igång samtidigt som den reducerar underhållet och dyrbart stillestånd till ett minimum. De långa 
600-timmars serviceintervallen är just en av de många egenskaper som driver ner dina underhålls- och servicekostnader.

BEKVÄM ÅTKOMST
Nya steg och handtag på högra 
sidan för stabilitet vid åtkomst av 
fönster, speglar och AFS-
mottagare.

SNABB OCH LÄTT RENGÖRING
Kylarna kan svängas ut för att 
rengöras. 

LÄTT ÅTKOMST TILL ALLA 
SERVICEPUNKTER
Motorhuven i ett stycke lyfts upp 
av gasfjädrar och kan låsas i 
två vinkelpositioner (45 och 
90 grader), även om det finns 
redskap på frontlyften.

 LÄTT ATT TANKA
Bränsle- och AdBlue-tanken går 
att komma åt från marknivå och 
påfyllnadslocket är låsbart.
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SYSTEM-
LÖSNINGAR

BESÖK VÅR FANSHOP:

WWW.CASEIH.COM

När du köper en Case IH-maskin kan du inte bara vara säker på att du köper den bästa produkten utan också 
att du har den bästa återförsäljarbackupen bakom dig. Case IH-återförsäljaren kan ge dig goda råd vid valet och 
finansieringen av rätt maskin och kommer att säkerställa att det du behöver levereras när du behöver det. 
Försäljaren kommer sedan att fortsätta att stödja dig och din utrustning med den service och den reservdelsservice 
som du kan förvänta dig från ett företag med ett så aktat namn som Case IH.

ALLA DELAR OCH ALL SERVICE SOM
HÅLLER IGÅNG DIN UTRUSTNING
Du kan få Case IH:s hela program av 
reservdelar och komponenter hos din lokala 
återförsäljare liksom fullserviceerbjudanden 
och branschledande garantier. Expert-
kunskaper tillämpas av skickliga, 
fabriksutbildade serviceproffs som är 
inriktade på att garantera dig maximal aktiv 
driftstid, säsong efter säsong.
 

DYGNET RUNT. 
I HELA LANDET
Case IH Max Service är en kundsupport som 
erbjuder 24/7 tillgång till proffs, produkter 
och reservdelsservice som är nödvändiga 
för att hålla din verksamhet igång under 
tid då lönsamheten är som viktigast. 
Maxservice backar upp din återförsäljare 
med alla resurser som finns att få när det 
gäller att maximera Case IH-utrustningens 
aktiva driftstid liksom att öka utdelningen 
på din investering genom tillgång dygnet 
runt till produktexperter och assistans vid 
felfunktion.

EN OPTIMAL FINANSIERINGSLÖSNING 
FÖR VARJE INVESTERING
CNH Industrial Capital är Case IH:s  
finansbolag. Våra anställda är 
finansieringsexperter och har många års 
erfarenhet av jordbruk. Vi vet inte bara 
mycket om Case IH-produkterna och 
marknaden, vi förstår oss också på de 
individuella kraven inom din verksamhet. 
Vi kan därför alltid erbjuda dig en finansiell 
lösning för dina nya investeringar vilka är 
skräddarsydda för dina driftsförutsättningar 
respektive maskinanvändning ifråga om lån, 
hyra eller leasing. Vårt viktigaste mål är 
att förbättra dina investeringars lönsamhet! 
Därför kan du kombinera varje CNH 
Industrial Capital-finansiering med Capital 
olycksfalls- och maskinskadeskydd i form 
av maskinskade- eller reparationsförsäkring 
för uteslutan av risker kring din investering 
och för att säkerställa en större tillförlitlighet 
i din planering.
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MODELLER MAGNUM 250 MAGNUM 280 MAGNUM 310
MAGNUM 310 ROWTRAC

