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ПРОТЯГОМ БІЛЬШ НІЖ 170 РОКІВ МИ ЗАЛИШАЄМОСЯ ВІРНИМИ НАШОМУ БАЧЕННЮ, НАДАЮЧИ ФЕРМЕРАМ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ТЕХНІКУ, ЯКА ЗАВЖДИ Є ІННОВАЦІЙНИМ, НАДІЙНИМ ТА ВИГІДНИМ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯМ
Компанія Case IH зіграла провідну роль у формуванні сучасного сільського господарства, її історія наповнена іменами легендарних брендів, таких як Case, 
International Harvester та David Brown. Спадок Case IH, як винахідника однороторної технології Axial-Flow і гідравлічного реверсу та як першопрохідця у 
застосуванні безступінчастої трансмісії, продовжує жити. Новаторське бачення наших попередників і сьогодні залишається серцем кожного продукту Case 
IH. З такою самою пристрастю ми розробляємо та створюємо сільськогосподарську техніку в Європі та по всьому світу. Більше 150 000 працюючих 
тракторів Magnum від Case IH є свідченням нашої відданості справі задоволення та перевищення очікувань фермерів з усього світу.
Таке багатство досвіду дало нам можливість дослухатися до вас та розробити продукти, які надають вам саме те, що вам потрібно. Ми вимагаємо від 
себе та наших дилерів найвищої якості послуг, котрі ми разом надаємо нашим клієнтам. Наша мережа з 391 дилера, 679 дилерських та субдилерських 
представництв і 1377 сервісних центрів Case IH в Європі є вашою гарантією того, що ви отримаєте дійсно персональне та професійне обслуговування. 
Саме так ми працюємо і заробляємо довіру наших клієнтів.

ПЕРЕВІРЕНА СЕРІЯ MAGNUM, ТРАКТОРИ, ЩО СТАЛИ ВИБОРОМ ВЕЛИКИХ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ТА ПІДРЯДНИХ 
КОМПАНІЙ, СТАБІЛЬНО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВИГІДНЕ ВКЛАДЕННЯ КОШТІВ.
Серія Magnum була створена в 1987 році і за більш ніж 27 років свого розвитку стала вибором великих фермерських господарств та підрядних 
компаній, яким потрібне тільки найкраще. Новий Magnum здатний швидко та ефективно впоратися з будь-яким завданням, день за днем надійно 
гарантуючи вражаючу потужність. Дні за кермом більше не здаватимуться нескінченними завдяки неймовірно зручній кабіні, інтуїтивно зрозумілому 
розміщенню ергономічних органів управління, звукоізольованому робочому місцю оператора та плавному руху. А коли робочий день затягується до 
пізньої ночі, потужний пакет кругового світлодіодного освітлення перетворить ніч на день, даючи вам змогу закінчити роботу. Відтепер Magnum Rowtrac 
забезпечує ще більше продуктивності при роботі в полі завдяки перевагам гусеничної технології на кшталт покращеного контакту з поверхнею, 
підвищеного тягового зусилля та зменшеного тиску на ґрунт, але в той же час зберігає переваги традиційних тракторів, такі як більш щадний вплив на 
структуру ґрунту при повороті, збереження тягової потужності при маневруванні та блокуванні диференціалів.

MAGNUM ГОТОВИЙ ДО МАЙБУТНІХ ВИКЛИКІВ 
БІЛЬШЕ ПОТУЖНОСТІ
ДЛЯ СКЛАДНИХ УМОВ.

3) ECE R120 відповідає ISO 14396 та 97 / 68 / EC або 2000 / 25 / EC

МОДЕЛІ Номінальна потужність ECE R120 ³) 
@ 2,000 об/хв (кВт/к.с.(CV))

Максимальна потужність ECE R120 ³) 
Система Power Management при 1 800 об/хв (кВт/к.с.(CV)) Об'єм (см³) Кількість циліндрів

Magnum 250 184 / 250 235/320 8 700 6
Magnum 280 206 / 280 258/351 8 700 6
Magnum 310 229 / 311 281/382 8 700 6
Magnum 340 FPS / CVX / Rowtrac 250 / 340 301/409 8 700 6
Magnum 380 279 / 379 320/435 8 700 6
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Нинішній успіх Case IH збудований на міцному фундаменті минулого. В результаті стабільного зростання та розвитку впродовж багатьох років сьогодні ми 
перетворились на лідируючого виробника сільськогосподарської техніки в світі. Завдяки невпинному розвитку та розширенню нашого асортименту, сьогодні 
Case IH пропонує своїм клієнтам найширшу в історії лінійку продукції.

Потужність першої 
запущеної у 
виробництво лінійки 
тракторів Magnum 
варіюється від 160 до 
240 к.с.

1993
Серія Magnum 7200 
встановлює нові 
стандарти галузі у 
ефективній потужності, 
технологічності, зручності 
та орієнтованості на 
клієнта, якості та вартості. 

1998
Нові трактори MX Magnum
забезпечують покращене
зчеплення з поверхнею
завдяки вдосконаленому
розподілу ваги, а також
більш плавне пересування
і набагато кращу оглядовість.

2007
Запуск моделей Magnum 
225, 250, 280 та 310 
с першим сенсорним 
монітором AFS Pro 
600 та розширеним 
польовим і дорожнім 
функціоналом.

2009
Для забезпечення 
найкращої паливної 
ефективності серія 
Magnum оснащена 
APM - функцією 
автоматичного управління 
продуктивністю.

Магнум святкує свою
25-ту річницю.

2014 2015
Magnum 380 CVX від Case 
IH обрано Трактором 
року 2015, у виробництво 
запущено Magnum 
Rowtrac.

1987

2004

2012

27 РОКІВ ЛІДЕРСТВА ТРАКТОРА MAGNUM 
ІСТОРІЯ
УСПІХУ

Case IH знову виступає 
першопрохідцем і є 
першою компанією, 
яка в заводській 
комплектації пропонує 
MX Magnum з системами 
автоматичного водіння.

Case IH запускає лінійку 
Magnum CVX потужністю 
від 250 до 380 к.с. та 
відзначає ювілей у 150 
000 тракторів Magnum, що 
зійшли з конвеєра.
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ПЕРЕВАГИ

   Неперевершений комфорт 

завдяки 5-точковій системі 

підвіски 

   Пакет кругового світлодіодного 

освітлення на 360°

  Передача всієї потужності до 

землі з Magnum Rowtrac

  Повністю інтегровані рішення 

автоматичного ведення AFS 

AccuGuide
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ЛІНІЙКА MAGNUM

ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ПРИСКОРЮЄ
ПОВЕРНЕННЯ 
ІНВЕСТИЦІЙ
ВСЕ, ЩО ВИ ХОТІЛИ Б ПОБАЧИТИ В ТРАКТОРІ – І НАВІТЬ БІЛЬШЕ:
Непересічна потужність та ефективність, комфорт та інтуїтивно зрозуміле управління - новий Magnum 
підносить продуктивність до нового рівня і значно скорочує експлуатаційні витрати. Новий Magnum 
гарантує вашому бізнесу надійну технологію і високу рентабельність вкладених коштів. 

НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ КОМФОРТ
Після довгих робочих днів на Magnum ви не почуватиметесь стомленим 
завдяки якісній звукоізоляції кабіни, клімат-контролю та прекрасному огляду 
переднього та заднього причіпного обладнання. Нові розділені ширококутні 
дзеркала дозволять вам постійно спостерігати за вашим причепом або 
зерновим бункером при здійсненні всіх транспортних операцій. Пакет кругового 
360-градусного світлодіодного освітлення дасть вам змогу продовжувати 
роботу без зупинок навіть після настання темряви. П'ятиточкова система 
підвіски (кабіна, сидіння, передня вісь і передня та задня навіски) гарантують 
неймовірно плавне та зручне пересування.

