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І И Й Ь
ДОПОМОГУ

родовольчі потреби населення планети весь час зростають, висуваючи перед сільгоспвиробниками все 
більш високі вимоги. Більше кормів. Більше зерна. Більше палива. І все це необхідно отримати в умовах 
постійно скорочуваних площ, придатних для . Компанія Case IH допоможе задовольнити 
зростаючі потреби, озброївши Вас новими технологіями, котрі розробляються з урахуванням 
побажань самих сільгоспвиробників. Ми пропонуємо техніку, яка відрізняється неперевершеною 
потужністю і продуктивністю, створену з розумінням важливості максимального періоду ефективної 
роботи в будь-яких умовах і забезпечення комфорту для роботи оператора. Трактори серії Magnum 
дозволять вам організувати роботу на власний розсуд і не втрачати впевненості перед складними 
завданнями, що виникають на Вашому шляху
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і н отужністю уна а з ує і аткової
потужності к більшуючи продуктивність

ідравлічна система відрізняється винятковою потужністю і точністю управління, 
має 

ПОТУЖНІСТ І УКТИВНІСТЬ
НАЙТЯЖЧИХ УМОВАХ О И

аші трактори забезпечать Вам підвищення продуктивності праці і зниження витрат на паливо. З трактором 
Magnum від Case IH Ви зможете працювати саме так, як цього вимагають сьогоднішні реалії сільського 
господарства, завдяки тому, що ці трактори розроблені з урахуванням всіх тих знань, які співробітники 
Case IH та дилери отримують під час спілкування з нашими клієнтами безпосередньо в . Вони 
надали неоціненну допомогу в пошуку унікальних рішень для збільшення потужності, що дозволяє 
працювати в полі необхідну кількість часу, і навіть - для створення кабіни підвищеного рівня комфорту, 
оснащеної інтуїтивними системами управління. При створенні нових тракторів Magnum фахівцями Case 
IH були враховані всі побажання фермерів
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одатково можна встановити передню навісну систему вантажопідйомністю 
до 5000 кг, а  оновленої конструкції

У порівнянні з тракторами інших виробників, трактори Magnum мають найменший 
радіус повороту, з точністю виконуючи круті повороти радіусом 
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УН
вигуни цієї серії також застосовуються і в наших комбайнах, які є одними з 

найкращих в галузі вигун, сконструйований для Case IH дочірнім підприємством FPT, 

відрізняється кращими у своєму класі характеристиками потужності і системою збільшення 

потужності Power Boost для обладнання, що працює від ВВП і гідравлічної системи, або 

для транспортних робіт. Перевірена часом надійність і ефективність пояснюють обсяги 

виробництва компанії FPT, що складають 3 мільйони двигунів на рік.

Case IH настільки покладається на них, що встановлює їх також на трактори Steiger® і 

комбайни Axial-Flow®. Двигун має функцію додаткового збільшення потужності в разі 

необхідності, яка абсолютно не погіршує його продуктивності або характеристик передачі 

потужності на грунт. І все це - в кожному тракторі Magnum

ДУ
КТ
ИВ

НІ
СТ
Ь

УН НІСТЮ ВОРЕНИЙ
І І ВІД РЕСЛЕННЯ

ІЇ ГО БЛАДНАННЯ
вигуни, що встановлюються на трактори Magnum, надходять із заводу компанії 

Fiat Power Train (FPT), дочірнього підприємства компанії Case IH. Ми проектуємо, 

конструюємо і здійснюємо комплексні випробування двигунів на нашому виробничому 

комплексі в Бурр Рідж (Burr Ridge), штат Іллінойс.

