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DOSTĘPNE TYLKO  
W KOLORZE CZERWONYM
OD PONAD 170 LAT POZOSTAJEMY WIERNI NASZEJ WIZJI DOSTARCZANIA NOWOCZESNYM ROLNIKOM MASZYN, KTÓRE NIEODMIENNIE STANOWIĄ INNOWACYJNĄ, NIEZAWODNĄ 
I OPŁACALNĄ INWESTYCJĘ.
Case IH już od przeszło 170 lat odgrywa ważną rolę w kształtowaniu oblicza rolnictwa za pomocą wręcz legendarnych marek takich jak Case, International 
Harvester czy David Brown. Dziedzictwo Case IH jest wciąż żywe. Marka może poszczycić się statusem wynalazcy WOM, technologii omłotu z pojedynczym 
wirnikiem Axial-Flow® czy hydraulicznej przekładni zwrotnej oraz pioniera w dziedzinie przekładni bezstopniowych. Pionierska wizja naszych poprzedników 
do dziś stanowi serce każdego produktu marki Case IH. To oni przekazali nam ową niesłabnącą pasję, z jaką opracowujemy maszyny rolnicze w Europie i na całym 
świecie. Ponad pięćdziesiąt tysięcy pracujących ciągników marki Case IH Maxxum potwierdza nasze zaangażowanie w spełnianie i przekraczanie oczekiwań 
rolników na całym świecie.
To przebogate doświadczenie daje nam możliwość wsłuchiwania się w głosy naszych klientów i projektowania produktów, które spełniają Twoje wszystkie 
potrzeby. Nasz pęd do innowacji doprowadził nas do opracowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych, które wciąż zwiększają wydajność naszych 
maszyn, bez komplikacji obsługi i  z wyraźną poprawą opłacalności. Niestrudzenie dążymy do doskonałości, osiągając zawsze najwyższą jakość, nawet 
w najdrobniejszych szczegółach. Wymagamy do siebie i naszych dealerów takiej samej najwyższej jakości usług świadczonych we współpracy z naszymi 
klientami. Nasza sieć 391 dealerów, 679 oddziałów dealerskich i mniejszych przedstawicielstw oraz 1337 centrów serwisowych Case IH w Europie daje Ci 
gwarancję zindywidualizowanej i profesjonalnej obsługi. Oto jak pracujemy i zdobywamy zaufanie naszych klientów.

MAXXUM, MAXXUM MULTICONTROLLER I MAXXUM CVX
Od oszczędnego, podstawowego modelu Maxxum, poprzez Maxxum CVX z przekładnią bezstopniową, aż do Maxxum Multicontroller (MC) – w tej serii zawsze 
znajdziesz ciągnik idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Dzięki zastosowaniu technologii Efficient Power wszystkie modele oferują najwyższą wydajność 
nawet w ekstremalnych warunkach – teraz możesz wykonywać każdą pracę z największą efektywnością i oszczędnością.

MOCNE, SOLIDNE I DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ
Dzięki szerokiej gamie opcji obejmującej ładowacze przednie, przedni układ TUZ i WOM, a także ogumienie przemysłowe lub rolnicze, klienci otrzymują 
ciągniki Maxxum w pełni wyposażone i gotowe do pracy. Ponadto kabinę można dodatkowo wyposażyć w monitory wydajności i złącze ISO, które umożliwia 
przesyłanie danych między ciągnikiem a narzędziem.
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MODELE Moc znamionowa wg ECE R120 3)

przy 2200 obr./min (kW/KM (CV))
Moc maksymalna wg ECE R120 3) z systemem zarządzania 

mocą Power Management (kW/KM(CV)) Pojemność (cm3) Liczba cylindrów

Maxxum 110 / Multicontroller / CVX 81 / 110 105 / 143 przy  1,800-1,900 obr./min 4,500 4
Maxxum 120 / Multicontroller / CVX 89 / 121 113 / 154 przy  1,800-1,900 obr./min 4,500 4
Maxxum 130 / Multicontroller / CVX 96 / 131 120 / 163 przy  1,800-1,900 obr./min 4,500 4
Maxxum 115 / Multicontroller 85 / 116 113 / 154 przy  1,900-2,000 obr./min 6,700 6
Maxxum 125 / Multicontroller 92 / 125 121 / 165 przy  1,900-2,000 obr./min 6,700 6
Maxxum 140 / Multicontroller 103 / 140 129 / 175 przy  1,900-2,000 obr./min 6,700 6

