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HØJ PRODUKTIVITET OG ALSIDIGHED

DU FÅR MERE MED PUMA

GENNEM MERE END 170 ÅR HAR VI LEVET OP TIL VORES VISION OM AT FORSYNE DEN MODERNE LANDMAND MED LANDBRUGSMASKINER, SOM
ALTID ER INNOVATIVE, PÅLIDELIGE OG EN GOD INVESTERING
I mere end 170 år har Case IH spillet en afgørende rolle for landbrugets udvikling med legendariske mærker, heriblandt Case, International Harvester og David
Brown. Som udvikler af PTO, Axial-Flow enkelt rotortærskning og hydraulisk vendegear, og som banebrydende indenfor variable transmissioner, fortsætter
Case IH traditionen. Som ægte pionerer indenfor landbruget lever visionen 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 hundrede tusinde Case IH maskiner i daglig drift er beviset på vore
bestræbelser på at imødekomme og opfylde landmændenes forventninger og ønsker.
Denne omfattende erfaring har givet os mulighed for at lytte til landmændene og designe produkter, som præcist opfylder deres behov. Vort ønske om fornyelse
har resulteret i design af avancerede teknologiske løsninger, som konstant øger maskinens ydelse og produktivitet og samtidig gør den brugervenlig og økonomisk.
Vi stræber konstant efter at opnå det perfekte, og fokuserer på høj kvalitet ned i den mindste detalje. Vi stiller krav til os selv og forventer det samme høje
kvalitetsniveau fra forhandlerne i forhold til den service, der ydes til kunderne. Vores landsdækkende forhandlernetværk er din garanti for personlig og professionel
service. Det er sådan vi arbejder og sådan vi opnår kundernes tillid.

STÆRK, ØKONOMISK OG KOMFORTABEL
Vælg mellem Puma med seks-trins Semi-Powershift eller Full Powershift transmission og Puma CVX med konstant variabel transmission og dobbeltkobling
teknologi. Takket være Efficient Power teknologien tilbyder alle modeller imponerende brændstoføkonomi og optimal effektstyring. Derudover kan alle Puma
modellerne over 170 hk, som den første traktorserie leveres med ABS bremser, kompatibel med både hydrauliske og trykluft anhængerbremser.

ROBUST OG SKRÆDDERSYET
Med det store udvalg af ekstraudstyr som f.eks. frontlift, front hydraulik og specialdæk til landbrug eller industri, er Puma modellerne fuldt udstyret og klar til
arbejdet, når de leveres. Derudover kan de leveres med AFS Pro 700 skærm, som er ISOBUS kompatible til overførsel af data mellem traktor og redskab.

MODELLER
Puma 130 / Puma 130 CVX
Puma 145 / Puma 145 CVX
Puma 160 / Puma 160 CVX
Puma 170 / Puma 170 CVX
Puma 185 / Puma 185 CVX
Puma 200 / Puma 200 CVX
Puma 215 / Puma 215 CVX
Puma 230 CVX

Nom. effekt ECE R120 3)
@ 2.200 omdr/min. (kW/hk)

Max. effekt ECE R120 3)
Power Management (kW/hk)

Kapacitet (cm3)

Antal cylindre

96 / 131
107 / 146
118 / 160
123 / 167
136 / 185
147 / 200
158 / 215
167 / 228

126 / 171 @ 1.800-1.900 omdr/min.
138 / 188 @ 1.800-1.900 omdr/min.
149 / 203 @ 1.800-1.900 omdr/min.
160 / 218 @ 1.900-2.000 omdr/min.
172 / 234 @ 1.900-2.000 omdr/min.
184 / 250 @ 1.900-2.000 omdr/min.
191 / 260 @ 1.900-2.000 omdr/min.
198 / 269 @ 1.800 omdr/min.

6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700

6
6
6
6
6
6
6
6

3)

ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97 / 68 / EC eller 2000 / 25 / EC
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TOP TEKNOLOGI

FOR TOP

PRÆSTATION
TRAKTORER TIL DEM, SOM FORVENTER MERE – I FORM AF EFFEKT, ERGONOMI OG
KOMFORT
Høj kvalitet, økonomisk og miljøvenlig produktion. Kravene til landbrugsmaskiner stiger
konstant – det samme gælder desværre ikke for antallet af timer i døgnet. For at sikre, at du
kan udnytte dine arbejdsdage så effektivt som muligt, har vi udviklet Puma og Puma CVX –
udover at være utroligt produktive, økonomiske og ekstremt komfortable, har disse modeller
også intuitiv og let betjening.

NY BRUGERVENLIG LUKSUSKABINE
Puma og Puma CVX modellerne tilbyder en ny, utrolig komfortabel og
ergonomisk designet førerkabine. Takket være det gennemgående
betjeningskoncept på 110 til 700 hk modellerne fra Case IH med
samme A-stolpe, armlæn og Multicontroller, er traktorer som Maxxum,
Puma, Magnum og Quadtrac meget brugervenlige og lette at
håndtere. Dette betjeningskoncept er specialtilpasset efter kundernes
behov og ønsker på den mest effektive måde: hurtigt at lære maskinen
at kende og optimale arbejdsresultater!

MULTICONTROLLER™ ARMLÆN
Multicontroller™ armlæn, ICP intuitivt kontrolpanel og AFS Pro 700™
touch skærm kombinerer alle traktorens vigtigste funktioner. Fra valg
af kørehastighed eller foragerautomatik til betjening af frontliften eller
liften bag – med Multicontroller armlænet har du alting under fuld
kontrol.
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MOTOREFFEKT MED IMPONERENDE PRODUKTIVITET
Varemærket er overlegen motoreffekt: Op til 23% øget produktivitet til rådighed takket
være automatisk motorstyring, Efficient Power og SCR, som giver dig mulighed for
ubesværet at udføre krævende trækopgaver i marken og på landevejen, at nyde et
afslappet arbejdsmiljø takket være de lavere motoromdrejninger og reducere
omkostningerne gennem et lavere specifikt brændstofforbrug.

POWERSHIFT TRANSMISSION, FULL POWERSHIFT TRANSMISSION ELLER
CVX-TRANSMISSION
Puma 130-160 modellerne er monteret med 6-trins Semi-Powershift transmissioner og kan
udstyres med Full Powershift transmission, mens Puma 170-215 modellerne er udstyret
med Full Powershift transmission som standard og der er monteret trinløs transmission
på alle Puma CVX modeller. Aktiv Stop funktionen forhindrer traktoren i at rulle baglæns
på skråninger og giver let start af traktoren uden aktivering af kobling eller bremse.
DKT™ dobbelt-kobling teknologien sikrer blød kørsel og høj brændstofeffektivitet.