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛЕ УПРАВЛІННЯ НАДАЄ ВАМ 
ВСЕОСЯЖНИЙ КОНТРОЛЬ
Органи управління усіма функціями вашого Magnum знаходяться в полі 
зору: вбудована панель управління миттєво надає вам всю ключову 
інформацію, а екран AFS™ Pro 700 об'єднує усі параметри трактора та 
причіпного обладнання. Новий багатофункціональний важіль управління 
робить керування ще простішим, він оснащений рельєфними кнопками, 
які дають змогу відрізняти їх на дотик, а також оснащені підсвіткою для 
роботи вночі. Усі прилади управління Magnum знаходяться під кінчиками 
ваших пальців.
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ПОТУЖНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІД КАПОТОМ 
Могутній 6-циліндровий двигун об'ємом 8,7 літрів спеціально розроблений для 
одночасного забезпечення найвищої потужності та паливної економічності. Спрямлена 
крива крутного моменту нового Magnum дозволяє досягти максимального крутного 
моменту у більшому діапазоні швидкостей двигуна.

ПОТУЖНІСТЬ В ПОЛІ ТА НА ДОРОЗІ
Перевірена трансмісія Full Powershift з системою автоматичного управління 
продуктивністю Automatic Productivity Management (APM), яка автоматично знижує 
швидкість обертів двигуна до досягнення потрібної потужності. Безступінчаста 
трансмісія CVT, яка дозволить Magnum CVX однаково ефективно пересуватися і в полі, 
і по дорозі, автоматично прискорюючи трактор від 0 до 50 км/год.

НАРОДЖЕНИЙ, ЩОБ БУТИ СИЛЬНИМ
З новим Magnum ви можете розраховувати на підйомне зусилля навіски до 11 т, повністю 
вбудовану передню навіску з підйомним зусиллям до 5 тонн, а також опціональний 
передній ВВП. Якщо ви збираєтесь використовувати Magnum для роботи з великим 
навісним обладнанням, що потребує великого гідропотоку, ви можете обрати опціональний 
двопотоковий гідравлічний насос об'ємом 282 літри. Також, Ви можете обрати до 6 
електрогідравлічних дистанційних клапанів.

AFS: ПІДВИЩІТЬ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ СВОЇХ ІНВЕСТИЦІЙ ІЗ СИСТЕМАМИ 
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Вбудований сенсорний екран AFS™ Pro 700 миттєво надає інформацію про всі ключові 
показники від споживання палива до потужності двигуна та ВВП. Він також дає вам змогу 
просто та швидко налаштувати параметри та робочі умови для різноманітного причіпного 
обладнання. Magnum оснащений системою ISOBUS для управління сумісними видами 
обладнання. Аби максимально збільшити ефективність роботи, ви можете обрати з широкого 
асортименту рішення для автоматичної навігації, які пропонують точність ведення до 2,5 см.

ПОТУЖНІСТЬ ТАМ, ДЕ ВОНА ВАМ ПОТРІБНА
Там, де традиційних шин просто недостатньо, MagnumTM Rowtrac  забезпечує покращене 
керування та пересування, меншу кількість колій та канав, передачу всієї потужності до 
землі при русі на поворотах та вигинах рельєфу. Magnum Rowtrac гарантує маневреність 
на поворотах як у коліс, а прохідність як у гусениць.
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A ЛІВИЙ ВІДСІК ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ В КАБІНІ
B СИДІННЯ ІНСТРУКТОРА
C ПІДЛОГА З КИЛИМОВИМ ПОКРИТТЯМ LUXURY 

ЗНИЖУЄ РІВЕНЬ ШУМУ ВІД 
ТРАНСМІСІЇ / СИСТЕМИ ПРИВОДІВ

D СИДІННЯ З ПІДІГРІВОМ 
І ВЕНТИЛЯЦІЄЮ ТА ВИСУВНОЮ
НИЖНЬОЮ ПОДУШКОЮ СИДІННЯ

E СЕНСОРНИЙ МОНІТОР AFS Pro 700
F БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДЛОКІТНИК
G ФІЛЬТРАЦІЯ ПОВІТРЯ ТА АВТОМАТИЧНИЙ 

КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ 
(НЕ ЗОБРАЖЕНО)
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Якби вас попросили описати кабіну вашої мрії, не сумніваємось, кабіна Magnum Surveyor 
повністю відповідала б вашому уявленню. Приготуйтесь до задоволення, що охопить 
вас при вході до кабіни: розкішне відчуття якості шкіряної оббивки, ергономічне сидіння з 
підвіскою, стратегічно розташовані і легкодоступні органи управління... все в кабіні Surveyor 
створено, щоб подарувати вам найкраще відчуття неперевершеного комфорту за кермом.  
Цінуйте себе в першу чергу; обирайте Magnum.

РОБОЧЕ МІСЦЕ, ПІДЛАШТОВАНЕ ПІД ОПЕРАТОРА
Кожен елемент - кермо, сидіння та багатофункціональний підлокітник - просто регулюються, 
тому ви можете ідеально налаштувати ваше робоче місце, щоб забезпечити найбільш 
зручне та здорове положення при управлінні трактором.

ІДЕАЛЬНЕ РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Надзвичайно низький рівень шуму всього у 67 дБ(А) та автоматичне кондиціонування 
повітря створюють ідеальне середовище та внутрішній клімат. Підлога з килимовим 
покриттям в опціональній кабіні Luxury ще більше підвищує відчуття комфорту та 
зменшує рівень шуму. Дні за кермом вашого Magnum пролітатимуть непомітно, а ви 
встигатимете зробити більше роботи, ніж будь-коли.

НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ КОМФОРТ
Напівактивне шкіряне сидіння з регульованою подушкою оснащене підігрівом та 
вентиляцією, що гарантує вам такий комфорт руху, який може можна очікувати лише від 
автомобіля преміум-класу. Автоматична підвіска сидіння реагує на індивідуальну вагу водія 
та забезпечує оптимально плавний рух при пересуванні по найбільш нерівних ділянках. 
Пасажир також буде рухатися з комфортом на власному сидінні, що оснащене спинкою та 
сертифікованим ременем безпеки, а також доступне у виконанні з червоної шкіри. 

ЗАЛИШАЙТЕСЬ НА ЗВ'ЯЗКУ
Ви завжди залишатиметесь на зв'язку завдяки новому радіо з Bluetooth та роз'єму для 
під'єднання мобільного телефону. 

Всі елементи легко регулюються, що дозволить вам 
індивідуально налаштувати ваше робоче місце.

Неперевершений комфорт з напівактивним сидінням, 
обшитим червоною шкірою та оснащеним системою 
компенсації навантажень, подушкою із вентиляцією і 
підігрівом та автоматичною підвіскою.
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ЗРУЧНИЙ ТА
ТИХИЙ ДЛЯ  
ДОВГИХ ДНІВ У ПОЛІ



КОЛИ ВАМ ПОТРІБНО ПРАЦЮВАТИ ВНОЧІ 
Панорамний вид з кабіни забезпечує прекрасну кругову оглядовість, а капот отримав новий дизайн, 
що дозволяє візуально контролювати роботу всього навісного обладнання. В ті дні, коли ви змушені 
продовжувати роботу після настання темряви, ви можете увімкнути яскравий світлодіодний пакет 
освітлення, який висвітлить всю зону навколо трактора на 360 градусів, гарантуючи вам прекрасну 
оглядовість всього навісного обладнання - навіть найвіддаленіших секцій вашої найбільшої сівалки. 
Завдяки потужності світла 34 400 люмен ви зможете працювати ніби вдень - все, що вам потрібно 
для ефективного виконання роботи.

ПЛАВНЕ ПЕРЕСУВАННЯ - СИСТЕМА 5-ТОЧКОВОЇ ПІДВІСКИ
Дуже багато зусиль було вкладено у вдосконалення повного пакету підвісок на Magnum; підвіски 
сидіння, кабіни, передньої осі, передньої та задньої навіски доведені до ідеалу. Підвісна конструкція 
переднього мосту на тракторах Magnum ізолює водія від ударних навантажень. За кермом Magnum 
ви зможете насолодитись найбільш плавною поїздкою у вашому житті.