3) ECE R120 odpowiada normie ISO 14396 i dyrektywie 97/68/WE lub 2000/25/WE
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CIESZ SIĘ NAJWYŻSZYMI OSIĄGAMI, ERGONOMIĄ I KOMFORTEM KAŻDEGO DNIA. 
WYBIERZ CIĄGNIK Z SERII MAXXUM.
Dzięki nowoczesnej i solidnej konstrukcji, w której najmniejszy szczegół ma służyć najwyższej 
wydajności, ciągniki Maxxum wysyłają jasny komunikat, gdy tylko na nie spojrzysz. 
A  potencjał, jaki zapewniają, staje się jeszcze bardziej oczywisty po wejściu do kabiny 
i  uruchomieniu ciągnika: mając dowolny model Maxxum, Maxxum MC i Maxxum CVX, 
możesz korzystać z najwyższej wydajności każdego dnia.

KOMFORTOWA KABINA SURROUND VISION
Wszystkie modele ciągników Maxxum wyposażono w  kabinę 
„Surround Vision”, która zapewnia najwyższy komfort i  ergonomię. 
Jest to największa kabina w swojej klasie, a 5,78 m2 powierzchni 
przeszklonej zapewnia najlepszą widoczność we wszystkich kierunkach. 
Konstrukcja oparta na czterech słupkach i  zintegrowane okno 
dachowe pozwalają swobodnie obserwować narzędzia. Z  przodu 
operator ma kąt widzenia 105 stopni, który znakomicie ułatwia pracę 
z ładowaczem czołowym. Najniższy w branży poziom hałasu 69 dB 
(A) i doskonałe zawieszenie kabiny wyznaczają nowe standardy wygody.

INTUICYJNA TECHNOLOGIA, PROSTE STEROWANIE
Intuicyjne elementy sterujące sprawiają, że ogromna moc ciągnika 
Maxxum jest dosłownie na wyciągnięcie ręki, zapewniając sterowanie 
bez żadnego wysiłku i swobodną obsługę. Osiągi ciągnika możesz łatwo 
opanować dzięki sprawdzonej i ergonomicznej konsoli Multicontroller™, 
precyzyjnemu oprzyrządowaniu i czytelnym wyświetlaczom, 
dostarczając moc dokładnie tam, gdzie i kiedy jest potrzebna.

SERIA MAXXUM  

NAJWYŻSZE  
OSIĄGI
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ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SILNIKA
Silniki dostarczają prawdziwą moc dodatkową na poziomie 10% przy 
prędkości zaledwie 1900 obr./min i wyjątkowo niskim zużyciu paliwa. 
Dzięki zastosowaniu 4- i 6-cylindrowych silników o pojemności 4,5 
i  6,7 litra z  turbosprężarką i  chłodnicą międzystopniową oraz 
wtryskiem common rail, możesz korzystać jednocześnie z wyjątkowej 
wydajności, mocy i niezawodności nowych ciągników.

WYDAJNA PRZEKŁADNIA DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA 
Oferta przekładni obejmuje Powershift i Powershuttle z 2-biegową 
Semi-Powershift, zarówno z, jak i bez biegów pełzających, 
4-biegową Semi-Powershift oraz najwyższy model, czyli najnowszą 
przekładnię bezstopniową CVX z Powershuttle. Z Maxxum nie ma 
rzeczy niemożliwych. W przypadku zastosowań wymagających 
częstego transportu drogowego najlepiej sprawdza się przekładnia 
CVX z funkcją aktywnego zatrzymania (Active Stop) i płynnego, 
bezstopniowego przyspieszenia od 0 do 40 km/h.

