PODEJTE SI S NÁMI RUKU
na nový traktor CASE IH.
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CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA.

│ KVALITNÍ SERVISNÍ PÉČE │ INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE │ LEADER PÁSOVÝCH PODVOZKŮ
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FARMALL na pole

MALÝ a šikovný
FARMALL 55-75A
 Výkonný a úsporný motor
s prodlouženým servisním
intervalem 600 hodin.
 Mechanická převodovka
s 12x12 rychlostmi a rezervací
Powershuttle pod zatížením
na přání.

SPECIÁL

od 699

NÍ CENA

.999*

Kč

1

FARMALL do stáje

 Hydraulický systém o výkonu
76 l/min.
 Komfortní kabina s pohodlným
sedadlem pro obsluhu.
 Vyrobeno v Evropě.

NOVINK A

Dostatečná zvedací síla
až 3 000 kg umožňuje
bezproblémovou
agregaci traktoru
s pracovním nářadím.
K rychlé změně
směru jízdy přispívá
i reverzace pod zatížením
Powershuttle.

2

Kompaktní rozměry
a výborná obratnost
jsou důležitými
parametry traktoru pro
bezproblémovou práci
v úzkých prostorech.
Farmall A byl přímo
navržen pro práci
s čelním nakladačem.

Pomocník pro obec

DOBRÝ TIP

3

Prostorná kabina
a dobrý výhled

Potřebujete traktor s vyšším výkonem? Větší model Famall 85A
si můžete pořídit již za cenu 929.000 Kč v dobré výbavě.
*Cena platí pro nový model Farmall 55A do vyprodání zásob. Akční specifikace zahrnuje klimatizaci, bez
vzduchových brzd. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.

2

Úsporné motory, nízké
náklady na údržbu
a malá spotřeba
ve spojení s obratnými
rozměry dělají z nového
modelu Farmall A
výborného pomocníka
pro práci v komunální
sféře.
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Kabina se čtyřmi
sloupky a velkou
prosklenou plochou
zajišťuje vynikající
výhled. K dispozici je
také velké střešní okno
pro usnadnění práce
s čelním nakladačem.

3

POMOCNÍK pro každý den
FARMALL C
 Chcete nahradit dosluhující CASE IH JXU?
Farmall C je jeho nástupcem - moderní,
komfortní a spolehlivý.
 Účinná převodovka s 24x24 rychlostmi,
reverzací Powershuttle a řazením pod
zatížením Hi-LO.

Ideální traktor
na farmu

SPECIÁL

od 1.1

NÍ CENA

89.99

9* Kč

1

 Hydraulický systém o výkonu až 100 l/min.

Farmall C je výborným
pomocníkem pro
práce na farmě. Navíc
je cenově dostupný,
komfortní a spolehlivý.
Traktory jsou dostupné
s výkonem od 55
do 115 koní.

Výborný do krmného
vozu

 Komfortní kabina s vynikajícím výhledem
do všech stran a ergonomickým ovládáním.

2

Pamatujete si
na oblíbené modely
CASE IH JXU často
používané v krmném
voze? Farmall C je jejich
nástupcem. Traktor
nabízí zadní tří rychlostní
vývodový hřídel, který si
s krmným vozem hravě
poradí.

Stvořen pro čelní
nakladač

DOBRÝ TIP

3

Univerzální traktor
pro obec

Akční cena s nakladačem CASE IH LRA 85: 1.344.990 Kč.
Akční Cena s čelním nakladačem CASE IH LRZ 100: 1.369.990 Kč.
*Cena platí pro model Farmall 95C Hi-LO v kompletní výbavě do vyprodání zásob. Pro stanovení korunových cen byl
použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.