ПОСТІЙНИЙ КОНТАКТ З ГРУНТОМ
Підвіска переднього мосту Magnum утримує всі ваші колеса на землі, що забезпечує вам найкращу 
стабільність, зчеплення та контроль при роботі на нерівному рельєфі. Така проста конструкція 
гарантує вам відсутність розгойдувань та вібрацій при пересуванні по горбистих поверхнях на високій 
швидкості, а також уможливлює передачу всієї потужності на ґрунт. Ще однією її перевагою є те, що 
завдяки своїй цільній конструкції вона потребує менше обслуговування, ніж інші системи. Завдяки цій 
підвісці Magnum з комфортом та безпекою доставить вас туди, куди захочете.

10 КАБІНА ТА ОРГАНИ КЕРУВАННЯ

ПРАЦЮЙТЕ ДОВШЕ ТА ВТОМЛЮЙТЕСЬ МЕНШЕ

ЕФЕКТИВНІСТЬ 24/7
В БУДЬ-ЯКИХ 
УМОВАХ



Повна стабільність, плавне пересування та передача 
повної потужності до землі завдяки передній підвісці.
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Підвісна кабіна гарантує вам плавне пересування як по 
дорозі, так і по нерівному ґрунту.
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Ми знаємо, наскільки ви та ваші оператори зайняті, тому ми прагнемо пересвідчитись, що ви не будете 
марнувати час на звикання до нового розташування органів управління при зміні тракторів: у всіх тракторах 
Case IH від Puma до Quadtrac схема розташування органів управління є абсолютно однаковою. Коли ви 
сідаєте в кабіну, ви вже знаєте, де що знаходиться, у вас є миттєвий доступ до всієї потрібної інформації 
завдяки екрану на передній стійці та багатофункціональному підлокітнику, що дає змогу тримати всі функції 
управління технікою під кінчиками ваших пальців. Комфорт та контроль - не марнуйте жодної секунди.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Багатофункціональний важіль управління рухом, інтуїтивна панель управління ICP та сенсорний монітор 
AFS Pro 700™ об'єднують всі функції трактора в підлокітнику, що дозволяє вам керувати всіма функціями 
за допомогою одного дотику пальців: вибір швидкості, дросель, увімкнення AccuGuide, система розвороту 
на кінцях гону, електронні дистанційні клапани, керування задньою зчіпкою, ВВП, джойстик... Все 
знаходиться в одному місці безпосередньо під рукою. Керування настільки інтуїтивно зрозуміле, що навіть 
водій-новачок зможе працювати в повну силу з першого ж дня.

ОПТИМІЗУЙТЕ ПРОДУКТИВНІСТЬ ВАШОЇ РОБОТИ
AFS Pro 700 миттєво надає вам всю необхідну інформацію стосовно продуктивності трактора, починаючи 
зі споживання палива і закінчуючи потужністю двигуна і ВВП. Інтерфейс сенсорного екрана є простим у 
користуванні, а всі його функції можна швидко налаштувати під різне навісне обладнання та умови роботи. 
Щоб зробити його ще більш інтуїтивно зрозумілим, ви можете налаштувати різні екрани на відображення 
саме тієї інформації, яка цікавить вас найбільше.

ВСЕ ПІД КОНТРОЛЕМ
Блок приладів керування на правій передній стійці розповість вам все, що ви захочете дізнатись про роботу 
трактора - швидкість двигуна, цільові швидкості трансмісії, поточну ходову швидкість, положення гальма і 
напрям руху, всі дані чітко відображаються в одному місці, тож все знаходиться під вашим контролем.

ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛЕ УПРАВЛІННЯ 
НАДАЄ ВАМ 
ВСЕОСЯЖНИЙ 
КОНТРОЛЬ

Вся інформація щодо продуктивності  
роботи трактора одним поглядом.
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A СЕНСОРНИЙ ЕКРАН AFS Pro 700

A

B

C

D

E

F

B БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВАЖІЛЬ УПРАВЛІННЯ
C БЛОК УПРАВЛІННЯ ДИСТАНЦІЙНИМИ КЛАПАНАМИ ВКЛ. ДЖОЙСТИК
D ICP - ІНТУЇТИВНА ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
E ПЕРЕДНІЙ/ЗАДНІЙ ВВП УВІМК/ВИМК
F ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЕЛЕМЕНТАМИ ГІДРОСИСТЕМИ
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За кермом трактора Magnum ви відчуєте справжні переваги високої продуктивності та інноваційних технологій двигуна від FPT Industrial - нашого 
дочірнього підприємства, що спеціалізується на виготовленні двигунів. Ця компанія має за плечима досвід створення тисяч двигунів, котрі щодня 
працюють по всьому світу у різноманітних дорожніх та польових операціях, і застосовує його для розробки та виготовлення двигунів, які відповідатимуть 
особливим потребам сільськогосподарських тракторів. В результаті трактори Magnum розвивають більше потужності з меншою кількістю палива, 
характеризуються кращим відгуком та більш високою надійністю.

ПОТУЖНІСТЬ У ВСІХ ОПЕРАЦІЯХ
6-циліндрові двигуни Magnum об'ємом 8,7 літрів з паливною системою високого тиску, турбонагнітачем та проміжним охолодженням повітря спеціально 
розроблені, щоб ефективно забезпечувати найвищу потужність. Система управління потужністю двигуна надає вам потрібну потужність у потрібний 
час - із дуже помірним споживанням палива: зростання потужності на 10% при швидкості двигуна 1 800 об/хв, а якщо під навантаженням швидкість 
двигуна падає, система управління потужністю вивільняє до 36 додаткових кінських сил, забезпечуючи форсування, необхідне вам для того, щоб 
впоратися із найскладнішими умовами.

ПОТУЖНА ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ
На додачу до паливної ефективності Magnum 380 забезпечує найкращий в класі максимальний крутний момент у 1850 Нм - вище, ніж у будь-якого 
іншого трактора на ринку. Спрямлена крива крутного моменту означає, що новий Magnum здатен досягти максимального крутного моменту у більшому 
діапазоні швидкостей двигуна від 1300 до 1400 об/хв. Результатом цього є покращена паливна економічність, оскільки двигун розвиває більшу 
потужність при менших оборотах двигуна - оптимальна передача потужності гарантована.

ПЕРЕДОВА ПОТУЖНІСТЬ 
ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
В ПОЛІ
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Бездоганна сумісність двигуна та трансмісії - 
Двигуни від власного виробника FPT Industrial.

36 додаткових кінських сил з Power Management.
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435 к.с. 
з Power Management

без Power  
Management

1850 Нм
з Power Management

без Power 
Management

MAGNUM 380 CVX

ПЕРЕВАГИ  Система управління потужністю двигуна Engine 

Power Management збільшує потужність до 435 к.с.

  Автоматичне управління продуктивністю  

APM (Automatic Productivity Management)  

та система ECO Drive допомагають заощадити 

паливо  600-годинний інтервал між обслуговуваннями
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Auto Field: підвищує продуктивність

Auto Road: зменшення споживання палива 
за використання цього режиму.

Трансмісія 23x6 Full Powershift  
з ходозменшувачем.

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

APM Стандарт
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ПЕРЕВАГИ
  трансмісія 19x4 Full Powershift  
40 або 50 км/год   трансмісія 23 x 6 Full Powershift  

з ходозменшувачем   Система Automatic Productivity 
Management (APM) Diesel 
SaverTMоптимізує ефективність 
роботи трактора
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Автоматичне перемикання трансмісії Full Powershift на Magnum дозволяє плавно прискорюватися від нуля до 40 або 50 км/год. 
Якщо вам потрібно виконувати роботи на малій швидкості, ви можете обрати опціональну трансмісію з ходозменшувачем з 5 
передніми та 2 задніми передачами, а система Automatic Productivity Management з Diesel Saver™ забезпечить неперевершену 
паливну економічність шляхом автоматичного перемикання передач та встановлення швидкості двигуна в найбільш 
економічний режим. 

ОПТИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ – ЗАВДЯКИ АPM
На тракторі Magnum ви зможете зосередитись на роботі, 
поки система автоматичного управління потужністю APM 
подбає про оптимізацію ефективності, перемикаючи 
передачі та зменшуючи швидкість обертання двигуна в 
автоматичному режимі задля зведення споживання палива 
до мінімуму. 
Ви можете обрати Дорожній або Польовий режим, щоб 
система APM постійно оптимізувала ефективність роботи 
трактора у відповідності до поточних умов. Під час роботи в 
полі ви можете обрати фіксовану швидкість до 23 км/год за 
допомогою важеля газу, а функція Auto Field автоматично 
перемкне передачу вгору або вниз та змінить швидкість 
двигуна, після чого буде постійно регулювати її впродовж 
роботи відповідно до виконуваного завдання та 
характеристик поля. 

При пересуванні по дорозі ви можете обрати регульовану 
ходову швидкість з доступного діапазону (1,2 км/год до 40 
км/год або 1,2 км/год до 50 км/год в залежності від трансмісії), а функція Auto Road автоматично налаштує швидкість двигуна 
та перемкне передачі, щоб гарантувати найкращу паливну економічність в усіх режимах роботи.

ТРАНСМІСІЯ FULL POWERSHIFT:  

ПЕРЕДАВАЙТЕ ЕФЕКТИВНУ 
ПОТУЖНІСТЬ ПРЯМО НА  
ВАШЕ ПОЛЕ
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ЗАВЖДИ НЕПЕРЕВЕРШЕНА ПАЛИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Magnum CVX спеціально розроблений, щоб працювати в режимі надзвичайної паливної 
економічності в будь-яких умовах та видах робіт і безперервно забезпечувати максимально 
ефективне використання палива. При русі по дорозі він розвиває 50 км/год всього при 1400 об/хв, 
тому ви заощаджуватимете паливо на кожній тонні, яку ви перевозите. При роботі в полі, під час 
виконання спеціалізованих задач на низькій швидкості вбудований ходозменшувач, незалежний 
від швидкості двигуна, забезпечує економну продуктивність, а система автоматичного управління 
продуктивністю Automatic Product Management (APM) автоматично регулює швидкість двигуна 
відповідно до поточних потреб у потужності.

ВИКОРИСТАННЯ ACTIVE HOLD НА СХИЛАХ
Magnum CVX спрощує вам роботу у будь-яких умовах, навіть на крутих схилах, завдяки стандартній 
на всіх моделях функції активного утримування Active Hold, що запобігає відкочуванню трактора 
назад при зупинці на схилі, а також дозволяє знову рушати з місця без застосування зчеплення або 
гальм.

ECODRIVETM - ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛИЙ СПОСІБ ЗБЕРЕГТИ ПАЛИВО
За допомогою роздільного важеля управління газом ECO водій може налаштувати певні мінімальні 
та максимальні швидкості двигуна, щоб підлаштувати продуктивність та ефективність двигуна до 
кожної конкретної задачі. Після цього економія палива контролюється Magnum CVX.

ТРАНСМІСІЯ CVX: 
ВСЯ ПОТУЖНІСТЬ 
ДО ЗЕМЛІ
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Трансмісія CVX - плавне прискорення від 0 до 50 км/год

Неймовірна продуктивність. Оберіть вашу швидкість  
від 0 до 50 км/год.

ПЕРЕВАГИ  Безступінчаста трансмісія  

50 км/год або 40 км/год ECO

  Система автоматичного контролю 

продуктивності APM для 

найкращої паливної економічності

  При зупинці Active Stop утримує 

трактор з вантажем без 
використання гальм
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Встановлюваний ВВП повністю відповідає більш високій потужності двигуна 
на новому Magnum, оскільки цей посилений ВВП на 1000 об/хв демонструє 
найвищу продуктивність при роботі двигуна саме на повній потужності. В 
якості альтернативи ви можете обрати варіант на 540/1000 об/хв зі змінними 
валами.

ТИХА ПОТУЖНІСТЬ
Задній ВВП забезпечує 1000 або 540 об/хв на піковій потужності двигуна при 
швидкості 1803 об/хв, що суттєво знижує споживання палива та шум. Крім 
того, розташування муфти ВВП на верхній частині валу гарантує ще більш 
тиху роботу. Обидва варіанти ВВП зі швидкостями 1000 та 540/1000 об/
хв з легкістю зможуть привести в дію будь-яке ваше причіпне обладнання. 
Система з гідравлічним увімкненням та електронним налаштуванням дозволяє 
здійснювати плавне вмикання та захищає вузли причіпного обладнання.

ПРОСТА ТА ЕФЕКТИВНА РОБОТА
Коли вам знадобиться змінити навісне обладнання, вал ВВП можна легко 
прокрутити, щоб спростити під'єднання. Завдяки управлінню ВВП ви можете 
переконатися в тому, що ВВП та навісне обладнання працюють найбільш 
ефективно при виборі режимів "Auto" або "Heavy" у випадку, якщо ви працюєте 
з важким обладнанням, таким як тріскодробарки або великі прес-підбирачі.

НЕПЕРЕСІЧНИЙ ПЕРЕДНІЙ ВВП
Передній ВВП на 1000 об/хв задіюється при ідеальній швидкості двигуна у 
1804 об/хв та забезпечує максимальну потужність 230 к.с. завдяки своєму 
1,3/8-дюймовому валу та 6 шліцам.

НАЙВИЩА ПОТУЖНІСТЬ ВВП
ПРИ НИЗЬКИХ 
ОБЕРТАХ 
ДВИГУНА
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ПЕРЕВАГИ
    задній ВВП на 540 або 

540/1000 об/хв підлаштований 
під максимальну потужність 
двигуна   Управління ВВП  М'який запуск ВВП захищає 

ваше навісне обладнання
  Передній ВВП для більшої 
продуктивності
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Проста та безпечна робота завдяки  
зовнішнім органам управління.

Ефективно інтегрована передня навіска з 
підйомною потужністю 5000 кг.

Управляйте вашими дистанційними  
клапанами за допомогою монітора AFS 700 Pro.

Необмежені можливості управління 6-ма 
задніми гідравлічними клапанами.

ПЕРЕВАГИ

  Найкраща в галузі - 10 927 кг - 

підйомна потужність задньої навіски 

  Підйомна потужність передньої 

навіски до 5 000 кг

 Гідропотік до вражаючих 282 л/хв для 

вибагливого обладнання

 6 електронних дистанційних клапанів 

з компенсацією потоку
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Гідравлічна система, що здатна піднімати вагу до 10 927 кг, була розроблена спеціально для того, щоб надати вам потрібну потужність та 
одночасно оптимізувати споживання палива. Гідравлічна система Magnum, яка приводиться в дію стандартним насосом з потоком 166 л/
хв, насосом зі збільшеним потоком у 228 л/хв або, для найбільшого обладнання, двома насосами змінного об'єму із подвійним потоком 282 
л/хв, здатна надати вам саме ту гідравлічну потужність, якої ви потребуєте. Автоматична компенсація потоку зменшує споживання палива, 
завдяки чому ви отримаєте всебічну вигоду від гідравлічної потужності та економічності Magnum. 

ЕФЕКТИВНА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
Передова гідравлічна система Magnum з системою компенсації потоку Pressure Flow Compensating (PFC) та до 6 дистанційних електрогідравлічних 
клапанів дають вам змогу виконувати широкий перелік операцій без необхідності зупинятися та повторно під'єднувати гідравлічні шланги. Ці 
дистанційні клапани, виготовлені на нашому заводі в Расіні, США, забезпечують потрібну вам потужність завдяки потоку 140 л/хв через клапан.

ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ
Дистанційними клапанами легко керувати за допомогою поворотної ручки або сенсорного екрану монітора. З сидіння оператора ви 
можете налаштувати шість функцій на важелі управління дистанційними клапанами - для гідравлічного двигуна, навантажувача, повного 
потоку, вимкнення плаваючого режиму та блокування – а з програмованим таймером клапана ви можете налаштувати його циклічне 
увімкнення прямо з кабіни. Система зовнішнього управління гідропотоком Power Beyond включає лінію подачі, лінію зливу, сигнальну 
лінію реагування на навантаження та дренаж картера гідромотора.

ПОСИЛЕНА ЗЧІПКА ТА ТЯГОВО-ЗЧІПНИЙ БРУС ДЛЯ ВЕЛИКОГО ПРИЧІПНОГО ОБЛАДНАННЯ
Magnum став ще універсальнішим завдяки використанню посилених тягово-зчіпного бруса та триточкової навіски зі стандартним електронним 
управлінням тягою, який забезпечує підйомну потужність до 11 т, аби ви могли працювати також з більш широким та важким навісним обладнанням. 
Ви можете налаштувати максимальне проковзування коліс відповідно до виконуваного завдання завдяки функції Slip Limit Control та звести до 
мінімуму розгойдування навісного обладнання під час транспортування за допомогою функції контролю зчіпки Hitch Ride Control.

ВБУДОВАНА ПЕРЕДНЯ НАВІСКА
Ви можете додатково збільшити продуктивність роботи за допомогою повністю вбудованої передньої зчіпки, яка надає підйомну 
потужність до 5000 кг та пропонує можливість встановлення ВВП та зовнішніх гідромуфт для з'єднання переднього навісного 
обладнання із окремими гідравлічними вузлами.

УНІВЕРСАЛЬНЕ ПІД'ЄДНАННЯ
БУДЬ-ЯКОГО
НАВІСНОГО БЛАДНАННЯ
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ВАШ MAGNUM – 
САМЕ ТАКИЙ,  
ЯК ВИ ХОЧЕТЕ
Magnum розвиває дуже високу потужність: і ви хочете бути впевненим, що у вас є правильна система 
приводів, яка під час роботи в полі передасть всю цю потужність до землі. Адже потужність - це ніщо, 
якщо у вас немає потрібних шин, мостів та баластів, якими всі трактори оснащуються на заводі.

ШИНИ
Ви можете обрати з широкого переліку пропонованих шин, які забезпечать найкраще зчеплення 
та найменше проковзування під час виконання ваших фермерських операцій. Ви можете обрати 
шини діаметром до 2,15 метрів, щоб передавати всю неймовірну потужність Magnum до землі.

БАЛАСТ
Оберіть правильний пакет баластів для вашого Magnum, що допомагає передати ще більше 
потужності на ґрунт. 

ПЕРЕДНІЙ МІСТ
Моделі Magnum потужністю 250 к.с. оснащені переднім мостом Класу 4.75. Моделі потужністю 
від 280 к.с. доступні з мостом Класу 5, що виготовляється на нашому заводі в м. Расін, США. Цей 
міст має набагато вищу вантажопідйомність. Підресорений міст (опціональний) усуває будь-які 
розгойдування кабіни, підвищуючи комфорт водія. Він також забезпечує покращене зчеплення 
при виконанні польових робіт і підвищує точність керування при роботі на високих швидкостях.

ЗАДНІЙ МІСТ
Всі моделі Magnum оснащені стандартним 98-дюймовим мостом, але для встановлення на 
різних моделях також доступні інші мости, щоб задовольнити найрізноманітніші потреби. 
Надійність та зносостійкість фрикційних муфт стоянкового гальма та увімкнення повного 
приводу були підвищені, аби відповідати збільшеній потужності та вазі нових моделей Magnum.
А якщо вам цього недостатньо, встановлення посиленого заднього мосту на Magnum 340 
дасть вам ще більше підйомного зусилля та додаткових 75 мм висоти підйому зчіпки, а, крім 
того, ви можете встановити нову посилену муфту ВВП для роботи з важким та вимогливим 
обладнанням, наприклад, подрібнювачами тюків або кормозмішувачами.
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Широкий асортимент шин та комплектів баласту.

Передавайте всю потужність до землі.

Неперевершений радіус повороту у 4,8 м.



У Magnum Rowtrac втілена така сама концепція, 
як на Quadtrac, з чотирма точками контакту із 
поверхнею.

Оптимальний комфорт пересування та площа 
контакту із поверхнею.
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ПЕРЕВАГИ

  Маневреність як у коліс, а прохідність як 

у гусениць 

  Розроблений для роботи на гусеницях

  Гусениці розроблені та створені Case IH

  3 моделі в наявності з потужністю 310, 

340 та 380 к.с.(CV)

  100 % передача потужності

Передача всіх 100% потужності до землі навіть 
на поворотах, на відміну від техніки з двома 
гусеницями. 



АКТИВНИЙ ПРИВОД
 Виключає проковзування між приводним 

колесом та гусеницею . Рух гусениці є 
постійним і невпинним у будь-який час та за 
будь-яких умов.

 Гусеничний рушій розроблений та створений 
Case IH.

ВДОСКОНАЛЕНИЙ РОЗПОДІЛ ВАГИ 

ЗАЛИШАЙТЕСЬ НА ВИСОТІ  
У ПОЛІ
Краща прохідність, підвищена маневреність та вдосконалена універсальність - три причини, чому 
новий Magnum Rowtrac є найкращим рішенням для вашого фермерського господарства. Якщо ви 
ведете господарство у регіоні, де характеристики ґрунту можуть ускладнити його експлуатацію, 
Magnum Rowtrack на відміну від інших тракторів, дозволить вам якісно обробити таку землю. Він дає 
можливість довше залишатися у полі.
Magnum Rowtrac – створений для вашого способу ведення господарства.

ШАСІ
 Гусеничний рушій складається з ведучого 

колеса, двох підтримуючих котків та трьох 
роликів в нижній частині.

 Ролики мають вбудовані ізоляційні вставки, які 
поглинають ударні навантаження і компенсують 
вібрацію при русі по нерівностях дороги.

 Натяг гусениць автоматичний, так само, як в 
конструкції Quadtrac.
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28 ROWTRAC

ПЕРЕВАГИ
  Відсутній негативний вплив на структуру 

ґрунту при розвороті завдяки завдяки 

традиційному мосту керування поворотом.

  Неперевершена якість руху та стабільність

  Ширина гусениць 61 см та 76,2 см

  Доспупі налаштування колії 193 см, 203,2 см  

та 223,5 см 



ЩАДНИЙ ВПЛИВ НА СТРУКТУРУ ҐРУНТУ

ТА ПОКРАЩЕНЕ
ЗЧЕПЛЕННЯ
Конструкція тракторів Magnum Rowtrac була створена для забезпечення ідеального 
балансу: вони оснащені шинами, які ідеально підійдуть під ширину Ваших міжрядь та 
тип ґрунту, а також  плаваючими задніми гусеницями, що гарантують передачу повної 
потужності до землі навіть на найкрутіших поворотах. Ці трактори мають чотири точки 
контакту з ґрунтом, що зменшує питомий тиск на грунт та забезпечує передачу створеного 
більшого тягового зусилля навіть у порівнянні з двогусеничними системами. Крім того, ця 
будова забезпечує таку ж маневреність та простоту керування, як і на колісних тракторах.

КОНСТРУКЦІЯ ГУСЕНИЦЬ, ЩО ЗМІНИЛА ГАЛУЗЬ
Задня гусениця може повертатися навколо своєї осі, що дозволяє підтримувати рівний 
відбиток, який гарантує повну передачу потужності на грунт. Така конструкція забезпечує 
зчеплення, яке не залежить від навантаження на зчіпку або тяговий брус, а також покращує 
пересування по горбистій місцевості.

НАЛАШТУВАННЯ ПІД ВАШЕ МІЖРЯДДЯ
Незалежно від того, яке у вас фермерське господарство, шасі Magnum Rowtrac може 
пристосуватись до вашого способу роботи. Широкий вибір відстаней між колесами та 
гусеницями забезпечує достатню гнучкість, аби ви могли виконувати будь-які операції при 
роботі у міжряддях.