UKŁAD HYDRAULICZNY CZYLI JAK PRECYZYJNIE DOSTARCZYĆ MOC
Układ hydrauliczny zasila pompa o stałym wydatku, która w ciągnikach 
Maxxum dostarcza nawet 80 litrów oleju na minutę. Dostępna jest również 
pompa w układzie zamkniętym CCLS (wyposażenie opcjonalne w modelu 
Maxxum i standardowe w Maxxum MC i CVX). Pompa ta dostarcza nawet 
113 l/min lub 125 l/min (CVX). Udźwig tylnego TUZ wynosi aż 7 864 kg. 
Układ może obejmować maksymalnie 7 zaworów hydrauliki zewnętrznej. 
Zaczep przedni i przedni WOM umożliwiają najwyższą wydajność. Wszystkie 
modele ciągników Maxxum są przystosowane do pracy z ładowaczami 
czołowymi LRZ marki Case IH.

ZAWIESZENIE ROBI WIELKĄ RÓŻNICĘ 
Amortyzowana oś przednia zwiększa komfort operatora, zapewniając 
płynną jazdę. Dzięki niej operator odczuwa mniejsze kołysanie podczas 
szybkiej jazdy z zamontowanymi narzędziami. Operatorzy, którzy 
wymagają najwyższej kontroli podczas jazdy, mogą dodatkowo wybrać 
amortyzację kabiny.

AFS – SYSTEMY ROLNICTWA PRECYZYJNEGO
Nasze systemy AFS pozwalają zmaksymalizować wydajność, dzięki 
możliwości łączenia narzędzi zgodnych z ISOBUS, aby zapewnić większą 
interaktywną kontrolę ich pracy z kabiny oraz wykorzystaniu systemów 
AFS, które działają z najwyższą dokładnością. Zintegrowany monitor 
AFS  700 Pro (opcja) zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich 
najważniejszych danych, jak np. zużycie paliwa czy prędkość obrotowa 
silnika lub WOM. Możesz również szybko i łatwo dostosowywać ustawienia 
pojazdu do różnych narzędzi i warunków roboczych.
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Kabina Surround Vision™ w ciągnikach z serii jest nie tylko wyjątkowo cicha, ale również oferuje nieograniczoną widoczność panoramiczną i  intuicyjne 
elementy sterujące, dzięki czemu możesz bez najmniejszego stresu uzyskać optymalną wydajność każdego dnia, rok po roku.

MIEJSCE, W KTÓRYM POCZUJESZ SIĘ JAK W DOMU
Ciesz się wygodą cichej, klimatyzowanej kabiny Maxxum, która zapewnia nieporównywalną widoczność i  ergonomiczne sterowanie. Najwyższa wygoda 
operatora i  równie wysoka wydajność – właśnie takie wymogi uwzględniono podczas projektowania tej kabiny o  przeszklonej powierzchni aż 5,78 m2 
i z oknem dachowym zwiększającym widoczność. Połączenie komfortowego fotela operatora, amortyzacji kabiny, amortyzowanej osi przedniej, zawieszenia 
przedniego i tylnego zaczepu gwarantuje minimalne wibracje i maksymalną wygodę podczas jazdy. Fotel operatora można dostosować do indywidualnych 
upodobań, a ponadto jest on wyposażony w podparcie lędźwiowe. Opcjonalnie można zamówić również podgrzewany fotel operatora z dodatkową amortyzacją 
drgań. Operator może regulować wysokość i  nachylenie kierownicy do najwygodniejszej pozycji. A  to nie wszystko: przy poziomie hałasu wynoszącym 
zaledwie 69 dB(A) wewnątrz kabiny nowych ciągników Maxxum panuje większa cisza niż w niektórych nowoczesnych samochodach osobowych.