4

Obratný traktor s velkou
prosklenou kabinou,
malým poloměrem otáčení,
dostatečným hydraulickým
výkonem a snadným
ovládáním nakladače
pomocí joysticku. Farmall C
je zkrátka stvořen pro čelní
nakladač.
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Potřebujete-li traktor
využít v komunální
sféře, pak je svým
výkonem a rozměry
Farmall C ideálním
pomocníkem pro
větší obec. Nyní si jej
na obec můžete pořídit
na dotaci.

5

NEJ traktor ve třídě 100 – 120 koní
LUXXUM Hi-eSCR
 Prvotřídní traktor z Rakouska.
 Extra výkonné axiální čerpadlo 100 l/min.
 Komfortní pracovní prostředí v prémiové kabině.
 Výborné jízdní vlastnosti s odpruženou nápravou
a kabinou.

NEJ pro práci
s čelním nakladačem

NE J CEN
A

1.299

.999*

1

Kč

Velké čelní sklo,
panoramatické střešní
okno a vysoký výkon
hydraulického systému
je důležitý pro snadnou
práci s čelními
nakladači od značky
CASE IH.

 Nízká spotřeba paliva - ověřeno praxí u českých
zemědělců.

Automatické řazení
pole/silnice

 Nejúspornější traktor ve své kategorii dle DLG testu.

Špičková robotická
ECO převodovka 32x32
se 4° Powershiftem
a pokročilým
automatickým řazením
pole/silnice umožnuje
dosáhnout nízké
spotřeby paliva a pohodlí
při jíždě.

 Výborný pro práci s čelním nakladačem.

2

Loketní opěrka
Multicontroller

ZLATÁ PEČEŤ PRO NEJÚSPORNĚJŠÍ TRAKTORY
CASE IH LUXXUM 120 je nejúspornějším
traktorem ve své třídě dle německé zkušebny DLG.
*Akční cena platí pro model Luxxum 100 s pneumatikami 440/65 R24, 480/70 R34. Akční cena s čelním
nakladačem CASE IH LRZ 100 1.499.999 Kč. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační krz 26 Kč/EUR.
Vyžádejte si nabídku i na další modely v akční výbavě. Cena je bez DPH.
Úspory paliva stanoveny dle nezávislých testů DLG vůči ostatním traktorům ve stejné třídě.

6

3

Novinkou u modelové
řady traktorů LUXXUM
je nová moderní loketní
opěrka, která na jednom
místě shromažďuje
hlavní funkce pro
snadné ovládání traktoru
- jako u velkých modelů
CASE IH.

Komfortní pracovní
prostředí

-6
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Příkladný komfort
s přední odpruženou
nápravou a kabinou.
Ke zvýšenému komfortu
přispívá také Deluxe
sedadlo řidiče a rádio
s Handsfree pro
telefonování za jízdy.

7

NEJDOSTUPNĚJŠÍ
NOVÝ MAXXUM 115
 Maximální výkon motoru 145 koní.
 ECO převodové ústrojí ActiveDrive 4
s 17x16 rychlostmi a automatickým
řazením.

VÍCE NEŽ 1180
MAXXUMŮ V ČR!

AKČNÍ C
EN A
1.5
99.00

 Moderní design a výkonné LED
pracovní osvětlení.

0* Kč

1

Výkonný pomocník

 Prodloužený rozvor pro lepší jízdní
stabilitu.
 Maximální hmotnost přívěsu až
23.750/26.250 kg**.

NOVINK A

V České republice jezdí
více než 1180 traktorů
CASE IH modelové řady
MAXXUM, které již
po dobu delší než 20 let
slouží k plné spokojenosti
svých majitelů.

2

Obratný čtyřválcový
traktor s jmenovitým
výkonem 115 koní
a prodlouženým
rozvorem. Při práci
v dopravě nebo
s vývodovým hřídelem
se výkon traktoru
automaticky navýší až
na 145 koní.