ДОСТУПНА КОЛІЯ ТА РОЗМІРИ ГУСЕНИЦЬ
  Доступна колія:   193 см, 203,2 см та 223,5 см 
  Доступні розміри гусениць:  61 см та 76,2 см

Колеса та гусениці завжди зберігають контакт із землею  
і гарантують найкраще зчеплення.
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Неперевершена якість пересування та стабільність в полі.

2,89 м2 2,96 м2 3,50 м2

Традиційні трактори 
зі здвоєними  

колесами

Magnum Rowtrac
(ширина гусениць в мм)

(610) (762)
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Magnum Rowtrac має перевагу над звичайними тракторами  
зі здвоєними колесами за рахунок збільшеної площі контакту 
з поверхнею, але при цьому має меншу габаритну ширину 
задля спрощення пересування по дорогах.
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 ПЕРЕВАГИ Антена GLONASS/GPS 
   Економне рішення з використанням 

сигналу RTX  Опціональний вибір високоточного 

сигналу RTK  Інтегрована система автоматичного 

ведення AccuGuide  Цифрова панель з моніторингом  
всіх параметрів  Попередження при досягненні 

попередньо встановлених значень, 

наприклад, обмежень за геозонами

0 800 502 384



СИСТЕМИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА CASE IH 

УСПІХ ЧЕРЕЗ ТОЧНІСТЬ
Системи точного землеробства від Case IH - Advanced Farming Systems® (AFS) - вже більше десятиліття знаходяться 
в авангарді технологій точного обробітку ґрунту, надаючи фермерам можливість контролювати весь цикл вирощування 
культур: Інструменти AFS® від Case IH включають все, що вам потрібно, аби досягти повторюваної точності до 2,5 см, 
усунути перекриття та скоротити виробничі витрати - і максимально збільшити потенціал врожаю.

РОЗШИРЕНИЙ КОНТРОЛЬ ВСІХ ФУНКЦІЙ ТЕХНІКИ.
Якщо ви шукаєте засоби інтерактивного контролю та управління технікою, то нічого кращого за сенсорні екрани AFS 
Pro ви не знайдете: моніторинг врожайності, використання палива та робоча продуктивність, можливість під'єднання 
зовнішніх камер, запис робочих показників та управління навісним обладнанням через ISOBUS. Сенсорні монітори 
AFS Pro є інтерактивними, повністю налаштовуваними та портативними між всіма машинами вашого парку Case IH.

РІШЕННЯ З АВТОМАТИЧНОГО ВОДІННЯ ТЕХНІКИ. 
Якщо ви шукаєте систему автоматичного водіння та підрулювання, у нас є все від простої підсвічуваної панелі 
кермового управління з елементарним підключенням за принципом "plug and play"  до повністю автоматизованих та 
вбудованих рішень (AccuGuide). Потрібна вам точність залежить від ваших вимог. З передовими системами RTK ми 
можемо збільшити повторювану точність вашого пересування аж до 2,5 см. Опція xFill може компенсувати втрати 
сигналу RTK тривалістю до 20 хвилин.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСТВОМ AFS.
В сільському господарстві беруть участь багато факторів; дуже важливо розуміти, що саме відбувається і чому. 
Настав час вивести ваше управління сільськогосподарськими операціями на новий рівень шляхом прийняття 
рішень, що ґрунтуються на фактах. Завдяки пакету програмного забезпечення для систем точного землеробства 
AFS®  від Case IH ви зможете побачити, поле за полем, як виконуються ваші завдання, які показники продуктивності 
роботи досягаються, як споживається паливо при виконанні кожного завдання і, найважливіше, який врожай ви при 
цьому збираєте. Плануйте майбутнє сьогодні.

ТЕЛЕМАТИЧНІ СИСТЕМИ AFS CONNECT™. 
Телематичні системи AFS ConnectTM від Case IH дозволяють власникам та керівникам фермерських господарств 
відслідковувати та управляти своєю технікою з офісу ферми і у реальному часі за допомогою комп'ютера здійснювати 
контроль за машинами з метою визначення продуктивності їх роботи, використовуючи для цього високоточні сигнали 
GPS та мережі бездротової передачі даних. Аналіз даних, що надаються такими системами, дозволить покращити 
логістичне забезпечення, скоротити до мінімуму споживання палива та максимально збільшити продуктивність роботи.
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xFILL перекриває втрату сигналів RTK 
тривалістю до 20 хвилин.

AFS AccuGuide: Ведення на основі GPS та 
GLONASS задля досягнення неперевершеної 
точності незалежно від характеристик 
оброблюваних культур. Доступні рівні точності 
до 2,5 см.

Знайте точне місцезнаходження всіх машин  
з AFS-ConnectTM.
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Сумісність з ISOBUS.

Налаштування техніки.

Моніторинг продуктивності.

ПЕРЕВАГИ
  Інтуїтивний сенсорний екран AFS Pro 700 

   Управління навісним обладнанням за 

допомогою терміналу ISOBUS

 Управління розворотом на кінцях гону

 автоматизує до 32 функцій на 

 поворотних смугах

 Покращена продуктивність завдяки 

 постійно оновлюваній інформації
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ВБУДОВАНА ТОЧНІСТЬ 
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ 
ПРОДУКТИВНОСТІ
Управління системами точного землеробства від Case IH знаходиться під рукою завдяки сенсорному екрану AFS Pro 700TM, вбудованому в підлокітник. 
Окрім повної автоматизації основних функцій трактора, включаючи перемикання до 30 функцій при розвороті на кінцях гону, екран AFS також відслідковує 
параметри виконуваної роботи, споживання палива, експлуатаційні витрати та багато іншого. Ось лише декілька прикладів:

КЛЮЧОВІ ФУНКЦІЇ ВКЛЮЧАЮТЬ:
   Моніторинг продуктивності: запис загальної продуктивності, а також даних продуктивності для кожного окремого дня роботи та кожного 
виконуваного завдання. Всі дані з моніторів AFS можуть бути збережені на карту пам'яті USB для подальшого аналізу в офісі у разі необхідності.

   Налаштування техніки: серія моніторів AFS дозволить вам провести детальне налаштування багатьох функцій трактора. Регулювання потоку та часу 
спрацювання для кожного з дистанційних клапанів є дуже простим, що надасть вам прекрасний загальний огляд всієї системи.

    Записник параметрів зчіпки: ця вкладка екрана дозволить вам зберегти налаштування для кожного типу навісного обладнання відповідно до умов 
роботи. Наступного разу при виконанні, наприклад, оранки вам знадобиться лише відкрити записник, обрати правильні налаштування і задіяти їх.

   Повна сумісність з ISOBUS: агрегуйте будь-яку сумісну техніку і користуйтесь відображенням всіх її функцій на моніторі AFS через інтерфейс 
користувача. Тепер ви можете отримати доступ до простого та інтерактивного керування трактором шляхом простого натискання кнопок на моніторі 
AFS. Вам не потрібно встановлювати ніяких виносних пультів чи вкладати додаткові кабелі в кабіні.

    Відеовхід: ви можете відображати відеозображення в реальному часі з камери, встановленої на задньому кінці завантажуваного причепа чи прес-
підбирача. Це означає, що ви можете відслідковувати, що відбувається позаду вас, не відводячи очей від роботи попереду.

   Для того, щоб задовольнити всі ваші потреби в точності, доступна велика кількість рішень з автоматичного ведення та підрулювання. Повністю 
автоматизовані та вбудовані рішення, що встановлюються на заводі, нададуть вам бездоганну точність, потрібну для роботи з цінними культурами. В 
якості альтернативи можна встановити просту підсвічувану панель кермового управління, що елементарно підключається за принципом "plug and play". 