Саме тут ми розробляємо наші найпотужніші трактори, що служить гарантією 

і і ї і і
Використання двигунів виробництва FPT також означає, що дилер Case IH має у 

своєму розпорядженні висококваліфікованих сервісних фахівців для обслуговування 

двигуна вашої машини безпосередньо на місці, в регіоні відповідальності вашого 

місцевого дилера Case IH

Жоден трактор не зрівняється в роботі з Case IH Magnum. Він характеризується високим рівнем універсальності та 
адаптації до різних умов у полі, а також великою кількістю параметрів,  для будь-яких видів робіт 
у вашому господарстві. Удосконалена високопродуктивна гідравлічна система і міцна підвіска переднього мосту 
гарантують універсальність і надійність в роботі. Для забезпечення більш високого рівня продуктивності трактор серії 
Magnum оснащений перевіреним часом двигуном, який також з успіхом застосовується і на іншій нашій техніці. 
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І І НА
ВП

Потужний тягово-зчіпний пристрій і задня 
навіска з електронним управлінням 

 і тяговим зусиллям забезпечують 

вантажопідйомність до 10 200 кг, дозволяючи 

використовувати їх для роботи з ще більш широким 

і важким обладнанням. Регулятор обмеження 

пробуксовки з радаром дозволяє встановити 

граничне значення пробуксовки для конкретного виду 

польових робіт, а система стабілізації положення 

навісного знаряддя забезпечує безпечне і швидке 

пересування по дорогах загального користування

Удосконалена гідравлічна система використовує 
технологію Компенсації тиску і потоку  і може 

бути укомплектована шістьма парами виносних 

електрогідравлічних клапанів. Налаштування та 

управління всіма виносними клапанами 

Програмований таймер часу роботи клапанів 

дозволяє налаштувати з кабіни частоту і тривалість 

включення. Додаткова система прямої подачі 

потоку масла Power Beyond також служить для 

здійснення максимальної подачі гідравлічної рідини, 

повернення, визначення навантаження і повернення 

масла, наприклад при роботі з причіпними 

обприскувачами охшвидкісний від у
потужності на бертів для приводу будь-

якого причіпного і навісного устаткування. Привід 

ВВП тракторів серії Magnum включається за 

допомогою гідравліки і має електронне управління, а 

також систему плавного запуску під навантаженням 

для запобігання руйнуванню вузлів і агрегатів. 

Муфта включення ВВП розташована на верхньому 

валу. Вал відбору потужності можна повертати для 

легкого під’єднання причіпного обладнання

ЖОДЕН ІНШИЙ
С П И

АЄ КРАЩОГО
І У У

Magnum характеризується маневреністю і 

і , що в сукупності 

з посиленою рамою забезпечує оптимальні 

тягово-зчіпні характеристики

ВЕДЕНА
Е І

ИКАННЯ
За показниками тягової потужності перевірена 

польовими випробуваннями і

в роботі трансмісія з комплексним 

автоматичним перемиканням передач без 

розриву потоку потужності трактора Magnum 

є і є і
Вона забезпечує безперебійне плавне 

перемикання передач з моменту старту до 40 

км / год.

Програмований таймер часу роботи клапанів 

дозволяє налаштувати з кабіни продуктивність 

і тривалість включення. Двохшвидкісний  
вал відбору потужності на 540/1000 обертів 

для приводу будь-якого причіпного і навісного 

устаткування. Привід ВВП тракторів серії 

Magnum включається за допомогою гідравліки 

і має електронне управління, а також систему 

плавного запуску під навантаженням для 

запобігання руйнуванню вузлів причіпних 

і навісних агрегатів. Вал відбору потужності 

можна повертати для легкого під’єднання 

причіпного обладнання.
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ного ю
і системи AFS (Пакет рішень для точного землеробства) підвищують 
ефективність роботи машини, дозволяючи Вам зосередитися на виконанні 
своєї роботи

РИВАЛІСТЬ О И
Ї

Е І И ДО А Є
ОБИТИ І КРАЩОЮ  

У підвищенні ефективності нашої продукції та спрощенні роботи з нею є заслуга клієнтів Case IH, що 
допомагають нам удосконалювати технологію. Наші інженери працюють разом з фермерами в полях, 
використовуючи потім цей досвід для удосконалення наших розробок. Дилери та технічні фахівці Case IH 
консультуються з тими, хто експлуатує нашу продукцію, вивчають відгуки про її роботу і шукають шляхи для 
покращення результатів. Саме таким чином ми розробили такі рішення, як Система APM (Система 
автоматичного контролю продуктивності), що дозволяє двигуну взаємодіяти з трансмісією, встановлюючи 
оптимальний діапазон продуктивності при необхідній швидкості і навантаженні, забезпечуючи за рахунок 
цього чудову економічну ефективність.

