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JESTEŚMY PO TO,

BY SŁUŻYĆ ROLNIKOM.
Ich wyzwaniom. Ich potrzebom. Ich dążeniom.
Wyjście im naprzeciw jest naszym celem. I nie spoczniemy,
dopóki nie zapewnimy im trwałego sukcesu.
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JESTEŚMY PO TO,

BY SŁUŻYĆ ROLNIKOM.



1996
Case IH wprowadza na 

rynek ciągnik Steiger 
Quadtrac®.

1995
Case IH jest pierwszym producentem 

maszyn rolniczych, który wprowadził system 
rolnictwa precyzyjnego - AFS®, 

umożliwiający rolnikom monitorowanie 
plonów przy użyciu technologii satelitarnej.

1988
Case IH wprowadza na 

rynek pierwszy ciągnik 
Magnum™.

1985
Zostaje zakupiona marka International Harvester 

i połączona z oddziałem Case Agricultural, stając 
się drugą co do wielkości firmą produkującą 

sprzęt rolniczy w Ameryce Północnej.

1977
Wprowadzenie do sprzedaży kombajnu 

Axial-Flow® z pojedynczym wzdłużnym 
rotorem i składającym się z segmentów 

klepiskiem rewolucjonizuje branżę.

1842
Jerome Increase Case 

tworzy Racine Threshing Machine 
Works w Racine w stanie Wisconsin.

DZIEDZICTWO MARKI CASE IH
Marka Case IH może się poszczycić 180-letnią
tradycją w branży
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1996
Case IH wprowadza na 

rynek ciągnik Steiger 
Quadtrac®.

2016
Case IH wytycza kierunek rozwoju 

technologii rolniczych i jako pierwszy 
producent maszyn rolniczych prezentuje 

bezprzewodowy, w pełni funkcjonalny 
autonomiczny pojazd koncepcyjny.

2019
Premiera opatentowanego,  

innowacyjnego systemu wiązania węzła 
marki Case IH: TwineProTM, stosowanego 

w wielkogabarytowych prasach 
kostkujących i pozwalającego osiągnąć 

maksymalny stopień zgniotu.
Premiera bezprzewodowej technologii 

AFS Connect™ do przesyłania danych, 
monitorowania gospodarstwa i zarządzania danymi.

2018
Premiera kombajnów 

Axial-Flow® 250 
z systemem automatyzacji 

AFS Harvest Command™.

2022
Jubileusz 45-lecia technologii 

omłotu i separacji ziarna  
z wykorzystaniem pojedynczego 

rotora - kombajn Axial-Flow jest 
unikalną maszyną na rynku.

Najnowocześniejszy ciągnik Puma 
o maksymalnej mocy 300 KM,  

z większym rozstawem osi 
i wyposażony w system  

telematyczny AFS Connect.
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KOLEJNY POZIOM RENTOWNOŚCI 
Witamy w inteligentnej i przyjaznej środowisku przyszłości

Nasi klienci wymagają czegoś więcej niż tylko zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań, dlatego rozwijamy naszą ofertę w kierunku 
kompleksowego ekosystemu technologii rolniczej, włączając do naszych 
produktów czujniki, elementy sterujące, algorytmy optymalizacyjne itp. 
Nasz system rolnictwa precyzyjnego AFS zapewnia naszym klientom otwarty 
system zarządzania oparty na danych, który maksymalizuje zrównoważony 
rozwój, wydajność i produktywność.

Otwórz się na naszą zaawansowaną technologię rolniczą i zacznij zwiększać 
swoje zyski dzięki powtarzalnej dokładności, ograniczeniu nakładów  
i redukcji kosztów prowadzenia działalności.



• PEŁEN ZAKRES DOKŁADNOŚCI ODBIORU 
SYGNAŁÓW

• DOKŁADNOŚĆ MIĘDZY PRZEJAZDAMI 
RÓWNA 1,5 CM

• SYGNAŁY KOREKCYJNE PRZESYŁANE 
POPRZEZ SIEĆ TELEFONII KOMÓRKOWEJ

• ZASIĘG 30 KM

• TECHNOLOGIA X-FILL

• MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z SIECI RTK+  
PRZEZ ODBIORNIKI AFS® VECTOR PRO, 
AFS 392, AFS ACCUSTAR I TRIMBLE  
NAV-900

SYSTEMY ROLNICTWA PRECYZYJNEGO
(AFS)
Precyzja na poziomie 1,5 cm dzięki RTK+

Równoległe prowadzenie maszyny przekłada się na mniejsze zużycie paliwa, ziarna, 
nawozów, środków ochrony roślin, a także na szybsze wykonanie pracy. 
Automatyczny, wykorzystujący sygnał DGPS system prowadzenia AccuGuideTM 
zapewnia precyzję na najwyższym poziomie i powtarzalną dokładność rzędu 1,5 cm 
dzięki sieci AFS AccuGuide RTK+. Za pomocą aplikacji xFill system RTK+ kompensuje 
przerwy w odbiorze lub zanikach sygnału wynoszące nawet 20 minut, dzięki czemu 
zawsze jesteś na właściwej ścieżce nawet w przypadku przerw w odbiorze sygnału. 

ZAUTOMATYZOWANY PROCES SKRĘCANIA 
Nasza zupełnie nowa technologia AFS AccuTurn Pro™ łączy w sobie system zarządzania 
jazdą na uwrociach z procesami kierowania ciągnikiem. Promień skrętu, prędkość  
i sterowanie narzędziem podczas zawracania na uwrociach zautomatyzowano 
i zoptymalizowano, co przekłada się na większą wydajność i wyższy komfort.

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!
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ODBIORNIKI  
GPS I 
WYŚWIETLACZE 
Komponenty AFS
zapewniają dostępność
i wydajność maszyny

Poznaj naszą bogatą ofertę monitorów  
z kolorowym ekranem dotykowym i wykorzystaj 
pełen potencjał maszyny bez zmiany  
konfiguracji preferencji dzięki monitorom  
AFS Pro 1200, AFS Pro 700TM Plus  
i rozwiązaniom do montażu wtórnego. 
 Nie ma znaczenia, jaki monitor wybierzesz - 
Case IH dostarczy Ci odpowiedni odbiornik:  
Case IH AFS® Vector Pro,  
AFS 392 GNSS i radio AG715.

12” / 
1200x800 pikseli

rozmiar ekranu

AFS® PRO 1200 
• Smukła konstrukcja o formacie obrazu 

16x10
• Powłoka zabezpieczająca przed odciskami 

palców
• Osłona szklana z przodu
• Czujnik światła otoczenia
•  Ekran wielodotykowy

AFS PRO 700 PLUS 
• Format tabletu
• Pamięć 15 GB
• Powłoka zabezpieczająca przed odciskami 

palców
• Wielozadaniowość
• Nawet 4 wejścia sygnału z kamery

ODBIORNIK AFS VECTOR PRO 
• Podstawowe poziomy dokładności:  

WAAS i AFS 1
• Średni poziom dokładności:  

AFS 2 i AFS 3
• Wysokie poziomy dokładności:  

RTK i AFS RTK+

AFS 392 
• Podstawowe poziomy dokładności:  

WAAS, OmniStar VBS, RangePoint RTX
• Średnie poziomy dokładności:  

OmniStar HP i G2, Centerpoint RTX 
(standardowy)

• Wysokie poziomy dokładności: 
CenterPoint RTX (szybki), RTK+, 
Trimble Ag RTK Base

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

9



ZARZĄDZANIE 
GOSPODARSTWEM

ZARZĄDZANIE 
FLOTĄ

ZARZĄDZANIE 
DANYMI

CYFROWA ELASTYCZNOŚĆ:  
SYSTEM AFS CONNECT
Znajdź swój nowy sposób na pracę rolnika!

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

System AFS ConnectTM umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie gospodarstwem, flotą maszyn i danymi, dzięki czemu 
użytkownik może zoptymalizować wydajność i efekty pracy oraz zwiększyć elastyczność. Centralny ośrodek sterowania ułatwia 
dostęp do krytycznych danych dotyczących gospodarstwa, maszyny i danych agronomicznych z komputera lub tabletu / urządzenia 
przenośnego przez cały cykl produkcyjny uprawy roślinnej. 

ZARZĄDZANIE GOSPODARSTWEM 
•  Gromadzenie i wizualizacja danych  

w celu pogłębienia wiedzy rolniczej
•  Zdalne przesyłanie ścieżek 

prowadzenia i receptur aplikacyjnych 
do maszyny

•  Zapytaj swojego dealera o najnowsze 
cechy tej stale rozwijającej się 
platformy

ZARZĄDZANIE FLOTĄ
•  Otrzymywanie powiadomień  

i wyświetlanie najważniejszych 
parametrów roboczych

•  Monitorowanie aktualnej 
i historycznej wydajności maszyny

•  Planowanie i wykonywanie prac 
konserwacyjnych w skomunikowanych 
pojazdach

•  Koordynacja wszystkich posiadanych 
maszyn

ZARZĄDZANIE DANYMI
•  Bezprzewodowy, dwukierunkowy 

transfer danych pomiędzy portalem 
AFS Connect a zaufanymi 
dostawcami zewnętrznymi

•  Przesyłanie i wizualizacja danych 
historycznych zapewniają całościowy 
podgląd na wydajność prac

•  Dostęp do wiodących w branży 
usługodawców zewnętrznych i 
doradców w celu korzystania z ich usług 
dotyczących posiadanych maszyn
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SYSTEM AFS CONNECT
Z myślą o maksymalnej wydajności
PEŁNA WIDOCZNOŚĆ NA ODLEGŁOŚĆ 
• AFS CONNECT VIEW: Osoba zarządzająca gospodarstwem może mieć podgląd na 

ekran wyświetlany na monitorze AFS PRO 1200
• AFS CONNECT SUPPORT PRO: Dealer może zdalnie zidentyfikować wymagane prace 

konserwacyjne i czynności serwisowe oraz proaktywnie określić wymagane części 
zamienne

• PRZESYŁANIE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO DROGĄ RADIOWĄ: umożliwia 
dealerowi bezprzewodowe wysyłanie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

AKTUALNE INFORMACJE O WYKONYWANYCH PRACACH
• Możliwość wyświetlania, udostępniania i zarządzania danymi na bieżąco z każdego 

urządzenia
• Zdalny podgląd aktualnych danych telematycznych maszyny i kodów usterek

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE, GDY JESTEŚ W RUCHU
• Aktualne mapy z pojazdami pozwalają zlokalizować maszyny i otrzymać wskazówki na 

temat dojazdu
• Informacje o pojeździe można udostępniać za pomocą różnych aplikacji (np. WhatsApp)