СЕНСОРНИЙ МОНІТОР AFS PRO 700TM

Покращений контроль техніки та додаткова продуктивність завдяки програмованим функціям та налаштуванням, 
а також записник та сумісність з ISOBUS.
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ЗАОЩАДЖУЙТЕ  
ДОРОГОЦІННИЙ ЧАС ТА КОШТИ 
НА ОБСЛУГОВУВАННІ
НЕ ЗУПИНЯЙТЕСЬ!
Коли попереду на вас чекає зайнятий день, останнє, чого ви бажаєте, - це витрачати час на обслуговування вашого трактора. Якщо ви 
працюєте на тракторі Magnum, то щоденні перевірки та планове обслуговування здійснюються швидко та просто. Наприклад, блок 
радіатора очищується дуже просто, а повітряний фільтр зручно розташований для проведення швидкої перевірки. Проведіть 
поверховий огляд та рушайте!

МАКСИМАЛЬНИЙ ПЕРІОД БЕЗПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ, МІНІМАЛЬНІ ВИТРАТИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ
Magnum з технологією Efficient Power дозволяє вам не зупиняти роботу, зменшує потребу в обслуговуванні та дорогі простої до 
мінімуму. Довгі інтервали у 600 годин між обслуговуваннями є лише одним з багатьох факторів, що дозволять вам скоротити витрати 
на експлуатацію та обслуговування.

ЗРУЧНИЙ ДОСТУП
Нові східці та поручні з правого 
боку для безпечного доступу 
до вікон, дзеркал та ресивера 
AFS.

ШВИДКЕ ТА ПРОСТЕ 
ОЧИЩЕННЯ
При проведенні очищення 
радіатори можна розвернути. 

ПРОСТИЙ ДОСТУП О 
ТОЧОК ОБСЛУГОВУВАННЯ
Цільний капот двигуна 
піднімається за допомогою 
двох газових циліндрів і 
може встановлюватися в 
двох положеннях (45 та 90 
градусів), навіть фронтальним 
із встановленим навісним 
обладнанням.

ПРОСТЕ НАПОВНЕННЯ
Бак палива доступний з рівня 
землі, а кришка баку має 
механізм блокування.



ВСІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЩО 
ЗАБЕЗПЕЧАТЬ БЕЗПЕРЕБІЙНУ РОБОТУ ВАШОГО 
ОБЛАДНАННЯ
У свого локального дилера ви зможете знайти повну лінійку 
запасних частин та вузлів Case IH, а також програми 
комплексного технічного обслуговування та найкращі в галузі 
гарантійні рішення. Досвід та майстерність Case IH втілюються 
командою високопрофесійних фахівців, які пройшли навчання 
на заводах виробника і здатні гарантувати безперебійну роботу 
вашої техніки сезон за сезоном.

24 ГОДИНИ НА ДОБУ. ПО ВСІЙ КРАЇНІ
Case IH Max Service - це клієнтська підтримка, яка цілодобово 
і сім днів на тиждень гарантує доступ до людей, продуктів та 
запасних частин, які потрібні вам для того, щоб продовжувати 
роботу без зупинок у періоди, які є найбільш важливими для 
прибутковості вашого бізнесу. Max Service підтримує вашого 
дилера всіма доступними Case IH способами, щоб гарантувати 
безперебійну роботу та продуктивність обладнання Case IH 
та підвищити повернення ваших інвестицій шляхом надання 
експертної підтримки та  негайної допомоги в режимі 24/7 при 
виникненні будь-яких несправностей.

ОПТИМАЛЬНІ РІШЕННЯ З ФІНАНСУВАННЯ БУДЬ-
ЯКИХ ІНВЕСТИЦІЙ
CNH Industrial Capital є фінансуючою компанією Case IH. Наші 
працівники є фінансовими експертами і мають багаторічний 
досвід в сфері сільського господарства. Ми не тільки знаємо 
все про продукцію Case IH та ринок, але й розуміємо ваші 
індивідуальні потреби у веденні сільськогосподарської 
діяльності. Тому для ваших нових інвестицій ми завжди 
можемо запропонувати вам фінансове рішення, орієнтоване 
конкретно на ваші робочі потреби та способи використання 
певної техніки, у формі відповідного кредиту, оренди або 
лізингу. Наша найважливіша мета полягає в тому, щоб 
забезпечити прибутковість ваших інвестицій! Таким чином, 
ви зможете поєднати будь-яку форму фінансування від CNH 
Industrial Capital Financing з програмою відшкодування Capital 
на випадок аварій чи несправностей, що передбачає страхове 
покриття при виході з ладу чи ремонті техніки, покликане 
виключити ризики для ваших інвестицій та гарантувати 
надійність планування розвитку вашого бізнесу.
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СИСТЕМНІ
РІШЕННЯ

ВІДВІДАЙТЕ НАШ  
СУВЕНІРНИЙ МАГАЗИН  
ЗА АДРЕСОЮ

WWW.CASEIH.COM

Коли ви купуєте техніку Case IH, ви можете бути впевнені не тільки в тому, що купуєте найкращий продукт, але і в тому, що отримаєте найкращу підтримку 
від дилера. Дилери Case IH зможуть надати вам пораду щодо вибору та способів купівлі потрібної техніки, забезпечать вас всім необхідним чітко в термін, 
а при проведенні технічного обслуговування та доставки запасних частин гарантують вам і вашій техніці саме таку підтримку, яку ви очікуєте отримати від 
настільки поважного бренду як Case IH.
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МОДЕЛІ MAGNUM 250 MAGNUM 280 MAGNUM 310 MAGNUM 340 MAGNUM 380 CVX
ДВИГУН FPT
Кількість циліндрів 6
Тип Дизельний двигун з паливною системою високого тиску, 24 клапанами, турбонагнітачем та проміжним охолодженням
Рівень викидів Tier II
Об'єм (см³) 8 700 8 700 8 700 8 700 8 700
Максимальна потужність ECE R1203) Power Management4) (кВт/к.с.(CV)) 235 / 320 258 / 351 281 / 382 301 / 409 320 / 435
Максимальна потужність ECE R1203) (кВт/к.с.(CV)) 209 / 284 232 / 315 255 / 347 275 / 374 307 / 417
… при швидкості двигуна (об/хв) 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Номінальна потужність ECE R1203)  
Power Management4) (кВт/к.с.(CV)) 210 / 286 232/315 255 / 347 276 / 375 305 / 415

Номінальна потужність ECE R1203) (кВт/к.с.(CV)) 184 / 250 206/280 229 / 311 250 / 340 279 / 379
… при швидкості двигуна (об/хв) 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Максимальний крутний момент Power Management4) (Нм) при 
1300-1400 об/хв 1 407 1 558 1 708 1 800 1 850

Максимальний крутний момент (Нм) при 1300-1400 об/хв 1 229 1 381 1 531 1 671 1 850
Зростання крутного моменту Стандарт /  
Power Management4) (%) 40 / 40 40 / 41 40 / 40 40 / 37 39 / 27

Місткість паливного бака: (літрів) 765
ПЕРЕДАЧА
18x4 Fullpowershift 40 км/год • • • • –
19x4 Fullpowershift 40 км/год Eco або 50 км/год –
23x6 Fullpowershift з ходозменшувачем 40 км/год –
Powershuttle • • • • –
Безступінчаста трансмісія 50км/год або 40 км/год – – – – •
Задній міст з блокуванням диференціалу Електрогідравлічне увімкнення з автоматичним управлінням
Робочі гальма Гідравлічні багатодискові гальма мокрого типу з автоматичним регулюванням 
МЕХАНІЗМ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ
Тип зачеплення Електрогідравлічне
Швидкість ВОМ 1000 або 1000/540 при швидкості двигуна 1803 об/хв
Хвостовики ВОМ 1 3/4" 20 шліців (1 3/8" 6 шліців (540 об/хв) або 1 3/8" 21 шліців (1000 об/хв) або 1 3/4" 20 шліців (1000 об/хв))
ПЕРЕДНЯ НАВІСКА ТА ВВП
Передній ВВП зі швидкістю 1000 при 1804 об/хв
Вантажопідйомність передньої зчіпки (кг) 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