Змінюються сільськогосподарські технології, а разом з ними змінюються і трактори Magnum
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НОГО І Н ®  
Система AFS AccuGuide , яка може бути встановлена на ваш Magnum відразу на заводі Case 
IH, являє собою повністю інтегровану Автоматичну систему водіння, що дозволяє збільшити 
продуктивність праці, знизити вартість капіталовкладень і з року в рік заощаджувати час, 
гроші і сили

І І І ВАНІСТЬ
Ви можете вибрати систему, яка забезпечить точність паралельних проходів саме так, як 
потрібно в кожному конкретному випадку: систему ® з опцією налаштування 
точності 10-15 см (корекція сигналу OmniStar) або 2,5 см (корекція сигналу базової станції 
RTK )
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ІДРАХУНОК АРТОСТІ
ИКОНАНОЇ О И

Всі моделі нової серії Magnum відрізняються поліпшеною паливною економічністю: залежно від умов роботи економія 
палива може досягати 15%. Технологія високоефективного двигуна Case IH, що дозволила збільшити його потужність, 
прийомистість і паливну економічність, принесе користь як фермеру, так і навколишньому середовищу. Крім того, 
Ви будете отримувати додаткову економію протягом довгих років високоефективної роботи за рахунок мінімального 
часу простоїв,  а також простоти та оперативності проведення планового технічного обслуговування

Е
І
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НИЙ
І

Вибір функції Автоматичного дорожнього режиму дозволяє 

встановити автоматично змінювану швидкість переднього ходу 

за  між 1,2 км/годину 

і 40 км/год. Система самостійно регулює  двигуна 

і вибір передач для досягнення оптимальної економії 
палива при обраній швидкості руху

НИЙ
ЬО И .

Вибір функції Автоматичного польового режиму 

дозволяє встановити постійну швидкість руху в полі за 

допомогою  Швидкість 

руху в  можна задавати в межах до 23 км/год

і оператору більше не доведеться вручну перемикати 
передачі вгору або вниз і змінювати частоту обертання 
двигуна для оптимізації виконуваної роботи
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ЛАДНАННЯ Ї О И

онітор з сенсорним екраном AFS Pro 700™ можна встановити 
в підлокітник сидіння оператора. Він дозволяє отримати чітку 

картину поточних налаштувань трактора, огляд з зовнішньої 

відеокамери, а також одночасно керувати агрегатами, сумісними 

із системою передачі даних ISOBUS

И І Ь ОБСТВА ВІД
ІДВИЩ Н І О И

Встановіть на свій трактор Magnum систему AFS AccuGuide ® і відчуйте переваги контролю і управління навісним
аднанням  та і и аднанням у , переваги е ктивної ємодії з

управління сторонніх виробників, а також точного  з урахуванням аналізу стану поля по ділянках, запису 
параметрів роботи машини і використання цих даних для звітів, які можна створювати, скориставшись перевагами 
пакету додаткового рограмного забезпечення “Точне землеробство AFS”
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ЯКА З Є ВИ И
Грунтуючись на досвіді, отриманому від фермерів, ми сконструювали нову консоль 
багатофункціонального підлокітника Multicontroller, спільного для всіх моделей нашої серії. 
Всі органи управління знаходяться в безпосередній близькості один від одного і прості у 
використанні. Їх функціональність може бути доповнена встановлюваним на додаткове 
замовлення сенсорним екраном AFS Pro 700 - найбільшим серед існуючих аналогів. Саме 
завдяки такому розташуванню органів управління Ви зможете працювати в будь-яких 
польових умовах

І НЯ И І И ОТИКОМ
Багатоф і и і і має

і н тому і ня и і з ь
езпосередньо і ю

На передній стійці кабіни кріпиться з інтегрованим монітором 
продуктивності, що дозволяє наочно і швидко оцінити робочі параметри
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і з и е
ідною і ією