Snadné ovládání

DOBRÝ TIP

Potřebujete nový traktor a nemáte dostatek financí nebo jen
potřebujete pomoci s financováním? Naši odborníci z oddělení
A-Finance jsou Vám k dispozici.
*Akční cena platí pro model Maxxum 115 Komfort ve vybrané specifikaci s přední odpruženou nápravou a kabinou
do 15.10. 2018 nebo do vyprodání zásob. Pro stanovení korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR.
Vyžádejte si nabídku i na další modely v akční výbavě. Cena je bez DPH.
** Maximální celková hmotnost přívěsu 26 250 kg platí pro verzi s přední bržděnou nápravou. Varianta na přání.

8

3

Standardní kabina
traktorů Maxxum
poskytuje jednoduché
pracovní prostředí
s minimem elektroniky.
Traktoru nechybí
vzduchem odpružené
sedadlo Deluxe nebo
odpružená kabina
a přední náprava.

Vhodný pro
manipulaci

4
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Maxxum lze přímo
z výroby vybavit přípravou
na profesionální čelní
nakladač CASE IH LRZ,
který ještě více zvýší
jeho univerzální využití
v průběhu celého roku.

9

Nová dimenze řazení

NEKONEČNĚ možností
MAXXUM 145 ActiveDrive 8
 Nová generace traktorů MAXXUM
s revoluční osmistupňovou převodovkou
ActiveDrive 8 s osmi rychlostmi řazenými
pod zatížením ve třech skupinách.
 Skvělé jízdní vlastnosti a prvotřídní
pracovní prostředí obsluhy.

15 PŘED
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 Výkonný hydraulický systém 150 l/min.

Revoluční převodové ústrojí
ActiveDrive 8 kombinuje
čistě mechanické převodové
ústrojí s pokročilými
funkcemi převodovky
plynulé. Více o přednostech
převodovky najdete na www.
agrics.cz/novy-maxxum.

Snadné zastavení
pouze brzdou

 Moderní souvraťový management HMC II.
 Úsporný čtyřválcový motor s maximálním
výkonem 175 koní.

2

Jednou z pokročilých
funkcí převodovky
ActiveDrive 8 je také
funkce ActiveClutch II,
která umožňuje
zastavení traktoru pouhým
sešlápnutím brzdového
pedálu bez použití
spojky.

Maximální komfort

3

Ideální pro čelní
nakladač

ZLATÁ PEČET PRO NEJÚSPORNĚJŠÍ TRAKTORY

CASE IH MAXXUM 145 ActiveDrive 8 je nejúspornějším
traktorem ve své třídě dle německé zkušebny DLG.

0 10% ÚSPORNĚJŠÍ NEŽ KONKUREČNÍ TRAKTORY.
Úspory paliva stanoveny dle nezávislých testů DLG vůči ostatním traktorům ve stejné třídě. Čísla testů DLG: 2017-00432, 2016-00697, 2012-836.

10

Kabina traktoru Maxxum
poskytuje maximální
komfort. Vybrat si můžete
rovnou ze tří paketů výbavy
včetně nejluxusnějšího
koženého sedadla Maxximo
Evolution s automatickým
odvětráváním.

4
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Při práci s čelním
nakladačem jistě oceníte
integrovaný joystick
na loketní opěrce nebo
nový systém adaptivního
řízení, který umožňuje
nastavení počtu otáček
volantu.

11

OBRATNÁ šelma
PUMA 165 CVX
 Výkonný šestiválec - síla a dlouhá
životnost.
 Maximální výkon 210 koní.
 Účinná plynulá převodovka CVX.

ATRAK TI
V
2.549

NÍ CENA

.999*

Kč

 Automatické řízení produktivity APMTM.
 Nejmodernější souvraťový management
HMC II.
 Intuitivní loketní opěrka Multicontroller.
 Originální integrovaný čelní tříbodový
závěs.

Úspěšný příběh na českých polích …

OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

Jste příznivci plně mechanických převodovek?
Vyžádejte si nabídku na modely PUMA 140 X již za 1.899.900 Kč
nebo na model PUMA 150 MC již za 2.099.990 Kč*.