MYCASEIH.COM 
Wyszukiwanie często stawianych pytań, porad 
dotyczących usuwania usterek i instrukcji 
konserwacji, mających na celu zapewnienie 
nieprzerwanej pracy Twoich maszyn. 
Wyświetlanie wszystkich posiadanych 
maszyn i urządzeń, dostęp do pulpitu 
sterowania AFS Connect, wyświetlanie 
ostrzeżeń dotyczących maszyn, 
wyświetlanie zastosowań i wiele innych 
funkcjonalności - wszystko w jednym 
miejscu. 
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MISTRZOWIE WYDAJNOŚCI
Wysoka wydajność niezależnie od zastosowania

Świat jest napędzany przez rolnictwo. Rolnicy produkują żywność, włókna i paliwo, 
które wspomagają niemal każdy aspekt życia. Naszą misją w Case IH jest wspieranie 
tych mężczyzn i kobiet dzięki naszym innowacyjnym, niezawodnym i efektywnym 
rozwiązaniom, które pozwalają im sprostać wyzwaniom współczesnego rolnictwa. 
Jesteśmy marką dla profesjonalnych producentów – partnerem w ich wydajności 
produkcyjnej, antycypującym ich potrzeby i pomagającym im w osiągnięciu więcej niż 
kiedykolwiek uznali za możliwe.   
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• WYPOSAŻONE W SILNIKI FPT  
O POJEMNOŚCI 12,9 LITRA  
Z WYSOKOCIŚNIENIOWYM UKŁADEM 
WTRYSKU PALIWA TYPU COMMON RAIL  
I DWUSTOPNIOWĄ TURBOSPRĘŻARKĄ

• DO WYBORU PRZEKŁADNIA 16X2 
POWERDRIVE (W PEŁNI AUTOMATYCZNA 
PRZEKŁADNIA POWERSHIFT) LUB 
BEZSTOPNIOWA PRZEKŁADNIA CVXDRIVE

• PRZEGUBOWY UKŁAD KIEROWNICZY 
I SYSTEM TRZYPUNKTOWEGO 
ZAWIESZENIA POZWALAJĄCE 
WYKORZYSTAĆ PEŁNĄ MOC

• KONSTRUKCJA CZTERECH NIEZALEŻNYCH 
ZESPOŁÓW GĄSIENIC ZAPEWNIAJĄCA 
RÓWNOMIERNE ROZŁOŻENIE MASY NA 
ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI KONTAKTU  
Z PODŁOŻEM RÓWNEJ 5,6 M2

• USŁUGI TELEMATYCZNE AFS CONNECTTM 
- DOSTĘP DO CIĄGNIKÓW Z SERII 
QUADTRAC AFS CONNECT

QUADTRAC  
AFS CONNECT
Pionierska koncepcja

Case IH przoduje w technologii napędu gąsienicowego już od 
1997 r., gdy światło dzienne ujrzały ciągniki Quadtrac. 
Wyposażone w oddzielny napęd, oscylacyjne gąsienice 
ciągników Quadtrac® zmniejszają nacisk na grunt, co pozwala 
ograniczyć zniszczenie gleby, zapewnia płynną i komfortową 
jazdę oraz redukuje stres przy pracach polowych. 

Ta spuścizna teraz została połączona z naszą najbardziej 
innowacyjną i wygodną kabiną, która dysponuje poziomem 
łączności i aplikacji telematycznych, jakiego nigdy wcześniej 
nie doświadczyłeś. Nowy system operacyjny AFS® Vision Pro 
pozwala skonfigurować systemy rolnictwa precyzyjnego, 
ciągnika i łączności dzięki zintegrowanym rozwiązaniom. A to 
wszystko jest możliwe bez konieczności rezygnowania z mocy, 
efektywności, trwałości i produktywności, z których ciągniki 
Quadtrac są dobrze znane. 

Dowiedz się więcej 
o naszej unikalnej technologii 
napędu gąsienicowego! 

Moc znamionowa 

476-628 KM

Przekładnia napędowa 

PowerDrive 
lub

CVXDrive

Maksymalne natężenie przepływu  
w pompie  

428 l/min
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STEIGER AFS CONNECT
Moc na kołach

Napęd na 4 koła sprawia, że ciągniki kołowe Steiger nadają się 
idealnie do różnego rodzaju zadań, od ciągnięcia dużych 
sadzarek i pasowych spulchniaczy gleby po pchanie wozów do 
przewozu kiszonki i zboża. 
Generowanie dużej mocy to jedno. Ale to, co ma zasadnicze 
znaczenie, to sposób, w jaki ten wiodący w branży układ 
napędowy wydajnie przenosi moc na ciągnik i ostatecznie na 
podłoże i narzędzie, a pod tym względem ciągniki Steiger 
przodują. W trudnych warunkach terenowych ciągnik oferuje 
wyjątkową przyczepność, wykorzystując automatyczną 
blokadę mechanizmu różnicowego, zmniejszającą poślizg. 

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

• NASZ NAJPOTĘŻNIEJSZY CIĄGNIK 
Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA MOCĄ  
MAKSYMALNĄ RÓWNĄ 558 KM

• WZMOCNIONE OSIE ZASTOSOWANE  
W CIĄGNIKACH  
STEIGER® AFS CONNECT™  
UTRZYMAJĄ NAWET 30 T 
CAŁKOWITEGO  
CIĘŻARU POJAZDU

• ROZKŁAD OBCIĄŻENIA 50:50 
POMIĘDZY OSIĄ PRZEDNIĄ A 
TYLNĄ ZAPEWNIA MAKSYMALNĄ 
PRZYCZEPNOŚĆ I MINIMALNE 
ZAGĘSZCZANIE GLEBY

• NOWE CIĘŻSZE OSIE PRĘTOWE  
O WYMIARZE 12,5 CM

• OPCJONALNE 4-PUNKTOWE 
ZAWIESZENIE KABINY ZAPEWNIA 
MIĘKKĄ JAZDĘ W KAŻDYM TERENIE

Maksymalne natężenie  
przepływu w pompie 

428 l/min

Moc znamionowa 

426-507 KM

Przekładnia napędowa 

PowerDrive 
lub

CVXDrive
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• MOCNE I NIEZAWODNE SILNIKI:  
OD MOCY ZNAMIONOWEJ 340 KM 
DO MOCY MAKSYMALNEJ 435 KM

• 40-PROCENTOWY PRZYROST MOMENTU 
OBROTOWEGO

• PRZEKŁADNIA NAPĘDOWA 19X4 POWERDRIVE 
(21X5 W MODELU MAGNUM 400) LUB CVXDRIVE

• SEMI-AKTYWNA HYDRAULICZNA AMORTYZACJA 
KABINY

• WYŚMIENITA WIDOCZNOŚĆ DO PRZODU, TYŁU I NA 
BOKI DZIĘKI PRZESZKLENIU O POWIERZCHNI 6,4 M2

• MAKS. UDŹWIG TYLNEGO ZACZEPU 11 700 KG

• PRECYZYJNY UKŁAD PROWADZENIA AFS 
ACCUGUIDETM, USŁUGI TELEMATYCZNE I ISOBUS 
KLASY III

• MAGNUM AFS CONNECT UMOŻLIWIA:
 - PROWADZENIE GOSPODARSTWA TAK JAK CHCESZ
 -  ZARZĄDZANIE DANYMI, MONITOROWANIE  

I PRZESYŁANIE DANYCH ORAZ ICH UDOSTĘPNIANIE 
TWOIM PARTNEROM BIZNESOWYM

 - INDYWIDUALIZACJĘ ŚRODOWISKA PRACY OPERATORA

Magnum™ AFS Connect™ wyróżniają wysokie osiągi, łatwość 
obsługi, innowacyjna technologia i maksymalna wydajność. 
Najnowsze rozwiązania telematyczne wspierają użytkownika 
przy podejmowaniu decyzji dotyczących uprawy roli.  
Stworzona z myślą o operatorze kabina, nowy system 
operacyjny AFS® Vision Pro i Multicontroller zapewniają 
intuicyjną i indywidualną obsługę przy uwzględnieniu 
preferencji operatora. Magnum AFS Connect to Twój idealny 
partner i ulubione miejsce pracy. 

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

MAGNUM AFS CONNECT
Swoboda wykonywania prac rolnych, 
której oczekujesz

Moc znamionowa 

340-400 KM

Przekładnia napędowa 

PowerDrive lub

CVXDrive
...

Maksymalne natężenie przepływu w pompie  

214-328 l/min
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SKOMUNIKOWANY MAGNUM AFS CONNECTTM

Zarządcy gospodarstwa i operatorzy mogą mieć dostęp do informacji z ciągnika poprzez 
telefon, tablet lub komputer osobisty całkowicie bezprzewodowo. Dzięki wyposażeniu  
w system telematyczny AFS Connect możesz cieszyć się swobodą podejmowania właściwych 
decyzji wspieranych przez wszelkie niezbędne dane we właściwym czasie i miejscu oraz  
z dowolnego urządzenia. 

MOC PRZENOSZONA NA PODŁOŻE
Jako rolnik wiesz, jak ważną rolę w rolnictwie odgrywa gleba, a w szczególności w Twojej 
pracy. Stanowi ona podstawę gęstego sadzenia roślin i wysokich plonów. W Case IH dobrze 
wiemy, że najważniejsze Twoje zasoby wymagają ostrożnego traktowania. Mając na uwadze 
ten cel oraz dzięki naszej wiedzy eksperckiej w budowie gąsienicowych układów jezdnych 
połączyliśmy zalety ciągnika gąsienicowego z najlepszymi cechami ciągnika kołowego. 
Magnum Rowtrac zapewnia maksymalny kontakt z glebą i wyśmienitą przyczepność bez 
uszczerbku dla jakości prowadzenia lub zwrotności ciągnika kołowego.
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• MAKSYMALNA MOC SIĘGAJĄCA 313 KM

• KONSTRUKCJA SILNIKA I UKŁADU 
WYDECHOWEGO NIE WYMAGA REGENERACJI 
ANI KONSERWACJI UKŁADU NEUTRALIZACJI 
SPALIN

• 4 PRĘDKOŚCI TYLNEGO WOM W 
STANDARDZIE I OPCJONALNY 2-BIEGOWY 
WOM PRZEDNI

• ZAAWANSOWANY HAMULEC PRZYCZEPY 
ZWIĘKSZA STABILNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

• OPCJONALNY ZAAWANSOWANY 
SYSTEM ZARZĄDZANIA ZAWRACANIEM 
NA UWROCIACH (HMC II), SYSTEM 
AUTOMATYCZNEGO PROWADZENIA 
ACCUGUIDE I TELEMATYKA AFS CONNECT