І Н ПО І СМУЗІ 
ЗАОЩАДИТЬ АС І З Л  

Ця система може зберігати до 30 сценаріїв, пов’язаних з управлінням на поворотній смузі, і 
оснащена простою функцією запису і відтворення послідовності операцій
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ПАНЕЛЬ ПРИЛАДІВ
І І ЦІ 

Індикатори характеризуються чіткістю і простотою 

зчитування. На інтегрованому моніторі продуктивності 
відображується додаткова інформація про стан систем 

трактора, рівні пробуксовки, оброблену площу, а також дані 

про наступне планове ТО. Крім того, оператор отримує всі 

попереджувальні повідомлення, а в разі потреби, для захисту 

Ваших коштів, вкладених в техніку , автоматично 

відключається двигун

И В В І  
Якщо Ви вже використовуєте пакет рішень для точного землеробства 

AFS від Case IH на інших тракторах або комбайнах, наприклад, за 

допомогою переносного монітора AFS Pro 600, наявний у Вас дисплей 
і  буде сумісним з Вашим новим трактором Magnum

І
Н ЙО ПРО СТЕ

Відгуки клієнтів чітко вказують на те, що трактор, оснащений багатофункціональним підлокітником Multicontroller і панеллю  
управління, більш простий у розумінні та управлінні. Результати наших підрахунків показали, що в порівнянні з системами конкурентів 
концепція управління Case IH заощаджує Вам близько 30% часу, який йде на повне ознайомлення з особливостями роботи трактора. 
Фактично, ця економія часу за перший місяць складає більше 80 годин, які, в перекладі на заробітну платню оператора (помножену на 
кількість операторів) виливаються в істотну грошову суму. Простіше кажучи, з першого ж дня гроші повертаються назад у вашу кишеню. 
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АГАТОФ І И І І

Багатофункціональний підлокітник Multicontroller, наявність системи 

логічного управління,  панель управління ICP. 

Якщо додати ще й додатково встановлюваний монітор AFS Pro 700™ 

із сенсорним екраном  то на підлокітник буде зведено 
управління всіма ункціями трактора. Дійсно, тут у Вас під рукою 

є всі необхідні функції: вибір швидкості, зміна напрямку руху, 

регулятор подачі палива, контроль управління на поворотній смузі, 

управління електронними виносними клапанами, органи управління 

заднім навісним обладнанням, ВВП, джойстик і багато іншого. Таке 

продумане робоче місце оператора дозволить почати ефективно 

працювати з першого дня навіть новачкові

1 Постійна швидкість двигуна або контроль 
управління на поворотній смузі

2 Перемикач верхнього / нижнього положення 
навісного пристрою

3 Управління виносними 
4 Система Powershuttle
5 Перемикання передачі вгору або вниз
6 Монітор AFS Pro 700™ із сенсорним екраном
7 Органи управління 

8 Кнопки режиму і таймера гідравлічного 
мотора

9  панель управління ICP™
10 Блок контролю постійної швидкості двигуна
11 Вентилятор ECO
12 Автоматичний польовий і автоматичний 
дорожній режими

13 Ручне і автоматичне перемикання режимів 
“повний привід” / “блокування диференціала”

15 Автоматичне управління ВВП
16 Контроль пробуксовки
17 Управління на поворотній смузі
18  амортизації навісної системи
19 Система автоматичного водіння AccuGuide 

(якщо встановлена)
20 Регулятор позиціонування
21 Регулятор тягового зусилля
22 Перемикач положення навісної системи
23 Включення / вимикання ВОМ
24 Контроль пробуксовки
25 егулювання таймера і управління 
26 Регулятор верхнього положення навісного пристрою
27 Регулятор  навісного пристрою
28 

29 Управління переднім навісним пристроєм

27

28

29

26

2 1
3

4 5

6

7

8

11 12

19

20

21
22

23

24

25

13 16
1517

18

14

9

10

15
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И І И Л Ь ТА
ПО Ь И І У
Уявіть, якими мають бути найвищі стандарти комфортабельності кабіни, а потім приготуйтеся до того, що 
кабіна Surveyor моделі Magnum перевершить всі ваші очікування. Опинившись за кермом, ви відразу ж відчуєте 
почуття повного комфорту, створюване якісним внутрішнім оформленням та органами управління. Відкрийте 
першим нові можливості управління

в и гляд з безперешкодною видимістю 
у всіх напрямках

Дуже ь рі у середині і и

Додаткові опції повороту сидіння для комфортної роботи 
і підтримки правильної постави.