ПОВНИЙ ПРИВОД ТА РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ

Стандартний / опціональний передній міст Кат 4.75 / - Кат. 4.75 / Кат. 5 Кат. 4.75 / Кат. 5 Кат 5 / - Кат 5 / -
Підвіска переднього мосту
Кут повороту (°) 55 55 55 55 55
Радіус повороту1) 4,8 5,3 5,3 5,3 5,3
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА
Тип системи Насос змінного об'єму з компенсацією тиску та потоку
Максимальний об'єм потоку Стандарт / Збільшений потік High Flow / 
Подвійний потік Twin Flow (л/хв) 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282 166 / 221 / 282

Тиск в системі (бар) 210 210 210 210 210
Тип контролю Електронний контроль триточкової навіски Electronic Hitch Control (EHC)
Кількість задніх дистанційних гідравлічних клапанів 8 843 8 843 9 705 10 927 10 927
Вантажопідйомність серій згідно ОЕСР при 610 мм (кг) 7 934 7 934 8 709 10 024 10 024
Задніх дистанційних клапанів 4-6
Управління періодичністю спрацювання дистанційних клапанів 0 - 30 секунд на всіх моделях
Категорія задньої триточкової навіски Кат. III Кат. III / IVN опціонально Кат. III / IVN опціонально Кат. III / IVN опціонально Кат. III / IVN опціонально
Контроль пробуксовки • • • • •

* Для забезпечення відповідності до законодавства та вимог до техніч-
них характеристик у вашій країні
1) Зі стандартними шинами

2) Інші шини на замовлення
3) ECE R120 відповідає ISO 14396 та 97/68/EC

4) Функція Power Management доступна лише при роботі ВВП та тран-
спортуванні
• Стандарт   Опціонально
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МОДЕЛІ MAGNUM 250 MAGNUM 280 MAGNUM 310 MAGNUM 340 MAGNUM 380 CVX
ВАГА
Приблизна транспортувальна вага зі стандартним /
підресореним переднім мостом (кг) 
                   Клас 4,75 10 830 / 11 290 10 910 / 11 415 10 910 / 11 415 11 730 / 12 190 12 395 / 12 850
                   Клас 5 - / - 10 985 / 11 450 10 985 / 11 450 - / - 12 395 / 12 850
                     Magnum 340 з посиленим заднім мостом (кг) - / - 10 985 / 11 450 10 985 / 11 450 - / - 12 395 / 12 850
Допустима загальна вага з переднім мостом Класу 4.75 / Класу 5 (кг) 17 530 / - 17 530 / 17 850 17 530 / 17 850 - / 18 000 - / 18 000
Максимально допустиме навантаження на передній міст Класу 4.75 / Класу 5 (кг) 6 030 / - 6 030 / 6 350 6 030 / 6 350 - / 7 760 - / 7 760
Максимально допустимен навантаження на задній міст (кг) 11 500 11 500 11 500 11 500 11 500
РОЗМІРИ 1)

A: Загальна довжина тільки шасі / передня зчіпка / передній баласт (мм) 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 299 / 6 575 / 6 505
                      з посиленим заднім мостом - / - / - - / - / - - / - / - 6 299 / 6 575 / 6 505 - / - / -
B: Загальна висота (мм) 3 105 3 375 3 375 3 375 3 375
C: Загальна ширина (по розширених задніх крилах) (мм) 2 550 2 550 2 550 2 550 2 550
D: Колісна база зі стандартним / посиленим заднім мостом (мм) 3 105 / - 3 105 / - 3 105 / - 3 105 / 3 155 - / 3 155
E: Висота по центру заднього мосту до найвищої точки (мм) 2 488 2 488 2 488 2 488 2 488
F: Колія передніх коліс (мм) 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256
                         задніх (мм) 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294 1 470 - 2 294
СТАНДАРТНІ ШИНИ 2)

Передні 600 / 65 R28 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30 600 / 70 R30
Задні 620 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42 710 / 70 R42

МОДЕЛІ MAGNUM 310 ROWTRAC MAGNUM 340 ROWTRAC MAGNUM 380 ROWTRAC CVX
ВАГА
Приблизна транспортувальна вага зі стандартним /
підресореним переднім мостом (кг), Клас 5 15 872 / 16 332 15 872 / 16 332 16 653 / 17 113

РОЗМІРИ 1)

A: Загальна довжина тільки шасі / передня зчіпка / передній баласт (мм) 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225 6 015 / 6 295 / 6 225
B: Загальна висота (мм) 3 450 3 450 3 450
C: Мін./макс. ширина (по розширених задніх крилах) (мм) 2 540 (24"/76") / 3 810 (30"/120") 2 540 (24"/76") / 3 810 (30"/120") 2 650
D: Колісна база (мм) 3 155 3 155 3 155
E: Висота до центра приводного колеса (мм) 1 243 1 243 1 243
F: Колія передніх коліс (мм) 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256 1 560 - 2 256
СТАНДАРТНІ ШИНИ 2)

Передні 620 / 75 R30 620 / 75 R30 620 / 75 R30
ГУСЕНИЦІ 
Доступні розміри гусениць 61 см, 76,2 см 61 см, 76,2 см 61 см, 76,2 см
Доступні міжрядні відстані 193 см, 203,2 см та 223,5 см 193 см, 203,2 см та 223,5 см 193 см, 203,2 см та 223,5 см
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Завод Case IH у місті Расін, Вісконсин, США, є батьківщиною трактора 
Magnum. 

НА ПОЧАТКУ...
Джером Інкріз Кейс заснував компанію "Racine Threshing Machine Works" 
в 1842 році, а в 1869 виготовив перший трактор з паровим двигуном. 
Від самого початку своєї історії компанія Case IH відігравала провідну 
роль у формуванні сільського господарства. Як винахідник механізму 
відбору потужності та основоположник безступінчастої трансмісії, 
Case IH постійно підвищує планку продуктивності та надійності в 
сільськогосподарському бізнесі.

СПАДОК ПРОДОВЖУЄ ЖИТИ 
Завод площею 595 000 квадратних метрів є місцем виробництва 
серії Magnum та багатьох вузлів для інших продуктів Case IH, 
таких як трансмісії для комбайнів Axial-Flow і бавовнозбиральних 
комбайнів Express, мости та клапани, розподільні клапани з пневмо- та 
гідроприводами для різноманітних сільськогосподарських задач. 

Робота заводських потужностей в Расіні, де працюють 500 співробітників, 
основана на принципах раціонального виробництва, що прагнуть до 
максимального збільшення ефективності та якості при одночасному 
зменшенні відходів. Унікальна збиральна лінія оснащена ергономічними 
системами керування, системами мийки та роботизованого фарбування, 
а також комп'ютеризованим обладнанням діагностики та тестування, що 
дозволяють гарантувати найвищий рівень якості та надійності. 

РАСІН
БАТЬКІВЩИНА 
MAGNUM
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Безпека ніколи не буває зайвою! Перед експлуатацією будь-якого обладнання прочитайте довідник оператора. Перед використанням огляньте обладнання й переконайтеся в тому, що воно функціонує належним чином. Дотримуйтеся позначок 
щодо безпечного використання виробу і використовуйте всі наявні засоби безпеки. Це видання опубліковано для розповсюдження по всьому світу. Стандартне та додаткове обладнання та наявність окремих моделей можуть відрізнятися для різних 
країн. Case IH залишає за собою право без попереднього повідомлення вносити зміни до дизайну й технічного обладнання в будь-який час, і це не призведе до виникнення будь-яких зобов’язань стосовно внесення змін в обладнання, що було продано 
раніше. Хоча ми докладаємо максимальних зусиль для забезпечення правильності специфікацій, описів та ілюстрацій у цій брошурі на момент її публікації, ці дані також може бути змінено без попереднього повідомлення. На ілюстраціях може бути 
зображено додаткове обладнання, а також може бути зображено не все стандартне обладнання. Case IH рекомендує мастила .
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