ELEMENTY STERUJĄCE: ZOPTYMALIZOWANE POD KĄTEM WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Najniższy model Maxxum od samego początku zaprojektowano tak, aby zapewnić 
wygodną obsługę. Ciągnik jest łatwy w obsłudze, więc możesz pracować wydajnie 
od pierwszego dnia eksploatacji. W modelach Maxxum MC i Maxxum CVX masz 
wszystkie najważniejsze funkcje ciągnika dosłownie na wyciągnięcie ręki dzięki 
podłokietnikowi Multicontroller, intuicyjnemu panelowi sterowania ICP i monitorowi 
dotykowemu AFS Pro 700™ (opcjonalny). Wskaźniki na słupku A  umożliwiają 
stały podgląd osiągów ciągnika. Wszystkie najważniejsze funkcje ciągnika zebrano 
na podłokietniku Multicontroller i  w  panelu sterowania ICP: wybór prędkości, 
zmiany kierunku jazdy, zarządzanie na uwrociu, elektroniczne zawory sterujące, 
zaczep przedni i tylny i wiele innych. Dzięki temu ciągniki Maxxum MC i Maxxum 
CVX zapewniają środowisko pracy wyjątkowo przyjazne dla użytkownika, które 
dodatkowo ułatwia wydajną pracę.

KABINA 07  

CICHE I WYGODNE MIEJSCE PRACY  

ZAPROJEKTOWANE Z MYŚLĄ O 
NAJWYŻSZEJ WYDAJNOŚCI

Maxxum – idealny komfort i kontrola
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Zbudowane specjalnie dla naszych ciągników ładowacze marki Case IH zapewniają 
bezkompromisową wydajność i  jakość. Ładowacze wykonuje się z  wysokiej jakości 
lekkiej stali drobnoziarnistej, normalnie stosowanej do produkcji podnośników 
i produkuje z zachowaniem najwyższych wymagań. Nasze zespoły ładowaczy LRZ mają 
własne, niezależne zawory zdalne, dzięki czemu nie obciążają układu hydraulicznego, 
co zapewnia wielką elastyczność. Podłączanie i zdejmowanie ładowacza jest szybkie 
i  łatwe, dzięki uniwersalnej złączce Multi Coupler. Niezależnie, czy klient zamawia 
ładowacz, czy nie, wszystkie ciągniki Maxxum wyposażono w  okno dachowe, które 
zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach.

POKŁADY WYDAJNOŚCI
To więcej niż zwykły ładowacz. Wszystkie ciągniki Maxxum wyposażono w  szeroki 
wybór funkcji zapewniających doskonałą zwrotność i  widoczność. Ładowacze LRZ 
zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu. Obsługa narzędzia nie wymaga 
pomocy osób trzecich: wystarczy podjechać ciągnikiem, podłączyć narzędzie, podnieść, 
zablokować, złożyć podporę postojową i  już można zabierać się do pracy. Ładowacz 
i ciągnik: oto potężny zespół, który skutecznie oszczędza Twój czas i zwiększa wydajność.

POKŁADY ZAANGAŻOWANIA
W  Case IH traktujemy ładowacz LRZ jako część ciągnika. Okablowanie, węże, 
wsporniki i  układy sterowania są w  pełni zintegrowane z  pojazdem już na etapie 
projektowania, a  nie tylko modernizacji, jak w  przypadku innych producentów. 
Joystick na podłokietniku. Idealnie położony i  niezmiernie czuły. Do cięższych prac 
z ładowaczem oferujemy oś przednią klasy 3.5 (wszystkie ciągniki Maxxum) i 4 (CVX).

