
 
 

 
 

 

Hustopeče u Brna, 27. 2. 2019 

 

Obhajujeme získaná ocenění, stojíme opět na stupni vítězů. Ocenění 

"Stroj roku 2019" míří ke značce CASE IH rovnou pro dva zástupce!  

Je to tam. Je nám potěšením říci, že značka CASE IH opět obhájila své ocenění z dřívějších let a na právě 

probíhající výstavě SIMA v Paříží získala pro dvě modelové řady traktorů CASE IH, VERSUM CVXDrive a 

QUADTRAC CVXDrive, prestižní titul "Stroj roku roku 2019" v kategorii traktorů "střední třída" a "XL". Podle 

názoru evropských novinářů jednotlivých zemědělských časopisů byly traktory CASE IH oceněny z důvodu 

prokazatelného přínosu využívání technologie plynulé převodovky CVXDrive, nízké měrné spotřeby paliva 

a ojedinělého řešení čtyř pásového traktoru QUADTRAC s plynulou převodovkou. 

 

Získaná ocenění se tak přidávají k dalším cenám, které nedávno značka CASE IH pro své produkty získala. 

Jednotlivá ocenění jsou tak uznáním značky zaměřující se na inovativní technologický vývoj, jehož cílem je 

zvýšit udržitelnost, produktivitu a ziskovost zemědělských podniků. Kromě těchto dvou získaných cen 

obdržela značka CASE IH na výstavě SIMA bronzovou medaili pro inovativní produkt elektrické likvidace plevelů 

XPower, spadají pod ucelený systém produktů AGXTENDTM. 

VERSUM CVXDrive: zájem si získává ihned po svém představení 

Čtyřválcový motor o objemu 4,5 litrů u řady VERSUM CVXDrive poskytuje jmenovitý výkon v rozmezí od 100 do 

130 koní, motor splňuje novou emisní normu EU STAGE V využíváním patentované technologie úpravy spalin 

Hi-eSCR 2. Plynulá převodovka CVXDrive poskytuje plynulou a ničím nerušenou jízdu až do rychlosti 40 km/hod, 



 
 

 
 

které lze dosáhnout při nižších otáčkách motoru v režimu ECO pro dosažení nízké měrné spotřeby paliva. Funkce 

Active Hold Control umožňuje snadné zastavení traktoru ve svažitém terénu a jeho opětovné rozjetí pouhým 

sešlápnutím plynového pedálu.  

 

Traktory řady Versum CVXDrive jsou vybaveny funkcí automatického řízení produktivity APM, která 

optimalizuje nastavení motoru a převodovky pro dosažení nízké spotřeby paliva a potřebného výkonu. 

QUADTRAC CVXDrive: originál na čtyřech pásech s CVX převodovkou 

Plynulá převodovka doposud nebyla k dispozici u velkých kloubových čtyř pásových traktor. Značka CASE IH se 

tak stala, a nadále zůstává, jediným výrobcem, který je schopen nabídnout plynulou převodovku i u takto 

výkonných traktorů. Plynulá převodovka CVXDrive u modelů QUADTRAC 470, 500 a 540 CVXDrive umožnuje 

snadné ovládání, snižuje únavu obsluhy a poskytuje maximální a ničím nerušený přenos výkon díky převodovce 

se čtyřmi mechanickými rozsahy i při nízkých rychlostech pro speciální pracovní operace nebo agregace. 

 

Ocenění „Machine of the Year“, v překladu „Stroj roku“ je udělováno novináři z mezinárodních zemědělských 

vydavatelství, kteří celkově vybírají ze 14 kategorií, včetně traktorů a jiných samochodných a závěsných strojů, 

které jsou na trhu v současné době k dispozici. 