*Akční cena na traktory PUMA platí do vyprodání skladových a předobjednaných strojů ve výrobě. Pro stanovení
korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.

„Jelikož mám na farmě dlouholeté zkušenosti s modelovou
řadou traktoru CVX, konkrétně modelem CVX 160, věděl jsem,
že chci opět traktor s plynulým převodovým ústrojím CVX.
Traktor je zkrátka radost řídit, když vidím, že pouze přidávám
nebo ubírám plyn a traktor plynule zrychluje nebo zpomaluje. Pro
svou farmu jsem se rozhodl pořídit PUMU 165 CVX, která je
po výkonnostní stránce velice dobrou náhradou za předchozí
traktor, ale co se týče komfortu a pracovního prostředí, je
o několik tříd výše. Velmi se mi líbí prostorná čtyř sloupková
kabina s bezproblémovým výhledem a LED osvětlení. To je
obzvláště výborné při práci v noci.“
Miroslav Budinský
Farma Budinský
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CASE IH = SPRÁVNÁ VOLBA │ SVĚTOVÝ VÝROBCE ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY │ SÍLA TRADICE OD ROKU 1842 │ KVALITNÍ SERVISNÍ PÉČE │ INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE │ LEADER PÁSOVÝCH PODVOZKŮ

13

DRAVÁ šelma
PUMA 200 CVX
 Špičkový šestiválec s výkonem
až 245 koní.
 Plynulá převodovka CVX se
4 mechanickými rozsahy pro vyšší
účinnost.

ATRAK TI
V
2.949

NÍ CENA

.000*

Kč

 Úsporný traktor = nízká spotřeba
paliva, motor bez EGR a DPF.
 DeLuxe sedadlo řidiče
s nízkofrekvenčním pružením.
 Integrovaný čelní tříbodový závěs.

Úspěšný příběh na českých polích …

DOBRÝ TIP

Přejete si traktor PUMA 200 s mechanickou převodovkou?
Akční cena na model PUMA 200 MC již za 2.729.999 Kč.
Naopak nejsilnější model PUMA 240 CVX pořídíte již za 3.399.999 Kč.
*Akční cena na traktory PUMA platí do vyprodání skladových a předobjednaných strojů ve výrobě. Pro stanovení
korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.

14

PUMA CVX je charakteristická svým jednoduchým ovládáním.
Loketní opěrka Multicontroller sdružuje veškeré nejčastěji
používané ovladače, takže je vše pěkně na dosah ruky
a lehce nastavitelné pomocí dotykového monitoru AFS 700.
Převodovka CVX je snadno ovladatelná – plynulé zpomalování
nebo zrychlování je otázkou pouhého posouvání joysticku. Musím
dále také ocenit komfortní kabinu a dostatečný výkon motoru,
který s navýšením činí až 270 koní, takže traktor je vhodný
do všech prací.“
Martin Vojta
ZEVA Chlístovice a.s.
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OPTIMÁLNÍ řešení
OPTUM CVX
 Nejmodernější a nejúspornější
traktor dle DLG testu.
 Optimální řešení pro práci na poli
a v dopravě.

Jedinečný traktor
do pícnin

AKČNÍ C
EN A
3.7
99.99

 Maximální výkon motoru až
313 koní.

9* Kč

1

Výborný traktor
do dopravy

 Plynulá převodovka CVX se
4 mechanickými rozsahy a funkcí
ActiveStop.
 Maximální celková hmotnost
traktoru 16 tun.
 Největší palivová nádrž na trhu
- výhoda nejen pro službaře.

OPTUM CVX je jediným
traktorem na trhu, který
z výroby nabízí přední
dvourychlostní vývodový
hřídel (1000 a 1000
ECO). Díky tomu tak
můžete ušetřit až 3 l
paliva za hodinu práce.