MAGNUM 340 
MAGNUM 340 ROWTRAC

MOTOR FPT FPT FPT FPT
Antal cylindrar 6 6 6 6
Typ Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, avgasdriven turbo och laddluftkylare
Avgaskrav Steg IV
Volym (cm³) 8 700 8 700 8 700 8 700
Maxeffekt ECE R1203) Effektstyrning4) (kW/hk(CV)) 235 / 320 258 / 351 281 / 382 301 / 409
Maxeffekt ECE R1203) (kW/hk(CV)) 209 / 284 232 / 315 255 / 347 275 / 374
… vid varvantal (rpm) 1 800 1 800 1 800 1 800
Nominell effekt ECE R1203) Effektstyrning4) (kW/hk(CV)) 210 / 286 232 / 315 255 / 347 276 / 375
Nominell effekt ECE R1203) (kW/hk(CV)) 184 / 250 206 / 280 229 / 311 250 / 340
… vid varvantal (rpm) 2 000 2 000 2 000 2 000
Max. vridmoment Effektstyrning4) (Nm @ 1 400 - 1 600 rpm) 1 407 1 558 1 708 1 800
Max. vridmoment (Nm @ 1 500 - 1 600 rpm) 1 229 1 381 1 531 1 671
Vridmoment ökning Standard / Effektstyrning4) (%) 40 / 40 40 / 41 40 / 40 40 / 37
Bränsletank kapacitet diesel / urea (liter) 678 / 99 678 / 99 678 / 99 678 / 99
TRANSMISSION
18x4 Full powershift 40 km/h • • • •
19x4 Full powershift 40 km/h Eco eller 50 km/h
23x6 Full powershift med krypväxel 40 km/h
Powershuttle • • • •
Bakaxel differentialspärr, typ Elektrohydraulik med Auto control
Färdbroms Hydrauliskt manövrerad våt lamell med flera skivor, självjusterande
KRAFTUTTAG
Koppling Elektrohydraulik
Standardhastigheter (Tillval) 1 000 (540 / 1 000)
Varvtal (Tillval) (rpm) 1 803 (1 592 / 1 803)
Axeltyp Standard (Tillval) 1 3/4" 20 splines (1 3/8" 6 splines (540 rpm) eller 1 3/8" 21 splines (1 000 rpm) eller 1 3/4" 20 splines (1000 rpm))
FRONTLYFT OCH FRONTMONTERAT KRAFTUTTAG
Frontkraftuttag 1000 Hastighet @ 1 804 rpm
Frontlyftens max. lyftkraft (kg) 5 000 5 000 5 000 5 000
FYRHJULSDRIVEN OCH STYRNING (DRIVLINA)
Framaxelskategori Standard / Option Kategori 4,75 (-) Kategori 4,75 (Kategori 5) Kategori 4,75 (Kategori 5) Kategori 5 (-)
Framaxelfjädring
Styrvinkel (°) 55 55 55 55
Min. vändradie1) spårviddsinställning 1 800 mm (m) 4,8 5,3 5,3 5,3
HYDRAULSYSTEM
Systemtyp Variabelt deplacement, tryckflödeskompenserad pump
Max. pumpflöde Standard / Högt flöde / Dubbelflöde (l/min) 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282
Systemtryck (bar) 210 210 210 210
Kontrolltyp Electronic Hitch Control (EHC) med "hitch ride"-kontroll, hydraulisk toppstång, automatiska stabilisatorer tillval
Max. lyftkapacitet (kg) 8 843 8 843 9 705 10 927
OECD lyftkapacitet genom område vid 610 mm (kg) 7 934 7 934 8 709 10 024
Max. antal bakre hydraulventiler 4 elektroniska hydraulventiler är standard. 5 och 6 elektroniska hydraulventiler finns som tillval – parallelluttag och lågtrycksreturkoppling med individuell hydraulventilstimer och flödeskontroller
Hydraulventil timerkontroll 0 - 30 sekunder på samtliga modeller
Kategorityp Cat III Cat III / IVN tillval Cat III / IVN tillval Cat III / IVN tillval
Slirningskontroll

* Skall uppfylla lagar och regler i ditt land.  
1) Med standarddäck     
2) Andra däck på begäran      
3) ECE R120 uppfyller ISO 14396 och 97/68/EC 
4) Effektstyrning endast tillgänglig under kraftuttagsarbeten och transport  
• Standard   Tillval  



SPECIFIKATIONER 39  

* Skall uppfylla lagar och regler i ditt land.  
1) Med standarddäck     
2) Andra däck på begäran      
3) ECE R120 uppfyller ISO 14396 och 97/68/EC 
4) Effektstyrning endast tillgänglig under kraftuttagsarbeten och transport  
• Standard   Tillval  