OPTUM AFS CONNECT
Przełomowy ciągnik opracowany z myślą o dużych projektach

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

Ciągniki Optum® AFS Connect™ marki Case IH wyróżnia 
udoskonalona kabina zapewniająca operatorowi większy 
komfort oraz moc potrzebna do kultywacji gleby, siewu lub 
sadzenia i korzystania z najcięższych narzędzi. Zintegrowana 
technologia AFS Connect pozwala osiągnąć maksymalną 
wydajność.
Elegancki wygląd, wygodna jazda, a do tego moc znamionowa 
od 250 do 300 KM w zależności od modelu. Optymalny 
stosunek mocy do masy zapewnia większą wszechstronność  
i otwiera nowe możliwości robocze w każdej sytuacji. 
Duża, luksusowa, stworzona z myślą o operatorze i intuicyjna 
kabina modelu Optum AFS Connect o z systemem 
operacyjnym AFS Vision Pro, monitor o wysokiej rozdzielczości 
i zoptymalizowany Multicontroller zapewniają komfort na 
najwyższym poziomie/

Moc znamionowa 

250-300 KM

Przekładnia napędowa 

CVXDrive

Maksymalne natężenie przepływu  
w układzie hydraulicznym 

165-220 l/min 

18



PUMA AFS CONNECT
Przejdź na kolejny poziom

Wymagające firmy potrzebują technologii, aby móc pracować 
wydajnie i generować zyski. Nowy ciągnik Puma 260 CVXDrive 
pozwala osiągnąć zupełnie nowy poziom łączności. 
Wyprodukowany w Austrii i wyposażony w pakiet telematyczny 
AFS® Connect ciągnik Puma 260 CVXDrive zachwyca swoją 
wydajnością.
Nowy ciągnik Puma AFS Connect wyróżniają niska masa, 
wysokie osiągi, duża moc i najnowsze usługi telematyczne, 
które płynnie łączą maszynę i ludzi. Wykorzystujące jego 
mocne strony, dodaliśmy do tej serii nowy model - Puma 260 
AFS Connect. Został on opracowany z myślą, aby stał się 
najlżejszym, lecz także najsilniejszym ciągnikiem w swoim 
segmencie. Wyposażony w wiele wartościowych 
funkcjonalności nowy ciągnik Puma AFS Connect zapewnia 
ochronę Twojej inwestycji w długim okresie czasu 
i maksymalną wydajność pracy na roli.

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

Moc znamionowa 

260 KM
Przekładnia napędowa 
CVXDrive

• NOWY CIĄGNIKI PUMA 260 CVXDRIVE  
O MAKSYMALNEJ MOCY Z DOŁADOWANIEM 
RÓWNEJ 302 KM

• NOWA, O 8% WIĘKSZA I NAJCICHSZA KABINA 
(TYLKO 66 DBA)

• NOWY INTUICYJNY SYSTEM OPERACYJNY  
AFS VISION PRO

• NOWE AKTYWNE ZAWIESZENIE POJAZDU

• NOWE TYLNE ZAWORY HYDRAULIKI 
ZEWNĘTRZNEJ Z RĘCZNYM SPUSTEM 
CIŚNIENIA

• NOWY PAKIET SAFEGUARD CONNECTTM :
 – PRZEGLĄD PRZED SEZONEM
 –  MAXSERVICE PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ  

I 7 DNI W TYGODNIU
 –  SYSTEMY TELEMATYCZNE AFS CONNECTTM

19



Moc znamionowa 

180 - 241 KM

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

PUMA 185-240
Nowy samiec alfa w stadzie 

Ciągnik Puma®  marki Case IH jest doskonale znany ze swojej 
niezawodności, mocy i ekonomii eksploatacji. Produkowany 
jest w Austrii, a do wyboru są różne modele i poziomy osiągów. 
Wszystkie ciągniki Puma mają jedną wspólną cechę: 
opatentowaną technologię silnika i układu wydechowego 
„made by FPT”.
Ciągniki serii Puma marki Case IH wyróżniają najnowsze 
wzornictwo i oświetlenie, wyższa jakość i wydłużone okresy 
pomiędzy przeglądami, które pozwalają osiągnąć większą 
wydajność. W tych modelach zastosowano nowy układ 
neutralizacji spalin HI-eSCR2, wydłużono okresy pomiędzy 
przeglądami i zwiększono dynamikę jazdy po drogach. 
Optymalny komfort i najwyższą efektywność zawdzięczają one 
licznym udoskonaleniom takim jak przenośna lodówka 
kabinowa i nisko zamontowana wycieraczka przednia.

•  NOWA KRATKA WLOTU POWIETRZA 
Z UDOSKONALONYMI REFLEKTORAMI 
ROBOCZYMI LED ZAPEWNIAJĄCYMI 
RÓWNOMIERNE OŚWIETLENIE OBSZARU 
PRACY

•  MOCNY 6-CYLINDROWY SILNIK 
SPEŁNIAJĄCY WYMOGI NORMY STAGE V

•  UDŹWIG TYLNEGO ZACZEPU 10,4 T

•  GNIAZDO ISOBUS W PRZEDNIM TUZ

• UKŁADY AUTOMATYCZNEGO 
PROWADZENIA AFS ACCUGUIDE  
I AFS ACCUTURN PRO ORAZ USŁUGI 
TELEMATYCZNE AFS CONNECT

• ZAAWANSOWANY HAMULEC PRZYCZEPY 
ZWIĘKSZA STABILNOŚĆ  
I BEZPIECZEŃSTWO

Przekładnia napędowa 

PowerDrive lub 

CVXDrive
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PUMA 140-175
Niech moc będzie z rolnikami.
Elastyczność także.

Ciągniki Puma® marki Case IH cechują wyższa moc, większa 
stabilność i szereg cech umożliwiających wykonywanie wielu 
prac w gospodarstwach hodowlanych, mlecznych i mieszanych. 
Decydując się na ciągnik Puma, nie musisz wybierać pomiędzy 
mocą a elastycznością. 
Podstawowy model Puma 140-165 to wybór ekonomiczny, 
Puma 150 i 165 z Multicontrollerem oferują klientom większą 
automatyzację, natomiast model Puma CVXDrive zapewnia 
najwyższą wydajność. Dzięki podłokietnikowi z Multicontrollerem 
oraz z dżojstikiem marki Case IH modele Puma Multicontroller 
i Puma CVXDrive dysponują wszystkimi kluczowymi funkcjami 
obsługowymi w zasięgu ręki kierowcy.

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

•  DO WYBORU RÓŻNE POZIOMY KOMFORTU I 
PRZEKŁADNIE NAPĘDOWE

•  MAKS. 5 ELEKTROHYDRAULICZNYCH 
TYLNYCH ZAWORÓW HYDRAULIKI 
ZEWNĘTRZNEJ I 2 POMPY HYDRAULICZNE

•  UDŹWIG TYLNEGO ZACZEPU 8,5 T

•  NOWY DŻOJSTIK DO OBSŁUGI ŁADOWACZA 
ZE ZMIANĄ KIERUNKU JAZDY ZWIĘKSZA 
KOMFORT PROWADZENIA

•  NISKO ZAMONTOWANA WYCIERACZKA O 
WIĘKSZYM O 60% ZAKRESIE DZIAŁANIA

•  UKŁADY AUTOMATYCZNEGO PROWADZENIA 
AFS ACCUGUIDE I AFS ACCUTURN PRO ORAZ 
MAGISTRALA ISOBUS KLASY III

Przekładnia napędowa 

ActiveDrive 6 lub 
PowerDrive lub 

CVXDrive
Moc znamionowa 

140-180 KM

Maksymalne natężenie przepływu w  
układzie hydraulicznym 

110-160 l/min 

Przekładnia Powershift i przekładnia nawrotna Powershuttle 
są obsługiwane za pomocą przycisków Multicontrollera, 
podobnie jak zaczep tylny i jeden z tylnych zaworów hydrauliki 
zewnętrznej. Modele Puma CVXDrive są równie łatwe 
w prowadzeniu co ekonomiczne, a ich intuicyjny system 
operacyjny sprawia, że wystarczy po prostu do nich wsiąść 
i jechać. Oczywiście wszystkie modele zostały stworzone pod 
kątem wielu operatorów - od operatorów sezonowych do 
zatrudnionych na stałe.
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Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

MAXXUM CVXDRIVE
Większy komfort i inteligentne wsparcie

Poznaj zalety ciągnika Maxxum® CVXDrive marki Case IH : standardowe 
osie przednie oraz osie przednie do wykonywania ciężkich prac 
ładowaczem, układ wspomagania kierowaniem i większy komfort  
w kabinie - to wszystko, by zwiększyć Twoją wydajność. 
Marka Case IH przoduje w zakresie konstrukcji przekładni 
bezstopniowych i ich zastosowania w ciągnikach, tworząc 
rozwiązania, które zapewniają maksymalną wydajność, 
a jednocześnie intuicyjną obsługę i sterowanie. Montowana 
w ciągnikach Maxxum o mocy 125-150 KM przekładnia 
CVXDrive marki Case IH pasuje wszystkim operatorom - od 
operatorów zatrudnionych na stałe po operatorów 
okazjonalnych. Musisz tylko wiedzieć, czy Twoje wymagania 
wobec mocy spełnia nasz model z 4- lub 6-cylindrowym 
silnikiem. Nasz flagowy model z sześciocylindrowym silnikiem 
Maxxum 150 CVXDrive rozwija maksymalną moc 175 KM.

• NOWE WRAŻENIA Z JAZDY DZIĘKI 
MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA 
USTAWIEŃ PRZEKŁADNI CVXDRIVE DO 
WŁASNYCH POTRZEB

• NOWA GAMA ŁADOWACZY MARKI 
CASE IH ZWIĘKSZAJĄCYCH 
WSZECHSTRONNOŚĆ

• PRACUJ INTELIGENTNIEJ, A NIE CIĘŻEJ 
DZIĘKI AFS CONNECTTM

• WYDŁUŻONY OKRES POMIĘDZY 
PRZEGLĄDAMI (750/1 500 GODZIN)

• SYSTEM AUTOMATYCZNEGO 
PROWADZENIA AFS ACCUGUIDE 
I MAGISTRALA ISOBUS NA 
WYPOSAŻENIU FABRYCZNYM

Moc znamionowa 

125-150 KM

Przekładnia napędowa 
CVXDrive

Maksymalne natężenie przepływu  
w pompie 

150 l/min
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Moc znamionowa 

125-150 KM

Przekładnia napędowa 
CVXDrive

MAXXUM & MAXXUM 
MULTICONTROLLER  
Wykorzystaj dzień w pełni

Ciągniki serii Maxxum są oferowane z wieloma elementami 
wyposażenia, w tym z przekładnią ActiveDrive 4 i ActiveDrive 8, 
różnymi osiami przednimi i kilkoma układami hydraulicznymi. W 
naszej serii Maxxum znajdziesz idealny ciągnik do każdej pracy.
Intuicyjna obsługa jest elementem wyróżniających ciągniki 
marki Case IH wyposażone w Multicontroller, który pozwala 
zwiększyć wydajność i efektywność pracy. Dzięki nowej 
8-biegowej, automatycznej przekładni typu Powershift 
ActiveDrive 8 24x24 wszystkie ciągniki Maxxum Multicontroller 
cechuje łatwość obsługi. 