HØJKAPACITETS HYDRAULIK SOM STANDARD
Med en oliekapacitet på op til 150 l/min. (Puma) og 170 l/min. (Puma CVX), er
hydraulikken på disse traktorer designet til hårdt arbejde med en max. løftekapacitet
på 10.460 kg i 3-punkt liften. Der kan tilsluttes syv (modellerne 130-160) eller ni (fra
model 170) kontrolventiler. Frontlift og front-PTO kan tilvælges for endnu højere
produktivitet.

EKSTRA KOMFORT: FORAKSELAFFJEDRING OG ABS
Den affjedrede foraksel sikrer blød kørsel og forbedret førerkomfort. Hvis du kører
hyppigt på landevej, er ABS-systemet, tilgængeligt som ekstraudstyr, en klar fordel når
det gælder sikkerhed – en fordel, som du kun opnår på en eneste traktorserie i denne
klasse: Case IH Puma.

AFS – ADVANCED FARMING SYSTEMS
Med Case IH AFS systemer kan du maksimere effektiviteten, betjene ISOBUSkompatible redskaber fra førerkabinen og anvende autostyringssystemer med optimal
præcision. AFS Pro 700™ skærmen, som kan integreres som ekstraudstyr, giver dig
mulighed for at bevare et konstant overblik – f.eks. af brændstofforbrug eller motor- og
PTO-omdrejninger. Således kan traktorens indstillinger hurtigt og let tilpasses efter de
pågældende redskaber og arbejdsforhold.
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06 FØRERKABINE

EN KOMFORTABEL ARBEJDSPLADS

ØGET PRODUKTIVITET

UDEN STRESS

Produktivitet, præcision og effektivitet er afgørende for mark- og transportopgaver – og har dermed stor betydning for din indtjening. I den nydesignede,
komfortable og lydsvage Puma og Puma CVX førerkabine, vil du opleve en fascinerende kombination af fremragende produktivitet og moderne design. Du holder
dig frisk og afslappet, og dermed produktiv under selv de længste arbejdsdage.

EN ARBEJDSPLADS, HVOR DU FØLER DIG GODT TILPAS
Når du køber en ny traktor forventer du et arbejdsmiljø, hvor opgaverne udføres let og behageligt – præcist som i den nye Puma og Puma CVX kabine. Du vil
straks føle dig tilpas og hjemme i denne lydsvage og komfortable arbejdsplads med ergonomisk udformede betjeningsfunktioner. Vi fører en konstant dialog med
vore kunder for at sikre os, at kabinens udformning giver maksimal arbejdskomfort – til lange, produktive dage, som klares uden besvær. Takket være det
uhindrede panoramaudsyn gennem de buede ruder med et glasareal på 5,87 m , standard oplukkelig taglem, air-condition system (mulighed for automatisk
klimaanlæg, affjedret førerkabine (ekstraudstyr), højkvalitets, individuelt justerbart
førersæde med lændestøtte og det fuldt justerbare rat, kan du tilpasse din
arbejdsplads efter dine behov for optimal effektivitet. Et komfortsæde med
lavfrekvens affjedring og sædevarme er også tilgængeligt.
Med kun 69 dB(A) er lydniveauet i denne kabine lavere end nogen anden traktor i
denne klasse. Sammen med muligheden for forakselaffjedring (fås også som aktiv
affjedring på Puma 170 og opefter), vil du opleve betjenings- og kørselskomfort i
absolut særklasse.

ARBEJD DØGNET RUNDT
Lav nat om til dag med de mange arbejdslygter. En Xenon High-Intensity Discharge
(HID) lyspakke kan tilvælges for endnu bedre udsyn om natten.
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A-stolpe instrumentpanelerne er tydelige, præcise og
lette at aflæse.

Med det intuitive kontrolpanel har du de vigtigste
funktioner lige ved hånden.

Centralt lygtepanel, klimaanlæg og radio er bekvemt
integreret i taget.
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INTUITIV BETJENING

GIVER DIG

FULD KONTROL
Vi ved hvor travlt du og dine medarbejdere har og derfor sørger vi for, at I ikke skal spilde tid på at vænne jer til et
nyt betjeningsdesign, når der skiftes traktor. I alle nye Case IH traktorer, fra Maxxum til Quadtrac, vil du finde det
samme betjeningskoncept. Det øjeblik du sidder i kabinen, ved du hvor alting befinder sig, du får alle de nødvendige
informationer ved et hurtigt blik på A-stolpe displayet og alle betjeningsfunktioner er lige ved hånden i Multicontroller
armlænet. Komfort og kontrol – uden spildtid.

BETJENING
Multicontroller kørehåndtag, det intuitive kontrolpanel (ICP) og AFS Pro 700™ touch skærm integrerer alle traktorens
funktioner i armlænet for bekvem fingerspidsbetjening: hastighedsvalg, retningsskift, motoromdrejninger,
foragerautomatik, elektroniske fjernventiler, liftbetjening, PTO, joystick… - alt på samme sted indenfor hurtig
rækkevidde. Betjeningen er så intuitiv, at selv en ny fører ubesværet kan arbejde optimalt fra første dag.

OPTIMER PRODUKTIVITETEN
AFS Pro 700 giver dig et hurtigt overblik over de nødvendige oplysninger om traktorens produktivitet, fra
brændstofforbrug til motor- og PTO-effekt. Touch skærm brugerfladen er let at anvende og du kan hurtigt justere
indstillingerne i henhold til de forskellige redskaber og arbejdsforhold. Du kan endda specialtilpasse de forskellige
skærmbilleder, så de viser de informationer, der er mest vigtige for dig.

ALT UNDER KONTROL
Instrumentpanelet i A-stolpen giver dig alle relevante informationer om traktorens ydelse – motoromdrejninger,
transmission, aktuel kørehastighed, parkeringsbremse og kørselsretning, alt tydeligt aflæst på samme sted, så du
har alting under fuld kontrol.
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10 MOTOR

B

“MOTOREN”

DEN AFGØRENDE

C

FAKTOR

A
D

Spektrum for højt ydende dieselmotorer med elektronisk styret common rail brændstofsystemer ligger i
området fra 131 til 260 hk (96–191 kW) for Puma og fra 131 til 269 hk (96–198 kW) for Puma CVX. Alle
Puma modeller indeholder gennemtestet Case IH SCR-teknologi fra FPT, som bruges til at reducere
udledningerne og samtidig øge produktiviteten og effektivitet. Vedligeholdelsesintervaller på 600 timer –
de længste i branchen – sparer både tid og penge.