SYSTEM MOCOWANIA QUICK-LOCK: NIE MA MOWY O STRATACH
System mocowania Quick-Lock umożliwia szybkie i  łatwe mocowanie narzędzia. 
Konstrukcja sprężynowa utrzymuje sworznie mocujące w  ładowaczu, dlatego nie 
ma mowy o  zagubieniu sworzni ani innych części podczas ponownego mocowania 
ładowacza. Ponadto zabezpieczenia wbudowano bezpośrednio w  ładowacz, aby 
zapewnić maksymalną prostotę i niezawodność.

WYNIEŚ DZIAŁALNOŚĆ 
NA NOWY POZIOM
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Silniki ciągników Maxxum zaprojektowano z  myślą o  wysokiej wydajności, oszczędności paliwa i  niskich 
emisjach. Modele z silnikami 4-cylindrowymi mają pojemność 4,5 l, turbosprężarkę, chłodnicę międzystopniową 
i układ wtryskowy Common Rail, a  ich zakres mocy znamionowej wynosi od 110 do 131 KM, natomiast 
ciągniki z silnikami 6-cylindrowymi korzystają z pojemności aż 6,7 l i zakresu mocy od 116 do 140 KM. 
Silniki dostarczają maksymalny moment obrotowy już przy prędkości obrotowej silnika 1 500 obr./min 
niezależnie od zastosowania, a moc maksymalną uzyskują przy 1 800-1 900 obr./min. Wszystkie modele 
Maxxum wyposażono w sprawdzoną technologię Case IH SCR firmy FPT. Kolejny ważny czynnik to okresy 
konserwacji wynoszące 600 godzin, czyli najdłuższe w branży, które pozwalają oszczędzać czas i pieniądze.

DODATKOWA MOC ZAWSZE GDY JEJ POTRZEBUJESZ
Układ elektronicznego zarządzania mocą EPM umożliwia dodatkowe zwiększenie mocy aż o 28 KM, w sytuacji 
gdy silnik musi pokonywać zwiększone opory w trudnych warunkach. Stały zakres mocy dostępny do prędkości 
600 obr./min oznacza, że optymalne tempo pracy można utrzymać przy niższej prędkości silnika, mniejszym 
hałasie i większej wydajności. Aby zminimalizować zużycie paliwa, prędkość biegu jałowego silnika zmniejsza 
się automatycznie o 200 obrotów na minutę, gdy ciągnik stoi lub narzędzia nie wymagają mocy dodatkowej.

NISKIE EMISJE PRZY NIEWIELKICH KOSZTACH EKSPLOATACJI
Układ oczyszczania spalin metodą SCR zmniejsza ilość NOx (tlenków azotu) w spalinach w wyniku reakcji 
chemicznej z dodatkiem AdBlue, w wyniku której gazy spalinowe rozpadają się na azot i wodę. A ponieważ 
jest to układ oczyszczania, spalanie jest zoptymalizowane w  silniku, dzięki czemu zmniejsza się ilość 
szkodliwych cząstek stałych przy jednoczesnym maksymalnym zwiększeniu mocy i wydajności. Wynik: niski 
poziom emisji, niewielkie zużycie paliwa, wysoka sprawność, duża moc. Koniec końców możesz obniżyć 
koszty eksploatacji średnio o 10 procent.

ECO DRIVE™ – INTUICYJNY SPOSÓB NA OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA
Za pomocą dźwigni ECO operator może ustalić określoną 
minimalną i  maksymalną prędkość obrotową silnika, aby 
dopasować jego osiągi i sprawność do każdego zaplanowanego 
zadania. Następnie ciągnik Maxxum CVX sam zatroszczy się 
o utrzymanie optymalnego zużycia paliwa.

   MOCNE SILNIKI, 

ZAUWAŻALNY  
POSTĘP



+KM z EPM

Moc z systemem 
Zarządzania Mocą 
Silnika

Moc bez systemu 
Zarządzania Mocą 
Silnika

Jednostkowe 
zużycie paliwa
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A   Moduł podawania DEF*) zapewnia stały dopływ 
płynu do wtryskiwacza DEF.