MAXXUM® MULTICONTROLLER
• WYDAJNOŚĆ SPOD ZNAKU 

MAXXUM DZIĘKI PODŁOKIETNIKOWI 
Z MULTICONTROLLEREM 
ZAPEWNIAJĄCEMU NAJWYŻSZĄ 
ERGONOMIĘ W KABINIE

• ACTIVEDRIVE 8: 8-BIEGOWA 
PRZEKŁADNIA TYPU POWERSHIFT  
24X24

• NAWET 4 ELEKTRYCZNE ZAWORY 
HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ

MAXXUM®

MAKSYMALNA MOC Z DOŁADOWANIEM 
SIĘGAJĄCA 175 KM

• ACTIVEDRIVE 4: 4- BIEGOWA 
PRZEKŁADNIA POWERSHIFT 16X16, 
DOSTĘPNA W CIĄGNIKACH  
Z WYSOKIM LUB NISKIM DACHEM

• DOSTĘPNA W CIĄGNIKACH  
Z WYSOKIM LUB NISKIM DACHEM

• NATĘŻENIE PRZEPŁYWU 
HYDRAULICZNEGO W UKŁADZIE OCLS 
WYNOSZĄCE 86 L/MIN LUB 121 L/
MIN W UKŁADZIE CCLS, NAWET 
4 MECHANICZNE TYLNE ZAWORY 
HYDRAULIKI ZEWNĘTRZNEJ

Silnik FTP o pojemności skokowej 

4,5 / 6,7l

Maksymalne natężenie przepływu 
w pompie 

150 l/min

Standardowe modele Maxxum są podstawowymi modelami, 
lecz posiadają na wyposażeniu technologie, które pozwalają 
sprostać potrzebom nowoczesnych rolników na całym świecie. 
Skorzystaj z komfortowej kabiny, nawet czterech 
mechanicznych zaworów hydrauliki zewnętrznej oraz 
identycznych możliwości używania narzędzi, które to elementy 
dobrze znasz z innych modeli Maxxum.

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

Przekładnia napędowa 
ActiveDrive 4  

lub ActiveDrive 8
Moc znamionowa 

115-150 KM
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• 4-CYLINDROWY SILNIK 
O POJEMNOŚCI SKOKOWEJ 4,5 L

• 0-40 KM/H PRZY 1700 OBR/MIN 
PRZEKŁADA SIĘ NA NISKIE ZUŻYCIE 
PALIWA

• ZOPTYMALIZOWANA KONSTRUKCJA 
PODWOZIA UMOŻLIWIA MONTAŻU 
PRZEDNIEGO ZACZEPU BLISKO 
MASZYNY

• AMORTYZOWANA OŚ PRZEDNIA 
I AMORTYZOWANA KABINA

• MAKS. 7 ZAWORÓW HYDRAULIKI 
ZEWNĘTRZNEJ DO OBSŁUGI 
WSZYSTKICH NARZĘDZI

VESTRUM CVXDRIVE 
Symbioza kompaktowych gabarytów i komfortu 

Długie dni na polu mogą dać Ci w kość. Pozwól nam zwiększyć 
komfort, abyś mógł efektywniej pracować. 
Wejdź do środka przestronnej kabiny ciągnika Vestrum® 
CVXDrive i poczuj nowy poziom komfortu uzyskany we wnętrzu 
dzięki zastosowaniu wyłącznie materiałów klasy premium. 
Ponadto system Headland Management Control II będzie Ci 
pomocny podczas wykonywania skrętów na uwrociu. Magistrala 
ISOBUS III umożliwia automatyczną regulację prędkości jazdy 
do przodu, położenia zaczepu i biegu WOM w funkcji czasu lub 
odległości odpowiednio do Twoich preferencji. Dzięki temu 
możesz ciągle pracować efektywnie. Vestrum jest pierwszym 
ciągnikiem marki Case IH w segmencie o mocy 100 KM 
wyposażonym w bezstopniowa przekładnię CVXDrive. Silnik o 
pojemności skokowej 4,5 l z układem wtrysku paliwa typu 
Common Rail rozwija moc od 110 do 140 KM w zakresie 
prędkości obrotowych od 1 700 do 1 900 obr/min. 

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

Moc znamionowa

 100-130 KM

Przekładnia napędowa 

CVXDrive

Maksymalne natężenie przepływu w pompie 

110 l/min
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LUXXUM 
Ciężka praca nigdy nie była tak łatwa

Wiemy, że udany dzień pracy rozpoczyna się od znakomitego 
ciągnika, który poradzi sobie z wyzwaniami codziennych zadań 
z wszechstronnością, wydajnością, siłą i niezawodnością. 
Niektóre rozwiązania tak bardzo ułatwiają pracę, że 
zastanawiasz się, jak sobie bez nich radziłeś przedtem.
Nowe ciągniki Luxxum® marki Case IH posiadają te wszystkie 
cechy w połączeniu z większą zwrotnością, wyższym 
poziomem komfortu i lepszą widocznością niż w jakimkolwiek 
ciągniku tej wielkości, jaki do tej pory produkowaliśmy. 
Popatrz na ciągnik Luxxum, a zobaczysz od razu, że został 
stworzony z myślą, by sprostać wymogom wymagających 
rolników. Modele Luxxum są wszechstronnymi ciągnikami 
użytkowymi dla użytkowników, którzy być może nie potrzebują 
bardzo wysokiej mocy, lecz poza tym potrzebują najlepszych 
możliwych rozwiązań. 

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

• PODŁOKIETNIK Z MULTICONTROLLEREM 
MARKI CASE IH: WIELE ELEMENTÓW 
STERUJĄCYCH DOSŁOWNIE POD RĘKĄ

•  AUTOMATYCZNE 4-ZAKRESOWA  
PRZEKŁADNIA POWERSHIFT 32X32

• 4-BIEGOWY TYLNY WOM: 540, 540E, 
1000 I 1000E

• MAKS. UDŹWIG TYLNEGO ZACZEPU  
5560 KG

• OPCJONALNA POMPA HYDRAULICZNA 
CCLS O WYDATKU 100 LITRÓW/MINUTĘ

Moc znamionowa 

100-120 KM

Przekładnia napędowa 

ActiveDrive 4 

Pojemność skokowa 

3 600 cm3

Maksymalne natężenie przepływu 
w pompie 

100 l/min
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FARMALL A 
55-75

FARMALL A 
55-75

FARMALL 55-75 A

Marka Case IH opracowała ciągniki Farmall 55-75 A 
dla użytkowników poszukujących kompaktowego 
i wszechstronnego ciągnika o ogólnym przeznaczeniu. 
Cechuje je niska masa, wysoka zwrotność, prostota 
obsługi i niskie koszty eksploatacji, dzięki czemu stanowią 
idealne połączenie osiągów i rozsądnej inwestycji.

SILNIK  FPT, 3-cylindrowy, pojemność skokowa 
2 900 cm3

PRZEKŁADNIA Mechaniczna ManualDrive 12x12 lub  
 Powershuttle

UDŹWIG ZACZEPU 2 700 kg

POJEMNOŚĆ SKOKOWA POMPY 47,7 l

CAŁKOWITY CIĘŻAR POJAZDU  4 800 kg

FARMALL 90-100 A

Jeśli szukasz kompaktowego, ekonomicznego, prostego  
w obsłudze i niewymagającego pod względem konserwacji 
ciągnika o mocy 100 KM, nowe modele Farmall 90-100 A 
posiadają wszystkie cechy, których można oczekiwać od ciągnika 
marki Case IH - wytrzymałość, niezawodność i ekonomikę.

SILNIK  FPT, 4-cylindrowy, pojemność skokowa 
3 600 cm3

PRZEKŁADNIA mechaniczna ManualDrive 12x12 lub 
 Powershuttle 

  Mechaniczna ManualDrive 20x20 lub 
 Powershuttle z biegiem pełzania

UDŹWIG ZACZEPU 4 400 kg

POJEMNOŚĆ SKOKOWA POMPY 82 l

CAŁKOWITY CIĘŻAR POJAZDU  6 500 kg

GAMA 
CIĄGNIKÓW 

FARMALL
Kompaktowy, 

komfortowy towarzysz 
zapewniający Ci 

wszechstronność.

Ciągniki Farmall zajmują zaszczytne
miejsce w naszej historii, gdyż nasze 

pierwsze ciągniki u dużej mocy 
zbudowaliśmy w 1923 r. 

Obecnie wszechstronność, efektywność
i komfort odgrywają ważniejszą rolę

niż kiedykolwiek wcześniej. 
Nowe ciągniki Farmall stworzyliśmy 

specjalnie z myślą o wielkości 
współczesnych gospodarstw i rosnących 

wymaganiach.
W naszej bogatej ofercie modeli znajdują się

ciągniki gotowe do każdej pracy na polu  
i poza nim. Wystarczy, że wybierzesz

najlepsze dla siebie rozwiązanie,
a my zajmiemy się resztą!
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NOWY WYGLĄD

FARMALL 55-75 C

Ciągniki Farmall C marki Case IH o mocy od 55 do 75 KM 
wyróżniają wszechstronność i kompaktowe wymiary,  
a ponadto silnik i przekładnia napędowa, których osiągi 
przekraczają oczekiwania. Świetnie się sprawdzają 
w gospodarstwach uprawowych i gospodarstwach 
hodowlanych, w specjalistycznych przedsiębiorstwach, 
takich jak fermy drobiu i gospodarstwa warzywne. Ciągniki 
Farmall C nie tylko spełniają, ale wręcz przewyższają 
oczekiwania pokładane przez użytkowników w tej marce.

SILNIK  FPT, 4-cylindrowy, pojemność skokowa 
3 600 cm3

PRZEKŁADNIA Mechaniczna ManualDrive 12x12 lub  
 Powershuttle

UDŹWIG ZACZEPU 2 500 kg

POJEMNOŚĆ SKOKOWA POMPY 49 l

CAŁKOWITY CIĘŻAR POJAZDU  4 800 kg

FARMALL 100-120 C 
SELECTION
Wyposażone w pompy o dużym natężeniu przepływu i 
charakteryzujące się imponującym udźwigiem z przodu i z tyłu, 
ciągniki Farmall C Selection są proste w obsłudze i skutecznie 
radzą sobie z szeroką gamą wymagających narzędzi.

