
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKČNÍ MODEL 
MAXXUM 150 AD4 

JSEM 

ŠESTIVÁLEC 

www.agrics.cz 

ŠESTIVÁLCOVÉ PROVEDENÍ: 

• Převodovka 17/16 rychlostí 
• Jednoduché ovládání 
• Odpružená náprava kat.4  
• Odpružená kabina 
• Hydrauliku Load Sensing 121 l 
• Přední závaží 800 kg 

AKČNÍ CENA: 

2 099 800CZK*  

maximální výkon  
175 koní 

*Ceny jsou uvedeny bez DPH 
 a v orientačním kurzu 26,6 Kč/EUR 

 

 
Sametový běh šestiválce  
s dlouhou životností  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTOR 

CASE IH, 6 válcový přeplňovaný motor s mezichladičem stlačeného vzduchu, objem 6,7 l, 4 ventily na válec 
– 16V, vysokotlaké elektronické vstřikování paliva systémem Common Rail, viskosní spojka ventilátoru, 
palivová nádrž 250 l + 39,5 l AdBlue, předehřev nasávaného vzduchu, plní emisní normy Tier 4F, 
technologie Hi-eSCR – pouze DOC + SCR, alternátor 150 A, interval výměny motorového oleje 600 mth. 
Jmenovitý výkon 107 kW (145 k) při 2200 ot/min, maximální výkon 116 kW (158 k) při 1900 
ot/min, maximální krouticí moment 650 Nm při 1500 ot/min  Power management - maximální výkon 129 
kW (175 k) při 2000 ot/min, maximální krouticí moment 740 Nm při 1500 ot/min. 

PŘEVODOVKA A PTO 

40 km/h, převodovka Semi Powershift 17x16 ECO s AUTO řazením rychlostních stupňů – ovládání pojezdu 
vpřed/vzad bez použití spojky pod zatížením Powershuttle. Vývodová hřídel elektrohydraulicky ovládaná 
540/540E/1000 ot/min s koncovkou 6 drážek, ovládání na zadních blatníkách, AUTO management 
vývodové hřídele. 

PŘEDNÍ A ZADNÍ NÁPRAVA 

Přední odpružená náprava kat 4. s tahovým bodem uprostřed traktoru, elektrohydraulické zapínání 100% 
uzávěrky diferenciálu, úhel natočení kol 55°, hydraulické čerpadlo pro řízení 40 l/min, AUTO management 
4WD a uzávěrek. 

HYDRAULICKÝ SYSTÉM V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ 

Elektronická regulace závěsu (EDC), axiální hydrogenerátor s výkonem 121 l/min, max. externí zvedací písty 
o průměru 90 mm zvedací síla 7864KG, 3 vnější mechanické okruhy hydrauliky, tříbodový rychlozávěs 
Kat.II/III, automatické stabilizátory závěsu. 

KABINA V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ 

Komfortní standardní odpružená čtyřsloupková kabina High Profile topením a filtrací nasávaného vzduchu 
a otevíracím střešním oknem, klimatizace, komfortní vzduchem odpružené sedadlo, sedadlo spolujezdce, 
audio příprava, zpětná zrcátka, digitální/analogová přístrojová deska + výkonnostní monitor, 12 LED 
pracovních světel (prémiové LED pásky + 4 LED pracovní světla + 2 halogenová potkávací/ dálková světla v 
předních sdružených světlometech, 4 LED v přední části střechy, 4 LED v zadní části střechy), zadní stěrač a 
ostřikovač, maják na levé straně. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ 

Zadní automatický etážový závěs pro přívěs s průměrem kolíku 38 mm + spodní tažná lišta, přední závaží o 
hmotnosti 818 kg, úzké zadní blatníky s rozšířením 75 mm, dynamické přední blatníky 480 mm, 2 okruhové 
vzduchové brzdy přívěsu. 
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