Просте регулювання , сидіння і 
багатофункціонального підлокітника Multicontroller для 
збереження найбільш правильної постави під час водіння.

М’якість руху за рахунок встановлюваних атково
і і ьо у та і і і и

Ід и о ому і ці
абезпечується еле ю ю і ю  
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НАВІТЬ В АЙ ІШУ
І І  

Підберіть зручний для Вас пакет освітлювального 

обладнання, в тому числі - стандартного галогенного 

освітлення.

Для найкра ого освітлення замовте додатковий пакет 

робочого освітлення фарами підвищеної яскравості

ДАТКОВА І І
ОГО У ПОСИЛЮЄ

ВІДЧУТТЯ У ПІД ЧАС УХУ
І Й АС

ОЗ ЮЄ ОЖЛИВОСТІ
І Н

У комплексі з додатковою підвіскою  
переднього мосту позбавляє оператора ударних 
навантажень. 

ПРАЦЮЙТЕ ВПЕВНЕНО
ВТРАЧАЮЧИ З СЕРЕДЖЕНОСТІ

ю і у до є В о и

РОТЯГОМ
ЬО О О

Роботу необхідно виконати прямо зараз, якою б важкою вона не була. Приємно усвідомлювати, що ваш 
трактор готовий до роботи, і у вас найзручніша серед існуючих в своєму класі кабіна.
Сидіння з пневматичною підвіскою, інтегрованими органами управління та монітором,  
багатофункціональний підлокітник Multicontroller, який регулюється з урахуванням робочого положення 
оператора. Підлокітник переміщується вгору і вниз  Для ідеально правильного робочого 
положення тіла можна відрегулювати кут нахилу і висоту рульового колеса
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ДИВОВИЖНО
абіна, рівень шуму в якій складає всього лише 68 дБ (А), 

забезпечить найбільш тиху робочу обстановку, в якій вам будь-

коли доводилося працювати.

72.5

70

75

67.5

65

62.5
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ДОСВІД ТА КІСТЬ
ЮЧИ И

На заводі Case IH у м. Расін (Racine), США, було випущено більше 15  000 тракторів 
моделі Magnum. Все в цих тракторах - від лакофарбового покриття до суцільної 
надпотужної рами  створеної для тривалої служби, а комплектація цих машин 
здійснюється з урахуванням особливостей роботи кожного окремого клієнта. Почніть 
прямо зараз і продовжуйте працювати з максимальною продуктивністю протягом 
довгих років

КИЙ АЄ
ИЙ ОЗ ДІЛ

АГИ
Оптимально збалансований трактор збереже Ваші 

поля в належному стані і знизить Ваші витрати на 

паливо. Схема балансування і розподілу маси 

трактора Magnum відмінно продумана. В результаті 

вам знадобиться менше часу для регулювання 

трактора під конкретні види робіт. Крім того, не 

доведеться хвилюватися через втрати зчеплення з 

грунтом і надмірного його ущільнення в 

несприятливих польових умовах. Ваш трактор 

здатний на більше.

Трактор Magnum працює настільки ефективно, 

наскільки це можливо

ОДЕННЕ ОВУВАННЯ
ІКОЛИ У И

Перевірку трансмісії Вашого трактора, рівня моторної оливи 

або гідравлічної рідини можна здійснити, стоячи на землі біля 

трактора. Вам не потрібно підійматися на машину або 

намагатися протиснутися у важкодоступні місця. Ваш трактор 

повинен завжди бути в робочому стані, і продумана 

конструкція трактора Magnum дозволяє з легкістю 

підтримувати технічний стан трактора на найвищому рівні 

з мінімальними витратами часу і коштів. Крім того, дилери та 

технічні фахівці Case IH готові провести будь-яке технічне 

обслуговування двигуна, котре вимагає трохи більше часу. 