SILNIK  FPT, 4-cylindrowy, pojemność skokowa 
3 600 cm3

PRZEKŁADNIA ManualDrive 12x12 Powershuttle lub 
 ManualDrive 20x20 Powershuttle  
 z biegiem pełzania

UDŹWIG ZACZEPU 5 000 kg

POJEMNOŚĆ SKOKOWA POMPY 82 l

CAŁKOWITY CIĘŻAR POJAZDU  7 000 kg

FARMALL 90-120 C 
ADVANCED
Elementy sterowania na nowoczesnym Multicontrollerze, 
ergonomiczna kabina, kompaktowe wymiary i mały promień 
skrętu sprawiają, że ciągniki Farmall C Advanced są 
preferowanym wyborem klientów w segmencie 90 - 120 KM.

SILNIK  FPT, 4-cylindrowy, pojemność skokowa 
3 600 cm3

PRZEKŁADNIA  2-biegowa przekładnia typu Powershift 
ActiveDrive 2 24x24 z Powershuttle

  ActiveDrive 2 40x40 z biegiem pełzania

UDŹWIG ZACZEPU 4 400 kg

POJEMNOŚĆ SKOKOWA POMPY 60 l

CAŁKOWITY CIĘŻAR POJAZDU  6 500 kg
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Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

QUANTUM F / V 
Ciągnik specjalistyczny

Nowe ciągniki Quantum F i V zostały stworzone z myślą 
o potrzebach najbardziej wymagających profesjonalnych 
producentów owoców i winiarzy. Maszyny z silnikiem o dużej 
mocy, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi 
 i zapewniające komfort jazdy sprawiają, że długie dni robocze 
w winnicach i sadach stają się czystą przyjemnością. 
Podczas opracowywania nowych ciągników Quantum F i V 
inżynierowie marki Case IH szczególną uwagę poświęcili 
zachowaniu standardowej szerokości poprzedniej serii 
maszyn spełniających wymogi normy Tier 4A, a jednocześnie 
zdecydowanie poprawili widoczność oraz komfort przestronnej 
kabiny. Gdy po raz pierwszy wejdziesz do nowej 4-słupkowej 
kabiny, od razu zauważysz podniesioną szybę przednią i nowe 
ergonomiczne elementy sterowania. Nowo zaprojektowaną 
kabinę wyróżnia większa przestronność, prosta obsługa  
i wysokiej klasy wykończenie, z którego słynie marka Case IH.

• NOWY MODEL FLAGOWY POSZERZA 
ZAKRES MOCY DO 120 KM

• ELEKTROHYDRAULICZNE MOKRE SPRZĘGŁA 
WOM Z REGULOWANYM PRZYŁĄCZEM

• ZINTEGROWANY UKŁAD NEUTRALIZACJI 
SPALIN POPRAWIA WIDOCZNOŚĆ NA BOKI

• MODEL O MOCY 75 KM NIE STOSUJE 
PŁYNU ADBLUE

• NOWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW 
NA SŁUPKU A

• FILTRACJA NA 4. POZIOMIE ZAPEWNIA 
ZDROWE ŚRODOWISKO PRACY ROLNIKA

Moc znamionowa 

75-120 KM
Przekładnia napędowa 

ActiveDrive 2
Natężenie przepływu w układzie 

hydraulicznym 

80 l/min
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Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!
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PODSTAWA SUKCESU
SERIA A

Te wydajne ładowacze czołowe posiadają jako wyposażenie standardowe mechaniczny 
system samopoziomowania i system FITLOCKM

TM
 
® umożliwiający szybie podłączanie  

i odłączanie. Aby móc obsłużyć jeszcze więcej narzędzi, ładowacze serii A oferują 
trzecią funkcję hydrauliczną. 

• Dostępne 3 modele przeznaczone do ciągników od Farmall 55C do Maxxum 150
• Maksymalne wysokości podnoszenia wynoszą od 3,38 m do 4,04 m
• Maksymalny udźwig od 1 603 kg do 2 480 kg

SERIA A U T

System SHOCK ELIMINATOR® Standardowo

MACH System® Standardowo

System FITLOCK2+® – Standardowo

System FITLOCKM™ ® Standardowo –

System MACH2® Opcja Standardowo

System FAST-LOCK® Opcja Opcja

System AUTO-UNLOAD® Opcja

Nowa gama modeli ładowaczy czołowych marki Case IH otwiera 
nowe horyzonty: opracowano trzy serie (A, U i T) oraz 27 modeli, 
które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał ciągników marki 
Case IH.

ZWIĘKSZ SWOJE MOŻLIWOŚCI
Nowe ładowacze czołowe serii L marki Case IH

Konstrukcja każdego modelu zapewnia idealną współpracę z różnymi modelami naszych 
ciągników. Skorzystaj z maksymalnej precyzji, dużej dynamiki i wydajności pracy na 
wyższym poziomie, ciesz się wyjątkową prostotą obsługi.
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DOSKONAŁA KONSTRUKCJA – MAKSYMALNA MOC
SEARIA T

Flagowe ładowacze czołowe serii T cechuje zaawansowana specyfikacja; na wyposażeniu 
posiadają hydrauliczny układ samopoziomowania, który pozwala zwiększyć udźwig  
o 35%. Unikalny system PCH automatycznie utrzymuje kąt położenia narzędzi za 
pomocą dwóch idealnie dobranych siłowników wyrównujących, podłączonych na stałe 
do siłowników rozładowujących. 

• Dostępnych 10 modeli przeznaczonych do ciągników od Farmall 55C do Puma 260 
CVX CVXDrive

• Maksymalne wysokości podnoszenia wynoszą od 3,73 m do 4,68 m
• Maksymalny udźwig od 1 446 kg do 3 261 kg

WSZECHSTRONNA I TRWAŁA
SERIA U

Wytrzymałe ładowacze czołowe serii U z mechanicznym systemem automatycznego 
poziomowania nadają się idealnie do codziennej pracy. Ładowacze są łatwe w obsłudze 
i posiadają na wyposażeniu system FITLOCK2+® zapewniający szybkie podłączanie 
i odłączanie.

• Dostępnych 14 modeli przeznaczonych do ciągników od Farmall 55C do Puma 165
• Maksymalne wysokości podnoszenia wynoszą od 3,48 m do 4,57 m
• Maksymalny udźwig od 1 447 kg do 2 951 kg
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ZAPEWNIENIE ŻYWNOŚCI ŚWIATU NIE JEST PROSTE. 
ŻNIWA POWINNY BYĆ PROSTE.
Ponad 45 lat omłotu wysokiej jakości
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AXIAL FLOW - NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ
Ogranicz straty ziarna dzięki efektywnej separacji: delikatny proces separacji ziarna w 
kombajnach Axial-Flow® nie ma sobie równych i gwarantuje niski poziom uszkodzeń 
ziarna. Jako wiodący producent kombajnów z pojedynczym rotorem dostarczamy 
rolnikom na całym świecie maszyny wyjątkowej jakości wyposażone w najnowocześniejsze 
technologie omłotu i separacji. Skorzystaj z naszej technicznej wiedzy eksperckiej 
opartej na ponad 45-letnim doświadczeniu.

AFS HARVEST COMMAND
Wszystko pod kontrolą: osiągnij maksymalną prędkość podczas żniw z naszym 
kompleksowym systemem automatyzacji AFS Harvest Command™, umożliwiającym 
regulację łopatek w klatce rotora, wyposażonym w kamerę do ziarna i czujniki obciążenia 
sit. Wystarczy nacisnąć przycisk, by przy użyciu automatycznego systemu sprawdzonych 
ustawień (ACS) uregulować podstawowe ustawienia takie jak odstęp pomiędzy 
klepiskami i prędkość wentylatora. Ponadto układ sterowania szybkością podawania 
automatycznie reguluje prędkość jazdy w zależności od ilości masy żniwnej i ustawionych 
wstępnie parametrów.

AFS ROWGUIDE
Zrelaksuj się i ruszaj: nasz precyzyjny, wspomagany układ sterowania jazdą w rzędach 
prowadzi maszynę przez proste rzędy kukurydzy oraz wyległą kukurydzę. Układ AFS 
RowGuide™ można stosować zarówno na polach obsianych przy użyciu automatycznego 
systemu prowadzenia jak i bez -– dzięki czujnikom i sygnałowi GPS kombajn nie zboczy 
nigdy z trasy. Wyposażony w podwójny czujnik prętowy i czujnik punktowy układ 
prowadzenia Gen-II Row Guidance marki Case IH umożliwia prowadzenie w rzędzie 
kombajnu Axial-Flow
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AXIAL-FLOW 250
Pracuj z łatwością w każdych warunkach

Zaprojektowane z myślą o wyzwaniach i ograniczeniach,  
z jakimi spotykają się nowoczesne gospodarstwa rolne, 
kombajny 250 Axial-Flow® marki Case IH wyróżniają innowacje 
opracowane pod kątem wymogów gospodarstw 
wielkoobszarowych i zapewnienia wysokiej jakości ziarna. 
Kombajny Axial-Flow 250 marki Case IH zostały skonstruowane, 
by osiągnąć optymalny wynik żniw - zaawansowane cechy takie 
jak 2-biegowa elektryczna przekładnia napędowa, regulowane 
łopatki w klatce rotora, udoskonalona konstrukcja obudowy 
podajnika i opcjonalny system automatyzacji pracy kombajnu 
AFS Harvest Command™. Ta nowoczesna technologia ułatwia 
prowadzenie żniw poprzez proaktywną detekcję i optymalizację 
ustawień kombajnu w celu osiągnięcia najwyższej jakości 
ziarna i redukcji jego strat niezależnie od poziomu umiejętności 
operatora. 