BOOST POWER OG STORT OMRÅDE MED KONSTANT EFFEKT
Takket være den automatiske motorstyring får du op til 49 ekstra hk (model 185), når påkrævet, hvilket
svarer til en forøgelse af produktiviteten på op til 26%, som er tilgængelig ved krævende trækopgaver eller
til PTO-opgaver. Det store område med konstant effekt sikrer, at der er samme tilgængelige effekt ved
1500 omdr/min. som ved nominelle omdrejninger. Det betyder, at samme effekt bevares ved lavere
omdrejninger, hvilket giver reduceret brændstofforbrug.

FØRENDE PRODUKTIVITET I DENNE KLASSE
Trækopgaver udføres ubesværet ved et max. moment på 1120 Nm (Puma) og 1160 Nm
(Puma CVX). Desuden opnås max. kørehastighed ved lavere motoromdr/min., hvilket sikrer betydelige
brændstofbesparelser under transportopgaver. Ved hjælp af den automatiske motorstyring og den
imponerende brændstoføkonomi er Puma og Puma CVX klart førende i dette segment.

E

A 	DEF*) Forsyningsmodul, styrer tilførslen
af DEF til DEF indsprøjtning.
B 	Udstødningsgasser forlader turboen
og fortsætter til DEF indsprøjtningen.
C
D

*)

E 	
Under forløbet udløses ufarligt kvælstof
og vanddampe gennem udstødningen.

DEF - Diesel Exhaust Fluid eller AdBlue

hk

 EF indsprøjter en let sky af DEF i
D
udstødningen.
DEF blandes med udstødningsgassen
og neutraliserer NOx.

PUMA 230 CVX

275
225
200

Effekt med
automatisk
motorstyring
EPM

Effekt uden
automatisk
motorstyring

175
150

APM OG ECO DRIVE™ – INTUITIV BRÆNDSTOFBESPARELSE
APM – Automatisk produktivitetsstyring arbejder i det skjulte på at reducere brændstofforbruget. Ved at
koordinere motor, CVX-transmission og PTO med Multicontroller og speederen, opnår du den perfekte
balance mellem brændstofeffektivitet og effekt. Ved hjælp af Eco Drive håndtaget kan føreren fastsætte
bestemte min. og max. motoromdrejninger, så motorens ydelse og effektivitet tilpasses hver enkelt
opgave. Herefter sørger Puma CVX for optimal brændstofeffektivitet.

125

Specifikt
brændstofforbrug
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1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

omdr/min.
41 hk ekstra med automatisk motorstyring.
MOTOR 11

PUMA

ØKONOMISK
BÆREDYGTIGHED som

SUCCES FAKTOR

Puma giver dig valgmulighed mellem forskellige transmissionstyper. For Puma 130, 145 og 160 modellerne
er 6-trins Semi-Powershift transmissionen standard. Full Powershift version er ekstraudstyr på disse modeller.
For de større Puma modeller 170, 185, 200 og 215 er Full Powershift version standard. Begge transmissioner
er tilgængelige med hastighederne 40 km/t og 40 km/t med ECO gear.

NØGLEORDET ER ENKELHED
6-trins Semi-Powershift transmissionen er både ukompliceret og pålidelig. Den tilbyder koblingsfri gearskift
indenfor hvert område og er det perfekte valg til landmænd, som ønsker en økonomisk og gennemtestet
transmission.

HØJ SKIFTEKVALITET FOR OPTIMAL PRODUKTIVITET
Med Full Powershift transmission skifter du gear uden at aktivere koblingen. En krybegeartransmission med
29x6 gear og en min. hastighed på 200 m/t. er tilgængelig.

ECO DRIVE™ – BRÆNDSTOFØKONOMI PÅ DEN LETTE MÅDE
Automatiske funktioner til brug i marken og på landevejen er med til at optimere produktiviteten og reducere
brændstofforbruget takket være de automatiske belastningsafhængige skifteprocesser. Belastningsafhængige
skift sikrer bløde gearskift, som foregår langsomt under let belastning, men hurtigere under mere tung
belastning. Eftersom max. transporthastighed opnås ved reducerede motoromdr/min. ved hjælp af Eco Drive™,
er brændstofforbruget reduceret med omkring 10%.

12 SEMI- / FULL POWERSHIFT TRANSMISSION

6-trins Semi-Powershift og Full Powershift transmission maksimerer
effektiviteten og øger produktiviteten i marken.

Multicontroller gør det muligt at skifte gear uden brug af koblingspedal.

Bak
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1.725 omdr/min
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Km/t.
19x6 Full Powershift transmission 40 km/t. ECO.
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PUMA CVX-TRANSMISSIONEN

SPARER TID

OG BRÆNDSTOF
Puma 130-230 CVX modellerne indeholder en CVX-transmission med DKT dobbeltkobling
teknologi, som sikrer blød kørsel og optimal brændstof- og effektudnyttelse. APM
automatisk produktivitetsstyring arbejder bag kulisserne på at holde brændstofforbruget
på et minimum. Ved at koordinere motor, transmission og PTO med Multicontroller eller
gaspedalen, opnår du den perfekte balance mellem brændstoføkonomi og effekt.

CVX-transmission – trinløst drev mellem 0-40 km/t.

TRINLØS PRODUKTIVITET
CVX-teknologien bakkes op af ekspertise fra Case IHs ingeniørafdelingen, udviklet
gennem årene i hjemstedet for Puma CVX – vort europæiske hovedkvarter i St. Valentin,
Østrig. Drivlinien sørger for præcis levering af effekten fra krybehastigheder helt op til
40 km/t. ved bløde og lydsvage 1.750 motoromdr/min. I ECO funktion opnår modellerne
170-230 CVX en kørehastighed på 40 km/t. ved brændstofbesparende 1.450 omdr/min.

BLØD KØRSEL

Aktiv Stop holder traktoren stille uden brug af bremser.

DKT dobbeltkobling teknologien giver bløde gearskift uden afbrydelse af effektflowet.
Dette skaber forbedret acceleration og brændstofeffektivitet.

OPTIMAL EFFEKTIVITET
Alle CVX modeller indeholder APM automatisk produktivitetsstyring, et system som har
bevist sin effektivitet på de større Case IH traktormodeller. APM reducerer automatisk
motoromdrejningerne, så snart motoren ikke længere har behov for den fulde effekt.