  B   Spaliny opuszczają wylot turbosprężarki 
 i przechodzą do wtryskiwacza DEF.

C  Wtryskiwacz DEF wtryskuje DEF w postaci mgiełki 
do strumienia spalin.

 D    DEF miesza się ze spalinami i neutralizuje tlenki 
azotu NOx.

 E   Podczas tej reakcji wydzielają się nieszkodliwy azot 
i para wodna odprowadzane następnie przez rurę 
wydechową.

Obr./min

*) DEF – dodatek Diesel Exhaust Fluid lub AdBlue

A

B

C

D

E

KM Maxxum 125 i Maxxum 125 MCKM 

Dodatkowa moc 28 KM
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Do poszczególnych modeli ciągników Maxxum dostępne są różne warianty przekładni. Maxxum to 
model podstawowy. Stanowi inwestycję odpowiednią dla klientów świadomych kosztów. Doskonale 
sprawdzi się we wszystkich zastosowaniach ciągnika w firmie. Ten wysokowydajny ciągnik jest prosty, 
uniwersalny i zaprojektowany z myślą o funkcjonalności. Również tutaj stosuje się podstawowa zasada 
linii Efficient Power, tak jak w przypadku wszystkich innych modeli maszyn marki Case IH: maksymalną 
wydajność i  opłacalność można osiągnąć jedynie poprzez udaną współpracę człowieka z  maszyną. 
Z tego powodu właściwości techniczne i interfejsy operatorskie we wszystkich modelach, w tym Maxxum, 
zoptymalizowano pod kątem oszczędności, wydajności i komfortu niezależnie od zastosowania. Modele 
Maxxum Multicontroller (MC) łączą w sobie doskonałe środowisko pracy i najnowocześniejsze układy 
sterowania, które wspólnie tworzą wszechstronny ciągnik o wysokiej wydajności.

MAXXUM
Twój wybór ciągników z  serii Maxxum rozpoczyna się od przekładni Powershift lub Powershuttle. 
W modelu podstawowym skrzynie te są dostępne z 2-biegową przekładnią Semi-Powershift i z biegami 
24x24 lub z  przekładnią biegów pełzających (wersja z  przełożeniami 48 x 48). Możesz również 
wyposażyć swój ciągnik w  4-biegową przekładnię Semi-Powershift z  biegami 16x16 lub z  biegami 
pełzającymi i  przełożeniami 32x32. Trzecia opcja to 4-biegowa przekładnia Semi-Powershift 17x16 
z trybem ekonomicznym 40 km/h.

MAXXUM MULTICONTROLLERTM

Również model Maxxum Multicontroller korzysta z  przekładni Powershift i  Powershuttle. W  wersji 
podstawowej ciągnik jest wyposażony w  4-biegową przekładnię Semi-Powershift 16x16 lub 32x32 
w  przypadku wybrania opcji z  biegami pełzającymi. W  tym przypadku można również wybrać opcję 
4-biegowej przekładni Semi-Powershift 17x16 i trybem ekonomicznym 40 km/h.

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI AUTOMATYCZNEJ ZMIANIE BIEGÓW
Tryby AutoField i AutoRoad optymalizują pracę przekładni Semi-Powershift i umożliwiają automatyczną 
zmianę biegów w  zależności od obciążenia, co znacznie zwiększa wydajność ciągnika i  oszczędność 
paliwa. Zmiany biegów następują płynnie, ponieważ są zależne od obciążenia. Przy niewielkim obciążeniu 
biegi zmieniają się powoli, a przy znacznych – szybko.

WYBÓR PRZEKŁADNI DLA TWOJEGO CIĄGNIKA MAXXUM 

CZYLI EFEKTYWNOŚĆ JAKO  
CZYNNIK POWODZENIA
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Maxxum Multicontroller™: 
Zwiększona wydajność – zaawansowane układy sterowania.

... 4-biegową przekładnią Semi-Powershift 16x16 
lub 17x16 Eco 40 km/h.