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

• MAKSYMALNA MOC SILNIKA 
SIĘGAJĄCA 634 KM

• UNIKALNA JAKOŚĆ ZIARNA DZIĘKI 
ZASTOSOWANIU TECHNOLOGII  
Z POJEDYNCZYM ROTOREM

• ZAPROJEKTOWANY POD KĄTEM 
MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI: 
SZEROKOŚĆ ZESPOŁU ŻNIWNEGO 
DO ZBÓŻ WYNOSI DO 12,50 M, A 
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ZIARNO 
NAWET 14 400 L

• AFS HARVEST COMMAND OGRANICZA 
LICZBĘ USTAWIEŃ WPROWADZANYCH 
PRZEZ OPERATORA Z SIEDMIU DO DWÓCH

Moc maksymalna 

498-634 KM

Pojemność zbiornika na ziarno

14 400 lSzybkość rozładunku nawet 

159 l/s

Poznaj nasz system  
AFS Harvest Command!
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AXIAL-FLOW 150 
Żniwa na szóstkę

Udoskonalone kombajny Axial-Flow® 150 marki Case IH 
zwiększają wydajność. Wyposażone są w legendarną 
technologię pojedynczego rotora, system czyszczenia Cross-
Flow™ i większy zbiornik na ziarno, w którym zmieści się 
więcej wysokiej jakości ziarna.
Kombajny Axial-Flow 150 są idealnymi maszynami dla rolników 
i firm zarządzających flotami maszyn; uwalniają użytkownika od 
wszelkich trosk dzięki prostocie obsługi, efektywnej i 
niezawodnej konstrukcji z rotorem z napędem pasowym. 
Renomowane silniki o pojemności 8,7 l spełniające wymogi 
normy Stage V i rozwijające nawet 460 KM przy prędkości 
obrotowej silnika 2 100 obr/min oraz zbiornik na ziarno o 
pojemności maks. 10570 l pozwalają uzyskać tą samą 
najwyższą jakość ziarna przy minimalnych stratach 
i zyskowność jak w przypadku większych kombajnów serii 250.

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

• MAKSYMALNA MOC SILNIKA 
SIĘGAJĄCA 460 KM

• SPRAWDZONA TECHNOLOGIA OPARTA NA 
POJEDYNCZYM ROTORZE

• PROSTA I WYGODNA OBSŁUGA DZIĘKI 
WIELOFUNKCYJNEJ DŹWIGNI STERUJĄCEJ 
NAPĘDEM

4 SERIE ZESPOŁÓW ŻNIWNYCH:
 -  ZESPÓŁ ŻNIWNY DO ZBIORU ZBÓŻ 3050
 - ELASTYCZNY ZESPÓŁ ŻNIWNY 3020
 -  ZESPÓŁ ŻNIWNY DO ZBIORU KUKURYDZY 

4400
 -  ZESPÓŁ ŻNIWNY Z PODBIERACZEM 3000

• MNIEJ RUCHOMYCH CZĘŚCI, PROSTE 
SERWISOWANIE I CODZIENNE 
KONTROLE PRZEKŁADAJĄ SIĘ NA WIĘCEJ 
PRODUKTYWNEJ PRACY W POLU

Moc maksymalna 

400-460 KM

Pojemność zbiornika na ziarno

10 570 l

Szybkość rozładunku

113 l/s
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ZESPOŁY ŻNIWNE MARKI CASE IH
Wydajność przy zbiorze każdej uprawy roślinnej

Zespoły żniwne marki Case IH projektowane są w taki sposób, 
by były w stanie sprostać nie tylko dzisiejszym zbiorom, 
wymagającym coraz szybszej pracy, często w trudnych 
warunkach i przy zmieniających się plonach, ale również 
wyzwaniom, jakie niesie ze sobą jutro. Stanowią one idealne 
narzędzie w przypadku często zmieniających się warunków 
zbiorów, różnych stopni dojrzałości uprawy lub podczas 
sezonu, kiedy zmienia się stopień wilgotności czy suchości 
uprawy, rozpoczynających się wczesnym rankiem  
i kończących się dopiero po zapadnięciu nocnych ciemności. 
Niezależnie od stopnia dojrzałości uprawy czy pory dnia 
zespoły żniwne marki Case IH pomagają zwiększyć plony 
i pozostawiają na polu równe ściernisko. 

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

•  KOMBAJN ROZPOZNAJE ZESPÓŁ 
ŻNIWNY I OSTATNIO WPROWADZONE 
MODYFIKACJE

•  PRZYŚPIESZONY PRZEPŁYW 
MASY ŻNIWNEJ I UDOSKONALONE 
PODAWANIE JEJ DO KOMBAJNU

•  PŁYNNY PRZEPŁYW MASY ŻNIWNEJ 
I MNIEJSZE ZUŻYCIE

•  SZEROKOŚĆ ROBOCZA DO 12,5 M

•  SZEROKA GAMA ZESPOŁÓW 
ŻNIWNYCH DO ZBIORU KAŻDEJ 
UPRAWY ROŚLINNEJ
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ZESPÓŁ DO ZBIORU ZBÓŻ 3050 – ROZWIĄZANIE ZAPEWNIAJĄCE WYSOKIE PLONY
• Szerokość robocza od 4,9 do 12,5 m
• Szybki zbiór uprawy z prędkością maks. 9 km/h w każdych warunkach podczas 

zbioru zbóż
• Solidny zespół żniwny z podwójną płytą dolną umożliwia kopiowanie terenu  

i osiągnięcie krótkiego rżyska
• Możliwość przesuwania kosy w ciągu jazdy w zakresie 57 cm umożliwia wydajne 

zbiory zbóż o wysokiej i niskiej słomie
• Podbieracze łanu ułatwiające zbiory wyległych upraw

ZESPÓŁ ŻNIWNY 3020 FLEX – SPECJALISTA OD ZBIORÓW SOI
• Szerokość robocza od 6,1 do 9,1 m
• Elastyczna kosa porusza się blisko podłoża, umożliwiając zebranie nawet nisko 

wiszących strąków
• System zawieszenia z pełną regulacją, opcjonalnie sterowany z kabiny
• W trybie sztywnym zespół żniwny może być wykorzystywany również do zbioru 

wszystkich pozostałych zbóż

ZESPÓŁ ŻNIWNY DO KUKURYDZY SERII 4400- DOKŁADNE PODBIERANIE, PRECYZYJNE CIĘCIE
• Oferowany od wersji 6-rzędowej do wersji 18-rzędowej, składnej lub sztywnej 

(niektóre modele)
• Szarpacz tnie i rozrzuca słomę pomiędzy rzędami w celu ochrony przed erozją 

gleby
• Niskoprofilowy rozdzielacz pozwala oszczędzać wartościowe ziarno
• Wzmocnione napędy do pracy z dużą prędkością w gęsto rosnących uprawach
• Zabezpieczenie napędu w każdym rzędzie zwiększa niezawodność

ZESPÓŁ ŻNIWNY Z PODBIERACZEM 3016 - DELIKATNIE PODBIERA NAJWIĘKSZE POKOSY
• Precyzyjny i delikatny zbiór z dużych pojedynczych/wielu pokosów
• Pokos wchodzi do kombajnu w nienaruszonym stanie dzięki bezpośredniemu 

podbieraniu i kierowaniu masy żniwnej pod przenośnikiem ślimakowych 
• Do wszystkich typów upraw oraz dużych prędkości jazdy do przodu
• Prosta konserwacja i łatwe serwisowanie
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PRASY  
WIELKOGABARYTOWE 
LB436 HD
Poznaj wysoki stopień zgniotu
Kostkująca praca wielkogabarytowa LB436 HD marki Case 
IH pozwoli Ci optymalnie wykorzystać okna pogodowe oraz 
formować lepsze bele o wyższym stopniu zgniotu. Oferowana 
jest w dwóch wersjach: Rotor Cutter lub Packer Feeder. Ambitny 
cel polegał na zwiększeniu stopnia zgniotu beli o 22% przy 
zachowaniu przepustowości konwencjonalnej prasy. 
Konstrukcja podwozia prasy LB436 HD opiera się na ramie 
o wysokiej wytrzymałości i została stworzona pod kątem 
obciążeń wynikających z formowania bel o wysokim stopniu 
zgniotu. Do ramy przykręcona jest krótka belka zaczepowa, 
która poprawia widoczność i zwrotność i którą można  
z łatwością dostosować do różnej wysokości zaczepu ciągnika. 

Podbieracz o szerokości 2,35 m jest wyposażony w górną 
rolkę wspomagającą z napędem mechanicznym oraz rolkową 
osłonę przeciwwiatrową, co zapewnia efektywne podawanie 
materiału roślinnego nawet z dużych pokosów. Prasa LB436 
HD posiada jako seryjne wyposażenie oś tandemową. 
Aby uniknąć tarcia podczas skrętów, tylna oś obraca się do 
maks. 15 stopni, lecz w razie potrzeby można ją zablokować. 
Nowością w prasie LB436 HD jest hydrauliczne zawieszenie 
osi tandemowej. Prasy posiadające je nie tylko poruszają 
się płynniej, lecz ponadto minimalizują przenoszenie 
obciążeń na ciągnik i operatora oraz pozwalają zmniejszyć 
zużycie paliwa. 

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

• WYMIARY BELI: 120X90 CM

• PODBIERACZ O SZEROKOŚCI 2,35 M

• NAWET OD 22% WYŻSZY STOPIEŃ 
ZGNIOTU

• OSŁONY PODBIERACZA  
Z POLIPROPYLENU USPRAWNIAJĄ 
PRZEPŁYW MATERIAŁU I REDUKUJĄ 
RYZYKO POŻARU

• TŁOK O MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI 
WYNOSZĄCEJ 48 SUWÓW NA MINUTĘ

• MAGISTRALA ISOBUS III I REGULACJA 
SZYBKOŚCI PODAWANIA MATERIAŁU

Wymiary beli 

120x90 cm
Moc znamionowa 

230 KM

Szerokość podbieracza 

2,35 m
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Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

SUPŁACZ TWINEPRO
NIEZRÓWNANE WIĄZANIE BEL

TwinePro to nowy opatentowany innowacyjny supłacz marki 
Case IH, który posiadają na wyposażeniu wielkogabarytowe 
prasy kostkujące (serii LB4 XL,LB4 XLD i LB6 HD).
W nowym systemie supłaczy zastosowano zmodyfikowane igły 
i nowy system cofania strzemiączka igły. Supłacze TwinePro™ 
są zamontowane na bardziej wytrzymałej ramie, by sprostać 
większym obciążeniom tłoka, elektryczne wentylatory dbają  
o utrzymanie czystości systemu. Supłacze wykorzystają proste 
rozwiązanie do zawiązania wytrzymałego węzła z pętelką, 
dzięki czemu operator może osiągnąć najwyższy stopień 
gęstości beli przy stosowaniu wielu rodzajów sznurka bez 
ryzyka rozerwania beli przy jednoczesnym zwiększeniu 
wytrzymałości węzła o 30%. Wiązanie węzła w pętelkę 
eliminuje resztki sznurka w beli, a zatem zwiększa jakość 
paszy, a także i na polu, dzięki czemu ograniczony jest 
negatywny wpływ na środowisko naturalne.