MODELLER MAGNUM 250 CVX MAGNUM 280 CVX MAGNUM 310 CVX 
MAGNUM 310 ROWTRAC CVX

MAGNUM 340 CVX 
MAGNUM 340 ROWTRAC CVX

MAGNUM 380 CVX
MAGNUM 380 ROWTRAC CVX

MOTOR FPT FPT FPT FPT FPT
Antal cylindrar 6 6 6 6 6
Typ Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, avgasdriven turbo och laddluftkylare
Avgaskrav Steg IV
Volym (cm³) 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700
Maxeffekt ECE R1203) Effektstyrning4) (kW/hk(CV)) 235 / 320 258 / 351 281 / 382 301 / 409 320 / 435
Maxeffekt ECE R1203) (kW/hk(CV)) 209 / 284 232 / 315 255 / 347 275 / 374 307 / 417
… vid varvantal (rpm) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Nominell effekt ECE R1203) Effektstyrning4) (kW/hk(CV)) 210 / 286 232 / 315 255 / 347 276 / 375 305 / 415
Nominell effekt ECE R1203) (kW/hk(CV)) 184 / 250 206 / 280 229 / 311 250 / 340 279 / 379
… vid varvantal (rpm) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Max. vridmoment Effektstyrning4) (Nm @ 1 400 - 1 600 rpm) 1 407 1 558 1 708 1 800 1 850
Max. vridmoment (Nm @ 1 500 - 1 600 rpm) 1 229 1 381 1 531 1 671 1 850
Vridmoment ökning Standard / Effektstyrning4) (%) 40 / 40 40 / 41 40 / 40 40 / 37 39 / 27
Bränsletank Volym diesel / urea (liter) 617 / 99 617 / 99 617 / 99 617 / 99 617 / 99
TRANSMISSION
Steglös transmission 50 km/t ECO eller 40 km/t ECO • • • • •
Powershuttle • • • • •
Bakaxel differentialspärr, typ Elektrohydraulik med Auto control
Färdbroms Hydrauliskt manövrerad multipel våtskivbroms, självjusterande
KRAFTUTTAG
Koppling Elektrohydraulik
Standardhastigheter (Tillval) 1 000 (540 / 1 000)
Varvtal (Tillval) (rpm) 1 803 (1 592 / 1 803)
Axeltyp Standard (Tillval) 1 3/4" 20 splines (1 3/8" 6 splines (540 rpm) eller 1 3/8" 21 splines (1 000 rpm) eller 1 3/4" 20 splines (1 000 rpm))
FRONTLYFT OCH FRONTMONTERAT KRAFTUTTAG
Frontkraftuttag 1000 Hastighet @ 1 804 rpm
Frontlyftens max. lyftkraft (kg) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
FYRHJULSDRIFT OCH STYRNING (DRIVLINA)
Framaxelskategori Standard / Tillval Kategori 4,75 (-) Kategori 4,75 (Kategori 5) Kategori 4,75 (Kategori 5) Kategori 5 (-)
Framaxelfjädring
Styrvinkel (°) 55 55 55 55 55
Min. vändradie1) spårviddsinställning 1 800 mm (m) 4,8 5,3 5,3 5,3 5,3
HYDRAULSYSTEM
Systemtyp Variabelt deplacement, tryckflödeskompenserad pump
Max. pumpflöde Standard / Högt flöde / Dubbelflöde (l/min) 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282
Systemtryck (bar) 210 210 210
Kontrolltyp Electronic Hitch Control (EHC) med "hitch ride"-kontroll, hydraulisk toppstång, automatiska stabilisatorer som tillval
Max. lyftkapacitet (kg) 8 843 8 843 9 705 10 927 10 927
OECD lyftkapacitet genom område vid 610 mm (kg) 7 934 7 934 8 709 10 024 10 024
Max. antal bakre Hydraulventiler (tillval) 4 elektroniska hydraulventiler är standard. 5 och 6 elektroniska hydraulventiler finns som tillval – parallelluttag och lågtrycksreturkoppling med individuell hydraulventilstimer och flödeskontroller
Hydraulventil timerkontroll 0 - 30 sekunder på samtliga modeller
Kategorityp Cat III / IVN tillval Cat III / IVN tillval Cat III / IVN tillval Cat III / IVN tillval Cat III / IVN tillval
Slirningskontroll
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MODELLER MAGNUM 250 MAGNUM 280 MAGNUM 310 MAGNUM 340
VIKT
Ungefärlig transportvikt standard / fjädrad framaxel (kg) 10 830 / 11 290 10 910 / 11 415 10 910 / 11 415 11 730 / 12 190
                            Klass 5 (tillval) / Klass 5 fjädrad framaxel (kg) - / - 10 985 / 11 450 10 985 / 11 450 - / -
                            Magnum 340 med Heavy Duty-bakaxel (kg) - / - - / - - / - 12 395 / 12 850
Tillåten totalvikt klass 4,75 / Klass 5 framaxel (kg) 17 530 / - 17 530 / 17 850 17 530 / 1 7850 - / 18 000
Max. tillåten totalvikt klass 4,75 / Klass 5 framaxel (kg) 6 030 / - 6 030 / 6 350 6 030 / 6 350 - / 7 760
Max. tillåten vikt bak (kg) 11 500 11 500 11 500 11 500
MÅTT 1)