2

Celková hmotnost traktoru
činí 16 tun, proto může
být traktor agregován
s návěsem až o hmotnosti
36 000 kg. V kombinaci
s CVX převodovkou se
jedná o výborný benefit.

Perfektní pracovní
prostředí

DÁREK PRO VÁS

3

Výkonné LED pracovní
osvětlení

Roční příjem RTK signálu s přesností na 2,5 cm z vlastní sítě
referenčních stanic AGRI CS RTK+ ZDARMA při současném
nákupu satelitního řízení CASE IH AccuGuide.

*Akční cena na traktory OPTUM platí do vyprodání skladových a předobjednaných strojů ve výrobě. Pro stanovení
korunových cen byl použit orientační kurz 26 Kč/EUR. Cena je bez DPH.

16

Prvotřídní komfort
v kabině se sedadlem
Dual Motion Air
s dynamickým pružením
zaručuje obsluze práci
ve vysoce komfortním
prostředí - standardem
je automatická
klimatizace a rádio.

4
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18 LED vysoce svítivých
pracovních světlometů
pro skvělou viditelnost
v noci zaručuje osvětlení
pracovního prostředí
stroje v rozsahu 360°.
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MAXIMÁLNÍ tah
MAGNUM 340 HD
 Maximální výkon 409 koní.
 Nejvyšší kroutící moment motorů
ve své třídě.
 Spolehlivé motory bez složitých
komponentů EGR a DPF.

Slavíme 30 let traktorů
MAGNUM

RYCHLÉ
D
PODZIM ODÁNÍ NA
NÍ PRÁC
VČETNĚ
E
MODELŮ

1

ROW TR A
C

 Osvědčená mechanická
převodovka Full Powershift a velmi
účinná plynulá CVX převodovka.

Modelová řada traktorů
MAGNUM slaví v letošním
roce 30 let od doby,
kdy byla v roce 1988
zahájena jejich sériová
výroba. MAGNUM se stal
synonymem pro opravdový
těžký kolový traktor.

Ověřený na českých
polích

 Kompletní satelitní řízení
AccuGuide s přesností 2,5 cm ve
standardu.

2

Silné přednosti traktorů
Magnum jako je jejich síla
v tahu, robustnost, kvalita a
dlouhá životnost způsobily,
že Magnum je jedním
z nejrozšířenější velkých
traktorů nejenom ve světě,
ale i v ČR.
K dnešnímu dni jich je
v provozu více než 1000
kusů.

Stvořen pro těžkou
práci

3

DÁREK PRO VÁS

Roční příjem RTK signálu s přesností na 2,5 cm z vlastní sítě
referenčních stanic AGRI CS RTK+ ZDARMA při současném nákupu
satelitního řízení CASE IH AccuGuide.
Jestliže rádi využíváte výhod plynulé převodovky CVX, požádejte svého
prodejce o akční nabídku na modely MAGNUM 340 a 380 CVX.

MAGNUM Rowtrac.
Revoluce na poli

NABÍDKA ROKU 2018:
žádejte pásy za cenu kol!

4
18

Magnum je stvořen
pro práci v opravdu
náročných podmínkách.
Motor s velkým objemem
v pevném litinovém
rámu a zesílené HD
nápravy kategorie 5
jeho tahové schopnosti
povyšují na novou
úroveň.
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Ojedinělá koncepce
traktoru s přední kolovou
nápravou pro lepší
zatáčení a zadní nápravou
osazenou pásovými
jednotkami pro zvýšení
tahové síly a snížení
utužení půdy. Žádejte
svého prodejce
o předvedení.
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Pro více informací a přesné specifikace kontaktujte autorizované prodejce CASE IH. Nabídka platí do vyprodání zásob nebo k datu uvedenému u jednotlivých modelů.
Ceny traktorů jsou stanoveny při kurzu 26 Kč/EUR. Uvedené ceny jsou stanoveny bez DPH. Použité fotografie jsou pouze ilustrativní a nemusí odpovídat nabízené specifikaci.
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