• ELIMINACJA ŚCINKÓW SZNURKA 
POPRAWIA JAKOŚĆ PASZY 
I ZAPEWNIA MAKSYMALNE 
BEZPIECZEŃSTWO DLA BYDŁA

• ZAPOBIEGA WIĄZANIU 
NIEPRAWIDŁOWYCH WĘZŁÓW PRZEZ 
SUPŁACZ, GDY KOŃCZY SIĘ SZNUREK; 
OPERATOR NIE MUSI SCHODZIĆ  
Z CIĄGNIKA

• BELE O WYSOKIM STOPNIU 
ZGNIOTU OGRANICZAJĄ PRACE 
PRZEŁADUNKOWE I REDUKUJĄ 
KOSZTY TRANSPORTU 

• MAKSYMALNIE NIEZAWODNE WĘZŁY 
O MAKSYMALNA SIŁA ZRYWANIA 
SZNURKA
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W tej generacji pras LB4 XL wprowadzono modyfikacje 
i udoskonalenia, by stworzyć jeszcze bardziej wydajne maszyny. 
Dwa nowe modele prasy LB424 XLD pozwalają uzyskać nawet 
o 10% wyższy stopień zgniotu niż w serii LB424 XL.
Pod lupę specjalistów trafiły wszystkie ważne części: 
podbieracz, rotor i komora wstępna, a także ugniatacz 
i supłacze. Udoskonalono sterowanie jazdą na uwrociu 
i regulację stopnia zgniotu, a także takie istotne elementy jak 
podłączanie do ciągnika i oświetlenie. Nowa modele prasy 
LB424 XLD posiadają większość kluczowych cech serii XL, by 
ułatwić zarządzanie częściami zamiennymi. Zmodyfikowany 
tłok i o 27% wyższa siła docisku pozwalają uzyskać wyższy 
stopień zgniotu, natomiast bardziej wytrzymałe drzwi  
w komorze prasy i udoskonalony pierścień dociskowy 
zapewniają osiągnięcie idealnego prostokątnego kształtu beli.

PRASY WIELKOGABARYTOWE LB4 XL & 
LB4 XLD
Idealne bele w najkrótszym czasie

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

• EKONOMICZNE I EKOLOGICZNE 
ZALETY INNOWACYJNEGO SUPŁACZA 
TWINEPROTM S

• NOWE MODELE W SERII LB424 XLD 
POZWALAJĄ UZYSKAĆ NAWET O 10%  
WYŻSZY STOPIEŃ ZGNIOTU NIŻ W 
POPRZEDNICH MODELACH LB424 XL

• OSIE PODWÓJNE PRZYSTOSOWANE DO 
PRĘDKOŚCI 50 LUB 60 KM/H

• MAGISTRALA ISOBUS III I REGULACJA 
SZYBKOŚCI PODAWANIA MATERIAŁU

• PRECYZYJNE MONITOROWANIE PRZY 
UŻYCIU USŁUG TELEMATYCZNYCH  
AFS CONNECT 

Wymiary beli 

80x70 / 
120x90 cm

Liczba noży 

6-29
Szerokość podbieracza 

1,96 / 2,35 m
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Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

PRASY ROLUJĄCE RB 456/466 HD PRO
Wszechstronny profesjonalista

Zbudowane przy użyciu wytrzymałych komponentów i 
posiadające solidną konstrukcję, nowe prasy RB6 HD Pro 
cechuje wysoka wydajność i wyjątkowo wysoki stopień zgniotu 
znany już z pras serii RB5. Do wyboru są trzy różne rotory 
(podajnik rotorowy lub sieczkarnia rotorowa z 13 lub 25 
nożami). Bele mogą mieć średnicę od 0,9 do 1,9 m, a zmianę 
rozmiaru można prosto wykonać z fotela w kabinie za pomocą 
monitora z ekranem dotykowym AFS Pro 700TM .
Seria RB6 HD PRO wykonana jest z wysokiej jakości, trwałych 
materiałów zapewniających wyższe osiągi i dłuższy czas 
eksploatacji. Koncepcja dzielonego układu napędowego o 
dużej wytrzymałości z bardziej wytrzymałą ramą integrującą 
większe łożyska, większe rolki napędowe i koła łańcuchowe 
zapewniają wysoką jakość przez długi czas przy równoczesnym 
utrzymaniu niskich kosztów eksploatacji.

NOWE MODELE PRODUKUJĄCE WIĘKSZE 
BELE - MAKS. 165 CM I 190 CM.  
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA AKTUALNIE 
BĘDĄCĄ W SPRZEDAŻY SERIĘ RB5.

• NOWY WZMOCNIONY DZIELONY UKŁAD 
PRZENIESIENIA NAPĘDU ZE SKRZYNIĄ 
BIEGÓW W KSZTAŁCIE LITERY T

• AKTYWNA PŁYTA PODŁOGOWA 
POZWALA UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ 
WYDAJNOŚĆ BEZ ZATORÓW

• PODBIERACZ O SZEROKOŚCI 2,3 M  
Z 5 LISTWAMI PALCOWYMI

• ZMIANA USTAWIEŃ ZA POMOCĄ 
INTUICYJNEGO W OBSŁUDZE 
INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA

Wymiary beli 

120x165 / 
120x190cm

Podajnik 

RotorCutter lub

RotorFeeder

Zmienna 
komora
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PRASY ROLUJĄCE RB545
Ekonomiczne, o kompaktowych gabarytach, produkujące 
jednolite bele

Prasy rolujące RB545 i RB545 Silage Pack marki Case IH zostały 
opracowane pod kątem przyśpieszenia i ułatwienia belowania 
przy zapewnieniu wyśmienitego efektu końcowego.
Standardowa wersja prasy RB545 wyśmienicie nadaje się do 
zbioru siana i słomy i pozwala produkować stabilne bele  
o foremnym kształcie, który nie zmienia się podczas 
przechowywania. Oczywiście prasa koncertowo się sprawdza 
również przy formowaniu gęstych bel kiszonki, idealnej paszy w 
okresie zimowym. Również zwrotność prasy RB545 i jej niski 
stopień ubijania gruntu należą do najlepszych w branży, dzięki 
czemu cieszy się ona powodzeniem zarówno wśród rolników 
zbierających trawę z małych pól, jak i właścicieli gospodarstw 
wielkoobszarowych. Wersja Silage Pack jest wyposażona w 
system owijania, dzięki czemu cały proces produkcji kiszonki 
może wykonywać jedna osoba, co pozwala oszczędzać cenny 
czas i pieniądze. Ponadto usunięcie powietrza poprawia 
konserwację paszy i zapewnia jej najwyższą jakość.

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

MODELE STANDARDOWE LUB SILAGE PACK

•  WSZECHSTRONNY PODAJNIK Z 5 LISTWAMI 

PALCOWYMI ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ 

O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI W KAŻDYCH 

WARUNKACH

•  AUTOMATYCZNE WSUWANIE NOŻY PRZY 

OPUSZCZENIU UCHYLNEJ PODŁOGI

•  OWIJANIE FOLIĄ Z MODELACH 545 SILAGE 

PACK ELIMINUJE UŻYWANIE SIATKI

•   STEROWANIE W ZASIĘGU RĘKI DZIĘKI 

MONITOROWI AFS PRO 700TM I 

TECHNOLOGII ISOBUS II

Wymiary beli 

122x125 cm 0 / 10 / 20
Wybór noży

Minimalna moc WOM 

120-134 KM

Szerokość podbieracza 

2,3 m

Stałokomorowe

Stałokomorowe
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PRASA ZWIJAJĄCA RB344
Formowanie bel w prosty sposób

Powstaniu pras RB3 marki Case IH przyświecała prosta 
koncepcja stworzenia ekonomicznego rozwiązania dla 
zmechanizowanych gospodarstw rolnych, które potrzebują 
niezawodnej prasy do zbioru każdej uprawy roślinnej. 
W prasie stałokomorowej RB344 wprowadzono nowoczesne 
wzornictwo oraz praktyczne rozwiązania usprawniające 
wykonywanie prac konserwacyjnych. Cechują je prostota  
i wytrzymałość, a zatem elementy dobrze znane z poprzednich 
modeli tej prasy, a ponadto udoskonalony układ przeniesienia 
napędu i hydrauliczny nawrotnik rotora, które ułatwiają pracę. 
Jest ona oferowana w dwóch wersjach - z podajnikiem 
rotorowym lub sieczkarnią rotorową; obie posiadają podbieracz 
o szerokości 2,0 m z rolkową osłoną przeciwwiatrową, 
zapewniający szybkie i skuteczne wykorzystanie prasy.

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

•  NOWA WERSJA DOBRZE ZNANEJ I 
RENOMOWANEJ PRASY - NOWE, 
PRZYCIĄGAJĄCE WZROK NOWOCZESNE 
WZORNICTWO Z OSŁONAMI Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO

•  HYDRAULICZNY NAWROTNIK ROTORA 
UMOŻLIWIA USUWANIE ZATORÓW BEZ 
WYCHODZENIA Z KABINY

•  SZEROKI, WYDAJNY PODAJNIK ROTOROWY 
/ PODAJNIK Z SIECZKARNIĄ ROTOROWĄ 
GWARANTUJE FORMOWANIE BEL WYSOKIEJ 
JAKOŚCI O ZWARTYCH I STABILNYCH 
KRAWĘDZIACH

•  SIECZKARNIA ROTOROWA ZAPEWNIA 
WYŚMIENITE CIĘCIE MATERIAŁU 
ROŚLINNEGO NA KAŻDĄ DŁUGOŚĆ

•  SOLIDNA KOMORA PRASY Z ŁAŃCUCHEM 
ZAPEWNIA WYSOKĄ WYDAJNOŚĆ PRZY 
BELOWANIU I DŁUGĄ ŻYWOTNOŚĆ

Wymiary beli 

120x125 cm

Wybór noży

15 / 8 / 7 / 0
Szerokość podbieracza 

2,0 m

Stałokomorowe
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FARMLIFT
Wznieś swoją firmę na nowy poziom

Serię ładowarek teleskopowych Farmlift zaprojektowano  
i wykonano, aby zaspokoić różne potrzeby współczesnych 
rolników – od właścicieli mniejszych gospodarstw aż po 
posiadaczy ogromnych firm. Niezależnie od potrzeb zawsze 
znajdziesz odpowiedni model ładowarki Farmlift.
Gama ładowarek Farmlift, obejmująca sześć modeli o udźwigu 
w zakresie od 2600 do 4200 kg i maksymalnej wysokości 
podnoszenia 9,1 m, odznacza się tymi samymi cechami, które 
sprawiają, że każda maszyna spod znaku Case IH jest warta 
swojej marki - wytrzymałość, niezawodność w połączeniu 
z wielką mocą, prędkością i zwrotnością. Seria ładowarek 
Farmlift spełnia wszystkie potrzeby. Możesz wybierać: od 
kompaktowego modelu 526 o szerokości zaledwie 1,8 m 
i wysokości poniżej 2 m, aż do wydajnego modelu 742 o maks. 
udźwigu wynoszącym 4200 kg i modelu 935 o ogromnym 
wysięgu równym 9,1 m, a także wiele modeli pośrednich.