A: Total längd endast traktorn / frontlyft / frontvikter (mm) 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225
                       med Heavy Duty-bakaxel - / - / - - / - / - - / - / - 6 299 / 6 575 / 6 505
B: Total höjd (mm) 3 105 3 375 3 375 3 375
C: Total bredd (tvärs bakskärmarna) (mm) 2 550 2 550 2 550 2 550
D: Hjulbas standard / heavy duty-bakaxel (mm) 3 105 / - 3 105 / - 3 105 / - 3 105 / 3 155
E: Höjd från bakaxelns mitt till högsta punkten (mm) 2 488 2 488 2 488 2 488
F: Spårviddsinställning fram (mm) 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256
                         bak (mm) 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294
STANDARDDÄCK 2)

Front 600 / 65 R28 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30
Bak 620 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42

MODELLER MAGNUM 250 CVX MAGNUM 280 CVX MAGNUM 310 CVX MAGNUM 340 CXV MAGNUM 380 CVX
VIKT
Ungefärlig transportvikt standard / fjädrad framaxel (kg) 10 830 / 11 290 10 910 / 11 415 10 910 / 11 415 11 730 / 12 190 12 395 / 12 850
                            Klass 5 (tillval) / Klass 5 fjädrad framaxel (kg) - / - 10 985 / 11 450 10 985 / 11 450 - / - 12 395 / 12 850
                            Magnum 340 med Heavy Duty-bakaxel (kg) - / - - / - - / - 12 395 / 12 850 - / - 
Tillåten totalvikt klass 4,75 / Klass 5 framaxel (kg) 17 530 / - 17 530 / 17 850 17 530 / 17 850 - / 18 000 - / 18 000
Max. tillåten totalvikt klass 4,75 / Klass 5 framaxel (kg) 6 030 / - 6 030 / 6 350 6 030 / 6 350 - / 7 760 - / 7 760
Max. tillåten vikt bak (kg) 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500
MÅTT 1)    
A: Total längd endast traktor / frontlyft / frontvikter (mm) 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 299 / 6 575 / 6 505
                       med Heavy Duty-bakaxel - / - / - - / - / - - / - / - 6 299 / 6 575 / 6 505 - / - / -
B: Total höjd (mm) 3 375 3 375 3 375 3 375 3 375
C: Total bredd (tvärs bakskärmarna) (mm) 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550
D: Hjulbas standard / heavy duty-bakaxel (mm) 3 105 / - 3 105 / - 3 105 / - 3 105 / 3 155 - / 3 155
E: Höjd från bakaxelns mitt till högsta punkten (mm) 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488
F: Spårviddsinställning fram (mm) 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256
                             bak (mm) 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294
STANDARDDÄCK 2)

Front 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30
Bak 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42
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Säkerhet skadar aldrig! Läs alltid bruksanvisningen innan du börjar använda utrustningen. Inspektera utrustningen innan den börjar användas och sä-
kerställ att den fungerar på avsett sätt. Åtlyd produktens varningsskyltar och använd levererade säkerhetsfunktioner. Detta dokument har publicerats för 

spridning världen över. Vad som är standard och tillval när det gäller utrustning liksom tillgängligheten hos olika modeller kan variera från ett land till ett annat. 
Case IH förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande vid varje tillfälle företa ändringar av konstruktion och teknisk utrustning utan att detta medför 
någon som helst skyldighet att genomföra en sådan ändring på en produkt som redan sålts. Eftersom alla ansträngningar gjorts för att säkerställa att specifika-
tioner, beskrivningar och illustrationer i denna broschyr är korrekta vid dess pressläggning, kan även dessa ändras utan föregående meddelande. Illustrationer 
kan visa tillvalsutrustning eller kan visa eller inte visa standardutrustning. Case IH rekommenderar  smörjmedel.