AKTIV STOP
CVX-transmissionen bevarer kontrollen, når traktoren holder stille. Aktiv Stop funktionen
holder traktoren og dens redskab stationært, selv på stejle skråninger, og gør det muligt
at køre ubesværet videre uden brug af kobling og bremser.

Dobbeltkobling teknologi DKT™ (Doppel Kupplungs Technologie).
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PTO: SØRGER FOR

AT ALT KØRER

SOM SMURT
En Puma er velegnet til en lang række opgaver i marken og på landevejen. De tilgængelige PTO-omdrejninger giver
dig mulighed for præcis tilpasning af traktoren til ethvert redskab. Puma og Puma CVX modellerne (130-160) er
tilgængelige med 540/540E/1.000 PTO bag, hvorimod modellerne fra 170 og opad indeholder en 4-trins PTO bag
med 540/540E/1.000/1.000E. Den bløde start øger momentet langsomt, og beskytter dermed redskabernes
drivaksler. Du kan yderligere øge produktiviteten med frontlift og front-PTO. Front-PTO kører med 1.000 omdr/min.
ved 1.895 motoromdr/min. For at sikre optimal arbejdskomfort er der automatisk PTO-styring tilgængelig for både
front- og bag-PTO.

HØJ EFFEKTIVITET TAKKET VÆRE DIREKTE PTO
Under PTO-opgaver er der intet spild i transmissionen, eftersom PTO arbejder direkte ved motorens svinghjul. 540E
PTO, som kører ved lave motoromdrejninger. på 1546 omdr/min. giver yderligere forøgelse af brændstofeffektiviteten.

SOFT START
Så snart følerne registrerer en højere startmodstand, når PTO aktiveres, giver Soft Start en blød og langsom forøgelse
af momentet. En hydraulisk bremse forhindrer bugserede redskaber i at køre i friløb, når PTO er frakoblet.

LET DAGLIG BETJENING
Den automatiske PTO styreenhed anvender det bugserede redskabs position til at sikre, at PTO er frakoblet, når
liften er hævet og tilkoblet igen, når liften sænkes. Det er let at justere den løftehøjde, hvor PTO til- og frakobles.

ÉN KØRSEL - DOBBELT PRODUKTIVITET
Du kan fordoble produktiviteten med redskaber både for og bag. Perfekt integreret front-PTO og frontlift giver
mulighed for meget effektiv tilkobling af frontmonterede redskaber.

16 PTO

PTO 17

Fuldt integreret frontlift med en løftekapacitet på
op til 3.800 kg.

Med op til 5 elektro-hydrauliske fjernventiler klares
selv de mest krævende arbejdsopgaver.

Puma og Puma CVX 130-160 modellerne fås med op
til 4 mekaniske fjernventiler.

Kontroller fjernventilerne med AFS Pro 700 skærmen.
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ALSIDIG HYDRAULIK FOR OG BAG

TIL SELV DEN MEST

KRÆVENDE OPGAVE
Med en max. løftekapacitet på mere end 10 tons i liften – helt præcist på 10.460 kg på modeller fra 170 og opad – leverer disse
modeller den højeste kapacitet i denne klasse. Hydrauliksystemet indeholder en aksial stempelpumpe med variabel oliemængde,
som har en kapacitet på op til 150 l/min (Puma) og helt op til 170 l/min (Puma CVX), hvilket sikrer utrolig god reaktion og præcis
kontrol af hele arbejdshydraulikken – inklusiv alle kontrolventiler.

STÆRK HYDRAULIK
	Liften på modellerne 130 til 160 har en max. løftekapacitet på 8.257 kg, mens dette tal for alle større modeller er helt oppe på
10.460 kg. Det betyder, at selv de tungeste redskaber kan håndteres helt uden problemer.
	Takket være betjeningsfunktioner for PTO, hydraulik og en fjernventil, som er monteret udvendigt på bagskærmene, kan
redskaber let til- og frakobles af en enkelt fører.
	På Puma 130-160 modellerne er der max. fire mekaniske eller elektriske fjernventiler til rådighed bag, mens der er fire
mekaniske eller helt op til fem elektriske fjernventiler tilgængelig på Puma 130-160 CVX modellerne. Alle 130-160 modellerne
har også mulighed for op til tre midtermonterede elektriske fjernventiler.
	Modellerne fra Puma 170/170 CVX og opefter kan udstyres med fem elektriske fjernventiler bag og fire elektriske midtermonterede
ventiler. Totalt har du således op til ni hydraulikventiler til disposition.
	Frontliften (ekstraudstyr) kan løfte op til 3.568 kg (modellerne
130-160) eller helt op til 3.785 kg på alle større modeller.

Let og sikker udvendig betjening.
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DRIVLINJE

FRA MOTOREFFEKT

TIL TRÆKKRAFT

Aktiv affjedret foraksel.

Alle modeller tilbyder fremragende effekt-til-vægt forhold på op til 29 kg/hk, for optimal effektivitet og
minimal jordpakning. Yderligere er Puma den eneste traktorserie i denne klasse, der som ekstraudstyr
tilbyder ABS til både hydraulik og trykluft anhængerbremser – en klar fordel for både førerens
sikkerhed og for de andre trafikanter på landevejen.

DRIVLINJE FOR EFFEKTIV FREMDRIFT
Den automatiske 4WD- og differentialespærrefunktion kan til- og frakobles, når det er påkrævet og
giver maksimal trækevne og beskyttelse af jorden. Kørselskontrolsystemet, som er standardudstyr,
giver øget stabilitet under transport af tunge redskaber.

AFFJEDRET FORAKSEL

4WD- og differentialespærrestyring.

Affjedring af forakslen giver øget kørselskomfort, bedre kontrol af traktoren og modvirker også slingren
under transport af redskaber. Et avanceret dæmpningssystem sikrer en høj grad af kørselsstabilitet og
tilbyder automatisk, belastningsafhængig opretning. Hvis der er monteret forakselaffjedring, bruges et
“Aktivt” affjedringssystem på modellerne fra 170 og opad. Dette system styres af følere, som overvåger
forskellige parametre som f.eks. acceleration, gearskift, bremseaktivering, terrænforhold og liftens
belastning. Resultatet er optimal kørselsstabilitet og komfort.