Zeskanuj, by uzyskać 
więcej informacji!

•  FARMLIFT 526
  MAKS. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 5,7 M I 

MAKS. UDŹWIG 2 600 KG

• FARMLIFT 633, 737, 935
  MAKS. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA OD 6,1 M 

DO 9,1 M I MAKS. UDŹWIG  
OD 3 300 KG DO 3 700 KG

  NOWA POMPA PFC I ZAAWANSOWANA 
KINEMATYKA

 MAKS. PRĘDKOŚĆ 40 KM/H W FARMLIFT  
 633 I 737.

• FARMLIFT 636, 742
  MAKS. WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA OD 6,1 M  

DO 7,0 M I MAKS. UDŹWIG  
OD 3 600 KG DO 4 200 KG

 Z ZAAWANSOWANĄ KINEMATYKĄ 
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WYŻSZY POZIOM OCHRONY ZAPEWNIAJĄCY 
MAKSYMALNĄ WYDAJNOŚĆ

Nasza kompleksowa oferta produktów i usług posprzedażowych

Ta sama zasada obowiązuje wobec produktów i usług posprzedażowych jak i  produktów: 
zadowala nas tylko to, co jest najlepsze.  Jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji, jeśli 
masz jakiekolwiek pytanie lub potrzebujesz skutecznej  i szybkiej pomocy. 
W tym celu wykorzystujemy naszą lokalną sieć profesjonalistów i wszelkie możliwości 
ery cyfrowej. Możesz również skorzystać z naszych starannie przemyślanych pakietów 
usług i programów. Wszystkie komponenty naszych maszyn spełniają najwyższe normy 
jakościowe, lecz jeśli coś się stanie, mamy odpowiednią wiedzę fachową i produkty, by 
zagwarantować efektywną i szybką pomoc, abyś mógł szybko powrócić do pracy. 
Możesz na nas polegać: zawsze dbamy o Ciebie i Twój biznes!



CZĘŚCI ZAMIENNE I USŁUGI
Rozwiązania dla Twojego gospodarstwa rolnego

Nasza sieć profesjonalnych dystrybutorów, wspierana przez działające na rynkach lokalnych zespoły i wiodące w branży narzędzia wspomagające marki Case IH, nowoczesne metody 
szkolenia i najlepszą w swojej klasie obsługę w zakresie dostaw części zamiennych, wsparcie jak również wydajną logistykę. Wszystko to, co jest potrzebne w celu zapewnienia 
kompleksowych usług posprzedażowych, aby nasi klienci mogli kontynuować pracę na roli.

MAXSERVICE  
DWADZIEŚCIA CZTERY GODZINY NA DOBĘ. W CAŁYM KRAJU.
W sezonie wsparcie marki Case IH działa okrągło 
przez całą dobę, ściśle współpracując z siecią 
dealerów, by ograniczyć przestoje maszyn do 
minimum. Twojemu dealerowi i zespołowi ds. 
części zamiennych i serwisu marki Case IH 
przyświeca główny cel, aby nasz klient mógł jak 
najszybciej powrócić do pracy. Podejmowanie 
działania mogą obejmować priorytetową dostawę 
potrzebnych części zamiennych (24/7), wsparcie 
techników Case IH na polu i w stosownym 
przypadku udostępnienie maszyny zastępczej.

GENUINEPARTS 
IDEALNY WYBÓR
Nasza bogata oferta wysokiej jakości, 
oryginalnych części zamiennych pozwala 
utrzymać pełen potencjał maszyny, sezon 
po sezonie, gwarantując najwyższe osiągi, 
maksymalną wydajność i zachowanie 
wysokiej wartości resztkowej. 

REMANPARTS 
CZĘŚCI ZREGENEROWANE
Najnowsze technologie, indywidualnie 
opracowane narzędzia, sprzęt oraz surowe 
procedury testowe umożliwiają nam 
regenerację kluczowych komponentów 
maszyny zgodnie z najwyższymi 
standardami i zapewniając takie same 
osiągi jak nowe części.

ACCESSORIESLINE
ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU
Nasi inżynierowi opracowują również 
rozwiązania z myślą o spełnieniu 
indywidualnych potrzeb klienta, dostępne 
w formie zestawów i zaprojektowane pod 
kątem zwiększenia efektywności firmy.
Dealerzy marki Case IH oferują szereg 
narzędzi, drobnych części i akcesoriów 
oznakowanych logo marki, a dostarczanych 
przez naszych wybranych dostawców.
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* Spytaj swojego dealer o dostępność i warunki gwarancji Safeguard Connect dla Twojej nowej maszyn marki Case IH.

GWARANCJA SAFEGUARD 

CHROŃ SWOJĄ INWESTYCJĘ
Wydłużona gwarancja marki Case IH obowiązuje na 
takich samych warunkach jak w pierwszym roku. 
SAFEGUARD WARRANTY umożliwia Ci ochronę swojej 
inwestycji przed ryzykiem ponoszenia kosztów 
nieprzewidzianych napraw, prowadzenie bez trosk 
swojego gospodarstwa, kontrolę kosztów działalności,  
a jednocześnie zwiększenie wartości maszyny przy 
odsprzedaży.

SAFEGUARD CONNECT
ZWIĘKSZ SWOJĄ WYDAJNOŚĆ
SAFEGUARD CONNECTTM stanowi połączenie 
najlepszych usług marki Case IH w unikalnym 
wszechstronnym pakiecie. Zestaw wielu wartościowych 
usług, który jest dostępny w naszej nowej, 
skomunikowanej flagowej maszynie* zapewnia ochronę 
Twojej inwestycji w długim okresie czasu i maksymalną 
wydajność pracy na roli. 

SAFEGUARD CONNECT może obejmować następujące 
elementy: gwarancja Safeguard, Max Service, 
przedsezonowe przeglądy, szkolenia operatorów oraz 
wszystkie funkcjonalności i usługi pakietu AFS Connect 
takie jak proaktywne zdalne wsparcie z naszych centrów 
kontroli, usługi telematyczne, zarządzanie flotą, 
przypomnienia o terminach konserwacji i raporty 
historyczne dotyczące maszyn.

49



50

CNH Industrial Capital to podmiot Case IH, zajmujący się sposobami finansowania. Nasi 
pracownicy są ekspertami w dziedzinie finansów i dysponują wieloletnim doświadczeniem 
w branży rolnictwa. Nie tylko posiadamy wiedzę na temat produktów Case IH oraz 
realiów rynku, rozumiemy również Twoje indywidualne wymagania dyktowane przez 
profil Twojej działalności. Dlatego zawsze jesteśmy w stanie zaoferować rozwiązanie 
finansowe dotyczące nowych inwestycji ściśle dopasowane do wymagań operacyjnych. 
Naszym najważniejszym celem jest zwiększenie rentowności Twoich inwestycji!  

CNH INDUSTRIAL CAPITAL 
Optymalne finansowanie

Dlaczego wybraliśmy CNH Industrial Capital? Ponieważ CNH Industrial Capital:
•   Ma ponad 50-letnie doświadczenie w finansowaniu maszyn na całym świecie
•  Zapewnia klientowi załatwienie wszystkich spraw w jednym miejscu
•   Jest globalnym specjalistą w finansowaniu maszyn rolniczych
•  Oferuje pełen zakres usług finansowania
•  Zapewnia konkurencyjne i elastyczne rozwiązania
•  Przedstawia klientom indywidualne rozwiązania w zakresie finansowania
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Case IH należy do Grupy CNH Industrial, należącej do 
największych na świecie producentów dóbr 
inwestycyjnych. Troska o środowisko naturalne jest 
nieodłącznym składnikiem jej działalności i jedenaście 
razy z rzędu zdobyła ona pierwsze miejsce w indeksie 
Dow Jones Sustainability. 

W Grupie CNH Industrial:

• Poziom odzysku odpadów wynosi 91% 
• 27,5% używanej wody jest poddawane recyklingowi  
• 56% użytej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.  

Rola lidera w branży dóbr inwestycyjnych idzie w parze 
z odpowiedzialnością za wszystkie działania 
podejmowane przez firmę na całym świecie. 
Nasza odpowiedzialność nie kończy się na bramie 
fabryki, lecz proaktywnie podejmujemy inicjatywy 
związane z szeroko pojętym, zrównoważonym rozwojem 
w skali globalnej. 
Na przestrzeni lat nasze prace badawczo-rozwojowe były 
ukierunkowane na opracowanie coraz to bardziej 
bezpiecznych i ekologicznych produktów. 

W ramach naszej strategii pragniemy dostarczać 
klientom ekologiczne produkty charakteryzujące się 
niskimi kosztami eksploatacji, a nie zmuszać ich do 
wyboru pomiędzy tymi dwoma aspektami.
 
Inżynierowie marki Case IH tworzą maszyny, które nie 
tylko służą rolnictwu, lecz również kształtują je.

OGRANICZENIE ZUŻYCIA 
ZASOBÓW NATURALNYCH DZIĘKI PRZEJŚCIU  

Z PALIW KOPALNIANYCH NA ENERGIĘ 
ODNAWIALNĄ

ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI ROLNEJ 
W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI 

ŻYWNOŚCI

REDUKCJA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO 
NATURALNE I OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA 

ENERGII WE WSZYSTKICH PROCESACH FIRMY

POMNAŻANIE OKAZJI 
DO WYMIANY POMYSŁÓW I DOBRYCH PRAKTYK 

MIĘDZY WSZYSTKIMI ZAINTERESOWANYMI
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Bezpłatna infolinia: 00 800 22 73 44 00 

Dbałość o bezpieczeństwo jest niezwykle ważna! Przed rozpoczęciem użytkowania wszelkiego sprzętu należy zawsze zapoznać się z jego 
instrukcją obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania sprzętu obejrzeć go i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy postępować zgodnie  
z wytycznymi na etykietach bezpieczeństwa i zastosować się do wszystkich instrukcji bezpieczeństwa. Niniejsza broszura została opublikowa-
na do użytku na całym świecie. Wyposażenie seryjne i opcjonalne oraz dostępność poszczególnych modeli może zmieniać się w zależności od 
kraju. Case IH rezerwuje sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia modyfikacji w konstrukcji i 
wyposażeniu technicznym maszyn bez konieczności wprowadzenia tych modyfikacji we wcześniej sprzedanych produktach. Firma podejmuje 
wszelkie wysiłki w celu zagwarantowania poprawności danych technicznych, opisów i ilustracji na chwilę oddania niniejszej broszury do 
publikacji, jednak one również podlegają zmianom bez uprzedzenia. Na ilustracjach może zostać przedstawione wyposażenie opcjonalne lub 
brakować wyposażenia seryjnego. Środki smarne zalecane przez Case IH .
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