и прагнемо забезпечити максимально тривалий період 

безперебійної роботи кожного трактора, створеного 

компанією Case IH

О І Ь ЩО УОСОБЛЮЄ В
СОБІ И ОСВІД
І Е ЕРШЕНУ КІСТЬ
Наявність надійної техніки - найважливіший фактор успішної роботи 

сільськогосподарського підприємства, адже при настанні сезону польових робіт у 

вашому розпорядженні повинні бути всі можливі ресурси. Тому важливо обрати 

трактор, який впродовж вже багатьох поколінь має репутацію якісного продукту. 

Компанія Case IH займається розробкою надійної сільськогосподарської техніки 

вже понад 160 років і лідирує в області таких розробок, як Автоматичний 

Контроль Продуктивності, значно випереджаючи інших учасників ринку
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І
ТР
И
М
КА

ІЄ
І

І НИ І І
Зберігайте е і від і В і кладень
Case IH та спеціалізована дилерська мережа забезпечують 

відмінну підтримку як при поставці Вашої нової машини, так 

і протягом усього терміну її експлуатації. Ви можете покластися 

на висококваліфікованих сервісних фахівців, які допоможуть 

вам зберегти ефективну віддачу ваших капіталовкладень.

Кваліфікований бізнес-консультант у вашого дилера.
Вимагайте більшого від офіційного дилера Case IH у вашому регіоні.

Купуєте тільки одну нову машину? Хочете оновити весь парк техніки? Яким 

би не був масштаб Вашого бізнесу, зверніться до офіційного дилера Case IH 

у вашому регіоні за професійною порадою з оцінки потреб Вашого бізнесу.  

Case IH знає, що підійде Вашому підприємству найкраще

ВЖІТЬ ЕРМІН Е ІЇ
ОЇ И У І И
І І НИ  

Не піддавайте ризику свої капіталовкладення. За кожним виробом компанії Case IH стоїть 
розгалужена логістична мережа із забезпечення запасними частинами, що включає в себе склади 
запасних частин для всієї нашої техніки, як старої, так і нової. Використовуючи оригінальні запасні 
частини Case IH, ви забезпечуєте безпеку своїх інвестицій
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 MAGNUM 260 MAGNUM 290 MAGNUM 315 MAGNUM 340

  /  /    6 /      Common Rail,     / Tier 2

 ’  ( 3) 8700 8700 8700 8700

  ECE R120 3) [ / . .] 189 / 257 209 / 284 229 / 311 250 / 340

  ECE R120 3)  Power Boost [ / . .] 

 Power Boost [ / . .] 

216 / 294 235 / 320 255 / 347 276 / 375

    ( ./ .) 2000 2000 2000 2000

  ECE R120 3) [ / . .] 213 / 290 233 / 317 255 / 347 275 / 374

  ECE R120 3) 219 / 298 241 / 328 263 / 358 286 / 389

…     ( / ) 1800 1800 1800 1800

   (  / / ) 1267/1400 1397/1400-1600 1531/1400-1600 1671/1400-1600

  ,  /  Power Boost (%) 42 / 27 37 / 28 47 / 28 42 / 27

  ,   ( ) 710 710 710 710

  

 Full Powershift  Powershuttle

   40 /  18 x 4 18 x 4 18 x 4 18 x 4

         

     

     ,     

  O O O O

  (°) 55 55 56 56

.   1)    1829  ( ) 5,3 5,3 5,3 5,3

  

  

 540/1000 540/1000 540/1000 540/1000

 ,    1 3/4” 20   1 3/4” 20   1 3/4” 20   1 3/4” 20  

 ,    1 3/4” 20  (1000 / )  1 3/8” 21  (1000 / )  1 3/8” 6  (540 / ) 

 , 1000 / O O O O

 

       ,    ’  

.  :  / High Flow / Twin Flow ( / .) 161 / 218 / 161+113 161 / 218 / 161+113 161 / 218 / 161+113 161 / 218 / 161+113

  ( ) 210 210 210 210

      

.  ( ) 9130 9130 10200 10200

      610  ( ) 6780 6780 7530 8870

.      