ABS FOR ØGET SIKKERHED OG KØRSELSSTABILITET

5,45 m

Venderadius på 5,45 m.
20 DRIVELINJE

Højsensitive følere overvåger hjulomdrejninger på modeller fra Puma og Puma CVX 170 og opad. ABS
kontrollerer bremsefunktionerne, så den direkte overførsel af bremse- og drejningseffekten på
landevejen bevares og manøvreringen således ikke forringes. Der opnås optimal bremseeffektivitet
under enhver situation takket være de unikke ekstrafunktioner:
– Styring med ABS forhindrer det bremsede hjul i at låse, når en styrebremse aktiveres.
– Autostyring med bremser reducerer venderadius betydeligt.
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ABS ANTIBLOKERINGS BREMSESYSTEM

SIKKERHED OG STABILITET

UNDER TRANSPORT

Hvis du har mange transportopgaver på landevejen eller i marken, er ABS (Antiblokerings bremsesystem) den perfekte løsning. Denne unikke funktion, som er tilgængelige på
alle Puma og Puma CVX 170 og derover, giver dig sikker bremsning på enhver type underlag og fuld kontrol over styringen. Og med Case IH ABS får du ekstra, avancerede
funktioner, som gør kørslen endnu mere sikker og bremsning endnu mere effektiv.

ABS: DEN INTELLIGENTE BREMSE
ABS-funktionen forhindrer hjulene i at blokere, når du træder på bremsen, selv med max. tryk. Hjulene bevarer trækevnen og reagerer på styringen, så du undgår at glide, slingre
eller at traktor og anhænger støder sammen – og dine vendinger forløber langt lettere. Hvis du kører over 12 km/t., frakobles muligheden for bremsning på et enkelt hjul
automatisk for yderligere at øge sikkerheden.

“HILL HOLDER” FUNKTION SAMMEN MED FULL POWERSHIFT TRANSMISSION
Med denne avancerede funktion er der ingen risiko for at gå i stå, når du kører op ad bakker. Den fastholder bremserne, når traktoren standser på en skråning og slipper dem
gradvist, når du kører væk, så du ikke ruller tilbage eller går i stå.

STYRING MED ABS
Styring med ABS er endnu en unik, avanceret funktion, som reducerer venderadius betydeligt ved forager, eftersom ABS forhindrer det indvendige hjul i at blokere, når du
aktiverer enkelthjulsbremsepedalen.

AUTOSTYRING MED BREMSE
Den tredje avancerede funktion er den automatisk integrerede uafhængige hjulbremse under styring i marken. Når funktionen er
aktiveret, bremser det indvendige hjul automatisk, når det styrende hjul drejer, hvilket giver en reduceret venderadius. ABS forhindrer
hjulet i at blokere, og beskytter således jorden i dine marker.

Normal styring

Autostyring
med bremse

SIKKER KØRSEL MED ANHÆNGER
ABS-funktionen er kompatibel med trykluft- og hydrauliske anhængerbremser for at øge din sikkerhed under arbejdet.
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INTEGRERET PRÆCISION

FOR MAKSIMAL

PRODUKTIVITET

AFS AccuGuide: GPS og GLONASS baseret styring for optimal præcision
uafhængig af afgrødeforholdene. RTK giver en præcision helt 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 700™
touch skærmene: overvågning af udbytte, brændstofforbrug og arbejdshastigheder, tilslutning af eksterne
kameraer, registreringer af udførte job og kontrol af ISOBUS-redskaber. AFS Pro touch skærmene er
interaktive, fuldt justerbare og kan flyttes rundt mellem dine forskellige Case IH maskiner.

STYRESYSTEMER.
xFill holder dig på sporet i op til 20 minutter ved udfald af RTK-signalet.

Hvis du ønsker et styresystem, kan vi tilbyde lige fra ukomplicerede ‘plug and play’ lysbjælke styrekit til
fuldautomatiske og integrerede systemer. 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™ TELEMATIK.
Case IH AFS Connect™ telematiksystem giver landmænd og deres bestyrere mulighed for at overvåge og
styre maskinparken fra kontoret på gården, spore maskinerne på computeren for at aflæse deres
produktivitet ved hjælp af præcisionsstyrede GPS-signaler og trådløse datanetværk. Analysering af data
giver forbedret logistik, minimering af brændstofforbrug og optimering af effektiviteten.
Præcis lokalisering af alle maskiner med AFS-Connect.
AFS 25

Overblik over effektiviteten.

Traktorindstillinger.

ISOBUS-kompatibilitet.
26 SKÆRME

interaktiv

integreret

intuitiv

Case IH Advanced Farming Systems er indenfor let rækkevidde på AFS Pro 700 touch skærmen, integreret i armlænet. Udover komplet
automatisering af alle traktorens vigtigste funktioner, inklusiv foragerautomatik med op til 30 arbejdsgange ved forager, holder AFS
skærmen også styr på udført arbejde, brændstofforbrug, driftsomkostninger samt 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.
	Redskabs notebook: 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.
Der er en lang række styreløsninger til rådighed, som passer til dine behov for præcision: fra ukompliceret plug and play lysbjælke
styrekit til sprøjtning eller spredning, til fuldautomatiske og integrerede løsninger, som sikrer den nødvendige millimeterpræcision til
værdifulde afgrøder.

AFS PRO 700 TOUCH SKÆRM
Forbedret maskinkontrol og øget produktivitet med programmerbare funktioner og
indstillinger samt notebook og ISOBUS-kompatibilitet.
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DAGLIG
VEDLIGEHOLDELSE
UDFØRT UDEN BESVÆR –

HURTIGT OG ENKELT
KOM EFFEKTIVT FRA START – OG BEVAR PRODUKTIVITETEN GENNEM HELE DAGEN!
Når du har en travl dag foran dig, er tidskrævende vedligeholdelsesopgaver det sidste du har brug for. Og selv uden vigtige opgaver
i marken og på landevejen, har du stadig andet at bruge tiden på end vedligeholdelse af maskinen. Derfor er Puma og Puma CVX
designet med fokus på let vedligeholdelse for alle modeller. Den daglige kontrol er hurtigt udført, så du er klar til at gå i gang med
arbejdet!

OPTIMAL UDNYTTELSE AF ARBEJDSTIDEN, MINIMALE UDGIFTER TIL VEDLIGEHOLDELSE
Med Puma og Puma CVX modellerne er tidsforbrug til vedligeholdelse og dyr værkstedstid holdt på et minimum for at sikre dig
ekstra produktivitet. Dette underbygges yderligere med branchens bedste 600-timers serviceintervaller. Endnu et eksempel hvor
Puma og Puma CVX sikrer dig optimal produktivitet samt minimale service- og reparationsudgifter.