CNH Österreich GmbH, Steyrer Straße 32, 4300 Sankt Valentin, Österrike  
© 2015 CASE IH - www.caseih.com - Magnum Series COM BR - Gratistelefon 00800 22 73 44 00 - Tryckt i Österrike - 01/15 - Kod. 15C0002SOO

MODELLER MAGNUM 310 ROWTRAC MAGNUM 340 ROWTRAC
VIKT
Ungefärlig transportvikt  
     Klass 5 / Klass 5 fjädrad framaxel (kg)

15 872 / 16 332 15 872 / 16 332

Tillåten totalvikt klass 5 framaxel (kg) Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  ll uppfylla lagar och regler i ditt land 
Max. tillåten totalvikt fram klass 5 framaxel (kg) Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  
Max. tillåten vikt bak (kg) Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  
MÅTT 1)

A: Total längd endast dragfordon / frontupphängning / frontvikter (mm) 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225
B: Total höjd (mm) 3 450 3 450
C: Min./Max. bredd (tvärs bakskärmarna) (mm) 2 540 (24"/76") / 3 810 (30"/120") 2 540 (24"/76") / 3 810 (30"/120")
D: Hjulbas (mm) 3 155 3 155
E: Höjd till drivhjulsmitt (mm) 1 243 1 243
F: Spårviddsinställning fram (mm) 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256
                         bak (mm) 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294
STANDARDDÄCK 2)

Front 620 / 75 R30 620 / 75 R30

BAND 
Tillgänglig bandbredd 61 cm, 76,2 cm 61 cm, 76,2 cm
Tillgängligt radmellanrum 193 cm, 203.2 cm och 223.5 cm 193 cm, 203.2 cm och 223.5 cm

MODELLER MAGNUM 310 ROWTRAC CVX MAGNUM 340 ROWTRAC CXV MAGNUM 380 ROWTRAC CVX
VIKT
Ungefärlig transportvikt  
     Klass 5 / Klass 5 fjädrad framaxel (kg)

16 653 / 17 113 16 653 / 17 113 16 653 / 17 113

illåten totalvikt Klass 5 framaxel (kg) Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  
Max. tillåten totalvikt fram klass 5 framaxel (kg) Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  
Max. tillåten vikt bak (kg) Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  Skall uppfylla lagar och regler i ditt land  
MÅTT 1)

A: Total längd endast traktor / frontlyft / frontvikter (mm) 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225
B: Total höjd (mm) 3 450 3 450 3 450
C: Min./Max. bredd (tvärs bakskärmarna) (mm) 2 540 (24"/76") / 3 810 (30"/120") 2 540 (24"/76") / 3 810 (30"/120") 2 650
D: Hjulbas (mm) 3 155 3 155 3 155
E: Höjd till drivhjulsmitt (mm) 1 243 1 243 1 243
F: Spårviddsinställning fram (mm) 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256
                             bak (mm) 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294
STANDARDDÄCK 2)

Front 620 / 75 R30 620 / 75 R30 620 / 75 R30
BAND
Tillgänglig bandbredd 61 cm, 76,2 cm 61 cm, 76,2 cm 61 cm, 76,2 cm
Tillgängligt radmellanrum 193 cm, 203.2 cm och 223.5 cm 193 cm, 203.2 cm och 223.5 cm 193 cm, 203.2 cm och 223.5 cm
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Case IH-anläggningen i Racine, Wisconsin, USA, är hemmet för Magnum-
traktorn.

HISTORIENS BÖRJAN...
Jerome Increase Case grundade Racine Threshing Machine Works 1842 och 
tillverkade den första ångmotortraktorn, den gamla Old No. 1, år 1869. Case IH 
har utvecklats till att spela en större roll i jordbrukets utveckling. I egenskap av 
uppfinnare av kraftuttaget och pionjär när det gäller steglös transmission har 
Case IH lyft ribban för produktivitet och tillförlitligt inom jordbruket.

ARVET LEVER VIDARE 
Den 595 000 kvadratmeter stora fabriken är platsen för produktion av 
Magnum-serien och tillverkarkomponenter för andra Case IH-produkter, t.ex. 
transmissionen för Axial-Flow-skördetröskor, expressbomullsplockare, axlar och 
ventiler, powershift och riktningsstyrventiler för jordbrukstillämpningar. 

Racine-anläggningen sysselsätter 500 medarbetare och arbetar efter lean 
manufacturing-principer som strävar efter att maximera effektiviteten och 
kvaliteten med minsta möjliga svinn. Moderna monteringsband uppvisar 
ergonomiska hanteringssystem, tvätt- och robotmålningssystem och datoriserad 
diagnosutrustning för att säkerställa högsta kvalitet och tillförlitlighetsnivåer. 

RACINE
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