    0–60    

,  . III / IIIN . III / IIIN . III / IIIN . III / IVN

  ● ● ● ●

    5000 O O O O

( - )

–6 
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 SAFETY NEVER HURTS!™ Ïåðø í³æ ïðèñòóïèòè äî ðîáîòè ç áóäü-ÿêèì îáëàäíàííÿì, çàâæäè ÷èòàéòå ²íñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿. Ïåðåä âèêîðèñòàííÿì îáëàäíàííÿ îãëÿíüòå éîãî òà ïåðåêîíàéòåñÿ ó
éîãî ïîâí³é ïðàöåçäàòíîñò³. Äîòðèìóéòåñü âêàç³âîê íà ïîïåðåäæóâàëüíèõ çíàêàõ ³ âèêîðèñòîâóéòå íàäàí³ çàñîáè çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè. Äàí³ ìàòåð³àëè áóëè îïóáë³êîâàí³ äëÿ ðîçïîâñþäæåííÿ íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó. Ñòàíäàðòíà 
êîìïëåêòàö³ÿ ³ ïðîïîíîâàí³ äîäàòêîâ³ îïö³¿, à òàêîæ ïðîïîíîâàí³ äëÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ êðà¿íè ìîäåë³ ìîæóòü â³äð³çíÿòèñÿ çàëåæíî â³ä ðèíêó. Case IH çáåð³ãàº çà ñîáîþ ïðàâî â áóäü-ÿêèé ÷àñ âíîñèòè çì³íè â êîíñòðóêö³þ ³ òåõí³÷íå 
îñíàùåííÿ ñâî¿õ ìàøèí áåç ïîïåðåäíüîãî ïîâ³äîìëåííÿ ³ íå áåðå íà ñåáå áóäü-ÿêèõ çîáîâ’ÿçàíü ùîäî âíåñåííÿ òàêèõ çì³í ó âæå ïðîäàíó òåõí³êó. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî íàìè äîêëàäåí³ âñ³ çóñèëëÿ, ùîá ñïåöèô³êàö³¿, îïèñè òà 
³ëþñòðàö³¿ â äàí³é áðîøóð³ áóëè â³ðíèìè íà ìîìåíò ¿¿ íàäõîäæåííÿ äî äðóêó, âîíè òàêîæ ìîæóòü ï³äëÿãàòè çì³í³ áåç ïîïåðåäíüîãî ïîâ³äîìëåííÿ. Íà ìàëþíêó ìîæå áóòè â³äîáðàæåíî ÿê îáëàäíàííÿ, ùî ïîñòàâëÿºòüñÿ íà çàìîâëåííÿ, 
òàê ³ ñòàíäàðòíå îáëàäíàííÿ ìàøèíè, àëå íå â ïîâíîìó éîãî îáñÿç³.

Case IH ðåêîìåíäóº âèêîðèñòîâóâàòè çìàùóâàëüí³ ìàòåð³àëè  

© 2014 CASE IH - www.caseih.com/ua - Íàäðóêîâàíî â Óêðà¿í³ 0 /2014

 MAGNUM 260 MAGNUM 290 MAGNUM 315 MAGNUM 340

   ( ) 9136 9377 9377 9568

    /    V ( ) ( ) 17500 / - 17500 / 18000 17500 / 18000 - / 18000

     ,    ( ) 6030 6030 6030 6750

         ( ) 11500  11500 11500 11500

 1)

A:   ( ) 6428 6428 6428 6428

B:   ( ) 3378 3378 3378 3378

C:  2515 2515 2515 2515

D:   ( ) 3055 3055 3055 3055

E:     ( ) 2488 2488 2488 2488

F:  ,   ( ) 1560-2256 1560-2256 1560-2256 1560-2256

             ( ) 1470-2294 1470-2294 1470-2294 1470-2294

●  ; 
O    ; 
-  ; 

1)   ; 
2)    ; 
3)  ECE R120   ISO 14396  97/68/EC

 *)    710 
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