RENGØRINGEN UDFØRES PÅ ET
ØJEBLIK
Kølerne kan svinges ud for let og hurtig
rengøring.

LET ADGANG

PÅFYLDNING FRA JORDHØJDE

Den helstøbte motorhjelm hæves ved
hjælp af en gascylinder og kan fastlåses
i en vinkel på 45° eller 90°, selv med
frontmonterede redskaber.

Brændstof- og AdBlue tankene er let
tilgængelige for påfyldning fra jordhøjde.
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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.
SERVICE DU KAN STOLE PÅ

En optimal FINANSIERINGSLØSNING
til enhver investering

Find et komplet udvalg af Case IH dele og
komponenter hos din lokale forhandler. Samt
fuld 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 kundesupport
service, 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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MODELLER

PUMA 130

MOTOR
Antal cylindre
Type
Miljøgodkendelse
Kapacitet (cm³)
Maks. effekt ECE R120 3) Power Management (kW/hk)
Maks. effekt ECE R120 3) (kW/hk)
… ved motoromdrejninger (omdr/min.)
Nominel effekt ECE R120 3) Power Management (kW/hk)
Nominel effekt ECE R120 3) (kW/hk)
… ved motoromdrejninger (omdr/min.)
Maks. moment Power Management (Nm @ 1.500 omdr/min.)
Maks. moment (Nm @ 1.500 omdr/min.)
Momentstigning standard / Power Management (%)
Brændstoftank, diesel standard / diesel ekstraudstyr / urea (liter)
TRANSMISSION
18x6 Semi- / Full Powershift 40 km/t.
19x6 Semi- / Full Powershift Economy 40 km/t. @ reducerede omdr/min.
Powershuttle
Krybegear
Bagaksel differentialespærre type
Servicebremse
PTO
Type

FPT
FPT
FPT
6
6
6
Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler
EURO IIIB
6.700
6.700
6.700
126 / 171
138 / 188
149 / 203
109 / 148
120 / 163
130 / 177
1.800 - 1.900
1.800 - 1.900
1.800 - 1.900
118 / 160
129 / 175
140 / 190
96 / 131
107 / 146
118 / 160
2.200
2.200
2.200
741
810
866
631
698
767
51 / 45
50 / 45
50 / 42
270 / 330 / 48
270 / 330 / 48
330 / - / 48
/•
/
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Med standard dæk

-/•
-/

•

PUMA 200

FPT
FPT
6
6
Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler
EURO IIIB
6.700
6.700
172 / 234
184 / 250
149 / 203
160 / 218
1.900 - 2.000
1.900 - 2.000
162 / 220
173 / 235
136 / 185
147 / 200
2.200
2.200
1.019
1.082
862
927
46 / 45
45 / 44
395 / - / 48
395 / - / 48
-/•
-/

•

-/•
-/

•

Elektro-hydraulisk med Auto PTO-kontrol

3.568

55
5,45

55
5,45

Anden dækmontering mulig

3)

PUMA 215
FPT
6

6.700
191 / 260
172 / 234
1.900 - 2.000
181 / 246
158 / 215
2.200
1.120
995
45 / 43
395 / - / 48
-/•
-/

•

540 / 540E / 1.000 / 1.000E (540E / 1.000 or 1.000 / 1.000E)
1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583 (1.569 / 1.893 or 1.893 / 1.700)
1 3/8" 21 spliner (1 3/8" 6 spliner eller 1 3/4" 20 spliner)

3.568

55
5,45

Variabel oliemængde, tryk- og flowkompenserende pumpe
113 / 113 / 113 / 210
210
210
Elektronisk liftkontrol (EHC) med liftaffjedring
8.257
8.257
8.257
6.616
6.616
6.616
4 mekaniske eller 4 elektroniske
3 elektr.
3 elektr.
3 elektr.
0 - 60 sek. på alle modeller
Kat. II / III
Kat. II / III
Kat. II / III

2)

6.700
160 / 218
138 / 188
1.900 - 2.000
151 / 205
123 / 167
2.200
906
825
54 / 47
395 / - / 48

PUMA 185

Elektro-hydraulisk med Auto PTO-kontrol
540 / 540E / 1.000 (540E / 1.000 / 1.000E)
(begge med mulighed for kørselsafhængig funktion)
1.969 / 1.546 / 1.893 (1.592 / 1.893 / 1.621)
1 3/8" 21 spliner (1 3/8" 6 spliner)

Elektro-hydraulisk med styresystem, differentialespærre som standard,
forakselaffjedring som ekstraudstyr
-

ABS antiblokerings bremsesystem
Forakselaffjedring
Styreudslag (°)
Min. venderadius 1) sporvidde 1.829 mm (m)
HYDRAULIKSYSTEM
System type
Maks. pumpeflow rate standard / ekstraudstyr (l/min)
Systemtryk (bar)
Kontroltype
Maks. løftekapacitet (kg)
OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm (kg)
Maks. antal fjernventiler bag
Maks. antal midtermonterede ventiler med elektronisk joystick
Fjernventil timerkontrol
Kategori type
Slipkontrol
1)

•

FPT
6

Flerpladet oliekølet med styresystem
Hydraulisk betjent, flerplade oliekølet bremse, selvjusterende

3.568

Type

- Ikke tilgængelig

•

/•
/

PUMA 170

Flerpladet oliekølet med styresystem
Hydraulisk betjent, flerplade oliekølet bremse, selvjusterende

Omdrejninger standard (ekstraudstyr)

Ekstraudstyr

PUMA 160

/•
/

•

Motoromdrejn. standard (ekstraudstyr) (omdr/min.)
Akseltype standard (ekstraudstyr)
FRONT-PTO OG LIFT
Front-PTO 1.000 omdr. @ 1.895 omdr/min.
Frontliftkapacitet (kg)
4WD OG STYRING (DRIVLINJE)

• Standardudstyr

PUMA 145

ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97 / 68 / EC

3.785

3.785

3.785

3.785

Elektro-hydraulisk med styresystem, differentialespærre som standard, forakselaffjedring som ekstraudstyr

• / Aktiv
55
6,1

120 / 150
215
10.460
8.094
4 elektr.
Kat. III

• / Aktiv
55
6,1

• / Aktiv
55
6,1

Variabel oliemængde, tryk- og flowkompenserende pumpe
120 / 150
120 / 150
215
215
Elektronisk liftkontrol (EHC) med liftaffjedring
10.460
10.460
8.094
8.094
4 mekaniske eller 5 elektroniske
4 elektr.
4 elektr.
0 - 60 sek. på alle modeller
Kat. III
Kat. III