Czysta funkcjonalność dla ciągników Maxxum. Możesz wybrać między 2-biegową 
przekładnią Powershift 24x24 a...
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Modele ciągników Maxxum CVX Efficient Power wyposażono w przekładnię bezstopniową 
CVX z technologią podwójnego sprzęgła DKT, aby zapewnić płynną jazdę, najniższe zużycie 
paliwa i wydajność pod względem mocy. System automatycznego zarządzania wydajnością 
(Automatic Productivity Management, APM) działa w tle, aby utrzymać jak najniższe zużycie 
paliwa. Dzięki skoordynowaniu pracy silnika, przekładni i  WOM-u  z  podłokietnikiem 
Multicontroller™ i  pedałem gazu operator może uzyskać idealną równowagę między 
oszczędnością paliwa a mocą ciągnika.

BEZSTOPNIOWA WYDAJNOŚĆ
Technologia CVX bazuje na wiedzy inżynieryjnej ekspertów Case IH, jaką nabywają od 
lat w  ojczyźnie ciągników Maxxum CVX, czyli europejskiej centrali marki ds. produkcji 
w austriackim St. Valentin. Układ napędowy skutecznie dostarcza moc od biegów pełzających 
aż do prędkości 40 km/h przy obrotach zaledwie 1 600 obr./min.

PŁYNNA JAZDA
Technologia podwójnego sprzęgła DKT™ umożliwia płynną zmianę biegów bez przerwy 
w przepływie mocy. Zapewnia to lepsze przyspieszenie i zwiększa oszczędność paliwa.

OPTYMALNA SKUTECZNOŚĆ
Wszystkie modele CVX wyposażono w  system automatycznego zarządzania wydajnością 
APM, który doskonale sprawdził się w większych ciągnikach marki Case IH. System APM 
automatycznie zmniejsza obroty silnika, gdy wykonywana praca nie wymaga pełnej mocy 
silnika.

FUNKCJA AKTYWNEGO ZATRZYMANIA
Przekładnia CVX zachowuje kontrolę nawet, gdy ciągnik stoi. Funkcja aktywnego zatrzymania 
Active Stop utrzymuje ciągnik i  jego ładunek w miejscu nawet na stromych wzniesieniach 
i pozwala operatorowi łatwo ruszyć z miejsca bez użycia sprzęgła i hamulców.

PRZEKŁADNIA W MAXXUM CVX 
OSZCZĘDZA CZAS 
I PALIWO

Technologia podwójnego sprzęgła DKT™.

Przekładnia CVX – napęd bezstopniowy w zakresie prędkości od 0 do 40 km/h.

Funkcja Active Stop zatrzymuje ciągnik w miejscu bez konieczności używania hamulców.
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...Maxxum MC i Maxxum CVX. 
A – Automatyczne regulatory WOM
B – Wł./wył. przedniego WOM 
C – Wł./wył. tylnego WOM

Wszystkie opcje WOM zaprojektowano tak, aby maksymalnie zwiększyć wydajność, oszczędność i wszechstronność 
ciągnika. Wszystkie modele są dostępne z WOM-em tylnym o prędkościach 540/540E/1000 obr./min. Ponadto, 
w modelach 130 i 140 można wybrać jest WOM tylny o prędkości 540E/1000/1000E obr./min, który zapewnia 
całkowitą elastyczność. WOM tylny jest napędzany bezpośrednio z koła zamachowego silnika, co umożliwia 
najbardziej efektywne przenoszenie mocy niezależnie od wykonywanej pracy. WOM z funkcją płynnego rozruchu 
stopniowo zwiększa moment obrotowy, aby zapewnić płynny start i  zabezpieczyć wały napędowe ciągnika 
i  narzędzia. Możesz podwoić wydajność podejmowanych wysiłków, pracując jednocześnie z  narzędziem 
przednim i tylnym, z opcjonalnym zaczepem przednim z WOM. Na przykład, możesz skosić całe pole używając 
kosiarki przedniej i tylnej w czasie o połowę krótszym niż zazwyczaj.