• / Aktiv
55
6,1

120 / 150
215
10.460
8.094
4 elektr.
Kat. III

MODELLER

PUMA 130 CVX

MOTOR
Antal cylindre
Type
Miljøgodkendelse
Kapacitet (cm³)
Maks. effekt ECE R120 3) Power Management (kW/hk)
Maks. effekt ECE R120 3) (kW/hk)
… ved motoromdrejninger (omdr/min.)
Nom. effekt ECE R120 3) Power Management (kW/hk)
Nom. effekt ECE R120 3) (kW/hk)
… ved motoromdrejninger (omdr/min.)
Maks. moment Power Management (Nm @ 1.500 omdr/min.)
Maks. moment (Nm @ 1.500 omdr/min.)
Momentstigning standard / Power Management (%)
Brændstoftank, diesel / urea (liter)
TRANSMISSION
Trinløs transmission 40 km/t. ECO
Powershuttle
Bagaksel differentialespærre type
Servicebremse
PTO
Type

•
•

3.568

ABS antiblokerings bremsesystem
Forakselaffjedring
Styreudslag (°)
Min. venderadius 1) sporvidde 1.829 mm (m)
HYDRAULIKSYSTEM
System type
Maks. pumpeflow standard / ekstraudstyr (l/min)
Systemtryk (bar)
Kontroltype
Maks. løftekapacitet (kg)
OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm (kg)
Maks. antal fjernventiler bag
Maks. antal midtermonterede ventiler med elektronisk joystick
Fjernventil timerkontrol
Kategori type
Slipkontrol
Ekstraudstyr

- Ikke tilgængelig

•
•

1)

Med standard dæk

•
•

PUMA 170 CVX
FPT
6

6.700
160 / 218
138 / 188
1.900 - 2.000
151 / 205
123 / 167
2.200
906
825
54 / 47
395 / 48

•
•

Elektro-hydraulisk med Auto PTO-kontrol
540 / 540E / 1.000 (540E / 1.000 / 1.000E)
(begge med mulighed for kørselsafhængig funktion)
1.969 / 1.546 / 1.893 (1.592 / 1.893 / 1.621)
1 3/8" 21 spliner (1 3/8" 6 spliner)

Motoromdrejninger standard (ekstraudstyr) (omdr/min.)
Akseltype standard (ekstraudstyr)
FRONT-PTO OG LIFT
Front-PTO 1.000 omdr. @ 1.895 omdr/min.
Frontlift kapacitet (kg)
4WD OG STYRING (DRIVLINJE)
Type

PUMA 160 CVX

Flerplade, oliekølet med styresystem
Hydraulisk betjent flerplade, oliekølet bremse, selvjusterende

Omdrejninger standard (ekstraudstyr)

• Standardudstyr

PUMA 145 CVX

FPT
FPT
FPT
6
6
6
Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler
EURO IIIB
6.700
6.700
6.700
126 / 171
138 / 188
149 / 203
109 / 148
120 / 163
130 / 177
1.800 - 1.900
1.800 - 1.900
1.800 - 1.900
118 / 160
129 / 175
140 / 190
96 / 131
107 / 146
118 / 160
2.200
2.200
2.200
741
810
866
631
698
767
51 / 45
50 / 45
50 / 42
330 / 48
330 / 48
330 / 48

3.568

3.568

Elektro-hydraulisk med styresystem, differentialespærre som standard,
forakselaffjedring som ekstraudstyr
55
5,45

55
5,45

55
5,45

Variabel oliemængde, tryk- og flowkompenserende pumpe
125 / 140
125 / 140
125 / 140
210
210
210
Elektronisk liftkontrol (EHC) med liftaffjedring
8.257
8.257
8.257
6.616
6.616
6.616
4 mekaniske eller 5 elektroniske
3 elektr.
3 elektr.
3 elektr.
0 - 60 sek. på alle modeller
Kat. II / III
Kat. II / III
Kat. II / III

2)

Anden dækmontering mulig

3)

PUMA 185 CVX

PUMA 200 CVX

PUMA 215 CVX

FPT
FPT
FPT
6
6
6
Common Rail dieselmotor med 24 ventiler, turbolader og intercooler
EURO IIIB
6.700
6.700
6.700
172 / 234
184 / 250
191 / 260
149 / 203
160 / 218
172 / 234
1.900 - 2.000
1.900 - 2.000
1.900 - 2.000
162 / 220
173 / 235
181 / 246
136 / 185
147 / 200
158 / 215
2.200
2.200
2.200
1.019
1.082
1.120
862
927
995
46 / 45
45 / 44
45 / 43
395 / 48
395 / 48
395 / 48

•
•

•
•

•
•

Flerplade, oliekølet med styresystem
Hydraulisk betjent flerplade, oliekølet bremse, selvjusterende

PUMA 230 CVX
FPT
6

6.700
198 / 269
183 / 249
1.800
191 / 261
167 / 228
2.200
1.160
1.089
45 / 39
395 / 48

•
•

Elektro-hydraulisk med Auto PTO-kontrol
540 / 540E / 1.000 / 1.000E (540E / 1.000 or 1.000 / 1.000E)
1.931 / 1.598 / 1.912 / 1.583 (1.569 / 1.893 or 1.893 / 1.700)
1 3/8" 21 spliner (1 3/8" 6 spliner eller 1 3/4" 20 spliner)

3.785

3.785

3.785

3.785

3.785

Elektro-hydraulisk med styresystem, differentialespærre som standard, forakselaffjedring som ekstraudstyr

• / Aktiv
55
6,1

150 / 170
215
10.460
8.094
4 elektr.
Kat. III

• / Aktiv
55
6,1

• / Aktiv
55
6,1

• / Aktiv
55
6,1

Variabel oliemængde, tryk- og flowkompenserende pumpe
150 / 170
150 / 170
150 / 170
215
215
215
Elektronisk liftkontrol (EHC) med liftaffjedring
10.460
10.460
10.460
8.094
8.094
8.094
5 elektroniske
4 elektr.
4 elektr.
4 elektr.
0 - 60 sek. på alle modeller
Kat. III
Kat. III
Kat. III

• / Aktiv
55
6,1

150 / 170
215
10.460
8.094
4 elektr.
Kat. III

ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97 / 68 / EC
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MODELLER
VÆGT
Cirka shippingvægt std. / affjedret foraksel (kg)
Tilladt totalvægt (kg)
Maks. tilladt vægt for (kg)
Maks. tilladt vægt bag (kg)
DIMENSIONER 1)
A: Total længde (mm)
B: Total højde (mm)
C: Total bredde (over bagskærme med 150 mm forlængelse) (mm)
D: Akselafstand standardaksel / forakselaffjedring (mm)
E: Højde ved midten af bagakslen, højeste punkt (affj. kabine) (mm)
F: Sporvidde for (mm)
bag (mm)
G: Maks. frihøjde under trækbom (mm)
STANDARDDÆK 2)
For
Bag

MODELLER
VÆGT
Cirka shippingvægt std. / affjedret foraksel (kg)
Tilladt totalvægt (kg)
Maks. tilladt vægt for (kg)
Maks. tilladt vægt bag (kg)
DIMENSIONER 1)
A: Total længde (mm)
B: Total højde (mm)
C: Total bredde (over bagskærme med 150 mm forlængelse) (mm)
D: Akselafstand standardaksel / forakselaffjedring (mm)
E: Højde ved midten af bagakslen, højeste punkt (affj. kabine) (mm)
F: Sporvidde for (mm)
bag (mm)
G: Maks. frihøjde under trækbom (mm)
STANDARDDÆK 2)
For
Bag

• Standardudstyr

Ekstraudstyr

- Ikke tilgængelig

1)

Med standard dæk

PUMA 130

PUMA 145

PUMA 160

PUMA 170

PUMA 185

PUMA 200

PUMA 215

6.480 / 6.782
10.500
4.900
7.300

6.480 / 6.782
10.500
4.900
7.300

6.480 / 6.782
10.500
4.900
7.800

6.950 / 7.300
13.000
6.000
9.500

6.950 / 7.300
13.000
6.000
9.500

6.950 / 7.300
13.000
6.000
9.500

6.950 / 7.300
13.000
6.000
9.500

4.719
3.070
2.470
2.734 / 2.789
2.215
1.325-2.285
1.430-2.230
554

4.719
3.070
2.470
2.734 / 2.789
2.215
1.325-2.285
1.430-2.230
554

4.719
3.070
2.470
2.734 / 2.789
2.215
1.325-2.285
1.430-2.230
554

5.017
3.090
2.682
2.884 / 2.884
2.239
1.538-2.260
1.530-2.230
392

5.017
3.090
2.682
2.884 / 2.884
2.239
1.538-2.260
1.530-2.230
392

5.017
3.090
2.682
2.884 / 2.884
2.239
1.538-2.260
1.530-2.230
392

5.017
3.090
2.682
2.884 / 2.884
2.239
1.538-2.260
1.530-2.230
392

480 / 70 R28
580 / 80 R38

480 / 70 R28
580 / 80 R38

480 / 70 R28
580 / 80 R38

600 / 65 R28
650 / 65 R42

600 / 65 R28
650 / 65 R42

600 / 65 R28
650 / 65 R42

600 / 65 R28
650 / 65 R42

PUMA 130 CVX

PUMA 145 CVX

PUMA 160 CVX

PUMA 170 CVX

PUMA 185 CVX

PUMA 200 CVX

PUMA 215 CVX

PUMA 230 CVX

6.480 / 6.782
11.000
4.900
7.300

6.480 / 6.782
11.000
4.900
7.300

6.480 / 6.782
11.500
4.900
8.500

6.950 / 7.300
13.000
6.000
9.500

6.950 / 7.300
13.000
6.000
9.500

6.950 / 7.300
13.000
6.000
9.500

6.950 / 7.300
13.000
6.000
9.500

6.950 / 7.300
13.000
6.000
9.500

4.719
3.070
2.470
2.734 / 2.789
2.215
1.325-2.285
1.430-2.230
554

4.719
3.070
2.470
2.734 / 2.789
2.215
1.325-2.285
1.430-2.230
554

4.719
3.070
2.470
2.734 / 2.789
2.215
1.325-2.285
1.430-2.230
554

5.017
3.090
2.682
2.884 / 2.884
2.239
1.538-2.260
1.530-2.230
392

5.017
3.090
2.682
2.884 / 2.884
2.239
1.538-2.260
1.530-2.230
392

5.017
3.090
2.682
2.884 / 2.884
2.239
1.538-2.260
1.530-2.230
392

5.017
3.090
2.682
2.884 / 2.884
2.239
1.538-2.260
1.530-2.230
392

5.017
3.090
2.682
2.884 / 2.884
2.239
1.538-2.260
1.530-2.230
392

480 / 70 R28
580 / 80 R38

480 / 70 R28
580 / 80 R38

480 / 70 R28
580 / 80 R38

600 / 65 R28
650 / 65 R42

600 / 65 R28
650 / 65 R42

600 / 65 R28
650 / 65 R42

600 / 65 R28
650 / 65 R42

600 / 65 R28
650 / 65 R42

2)

Andet dækmontering mulig

3)

ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97 / 68 / EC

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. Standardog 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
© 2014 CASE IH - www.caseih.com - Puma-DK-BR - Gratis opkald på 00800 22 73 44 00 - Trykt i Italen - 06/14 - TP01 - Cod. 13C0002/DKO
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PRODuCERET I ØSTRIG,

BYGGET MED

LIDENSKAB
Hver eneste Case IH Puma og Puma CVX traktor bærer tydeligt præg af fremragende
østrigsk ingeniørarbejde og produktion. Fabrikken i St. Valentin er hjemstedet for
Case IH europæiske hovedkvarter, og med enestående ekspertise fra ingeniører og
medarbejdere i produktionen, samt højt avancerede samlebånd, produceres her 28
forskellige traktormodeller med maksimal kvalitet og præcision. 90 procent af
traktorerne, produceret i St. Valentin, eksporteres til lande over hele verden.

Prisvindende St. Valentin
CNH Industrial traktorfabrikken i St. Valentin, Østrig, har klaret sig imponerende i den
årlige World Class Manufacturing (WCM) vurdering. En succes, som skyldes produktion
i verdensklasse og højt kvalificerede medarbejdere. WCM står for kompetence, kvalitet
og præstation af en engageret medarbejderstab. Arbejdsprocesserne er optimeret og
afprøvninger samt kontrol følger strenge retningslinier, som rækker langt ud over
normal standard. Det klare mål er, at levere maskiner, som opfylder den enkelte
landmands behov.
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