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA
WOM zaprojektowano tak, aby wykluczyć straty mocy na przekładni. W  tym celu WOM jest napędzany 
bezpośrednio przez koło zamachowe silnika. WOM w trybie 540E Economy dodatkowo obniża zużycie paliwa, 
ponieważ pracuje z prędkością 1 546 obr./min – czyli przy prędkości obrotowej silnika obniżonej o 20%. 

PŁYNNY ROZRUCH
Funkcja płynnego rozruchu stopniowo zwiększa moment obrotowy po załączeniu WOM, gdy tylko czujniki 
wykryją duży opór rozruchowy, co zapewnia naprawdę płynny i łagodny start. Hamulec hydrauliczny zapewnia 
zatrzymanie narzędzi po odłączeniu WOM.

ŁATWA OBSŁUGA
System zarządzania WOM – w  modelach Maxxum MC i  Maxxum CVX – zapewnia załączanie i  odłączanie 
WOM w zależności od położenia zamontowanego narzędzia, automatycznie odłączając WOM, gdy zaczep jest 
podniesiony i załączając go ponownie, gdy jest opuszczony.

CZYSTA ELASTYCZNOŚĆ
Dzięki możliwości wyboru spośród 3 wersji WOM do pracy z pompami, prasami zwijającymi lub do zasilania 
specjalnego osprzętu ciągnionego z opcją przystosowania obrotów WOM do prędkości jazdy, Twój ciągnik 
doskonale wykona każde zadanie.

JEDEN PRZEJAZD – PODWÓJNA WYDAJNOŚĆ
Teraz możesz podwoić wydajność dzięki zastosowaniu narzędzia z  przodu i  z  tyłu. Przedni WOM doskonale 
zintegrowany z przednim układem hydraulicznym umożliwia maksymalne skrócenie czasu montażu przednich 
narzędzi.

WYBÓR WOM 
CZYSTA WSZECHSTRONNOŚĆ

C

B

A

Łatwy w obsłudze: elementy sterujące WOM w modelu Maxxum ...

C

B
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Nawet cztery mechaniczne zawory zdalne dostępne 
w modelach Maxxum.

Doskonale zintegrowany przedni układ zawieszenia narzędzia 
o udźwigu 3 800 kg. Opcjonalny układ zarządzania zaczepem 
przednim w modelach Maxxum MC i CVX.

Możliwość sterowania zaworami zdalnymi z poziomu monitora 
AFS Pro 700™.

Brak ograniczeń podczas pracy dzięki 4 tylnym 
elektrohydraulicznym zaworom zdalnym.
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MOC I WYTRZYMAŁOŚĆ 

PLUS DOKŁADNOŚĆ 
STEROWANIA

Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki zewnętrznym 
przyciskom sterującym.

Serce układu hydraulicznego Maxxum stanowi pompa o  stałym wydatku zapewniająca przepływ nawet 80 l/min. Pompa tłokowa 
o  zmiennym wydatku, dużej pojemności z  kompensacją ciśnienia przepływu stanowi wyposażenie dodatkowe modelu Maxxum 
i standard dla modeli Maxxum Multicontroller i CVX. W zależności od modelu pompa zapewnia przepływ 113 lub nawet 125 litrów/
minutę (CVX) przez złącze power beyond lub do 100 litrów/minutę do każdego pojedynczego zaworu zdalnego. Zawór priorytetowy 
w  razie potrzeby kieruje przepływ do układu kierowniczego, co zapewnia szybką i  efektywną reakcję z  zachowaniem dostępności 
maksymalnego przepływu oleju do obwodów zewnętrznych.

MOCNY PODNOŚNIK TYLNY
   Dzięki udźwigowi aż 7 115 kg (80 l/min) lub nawet do 7 864 kg (pompa hydrauliczna 113/125 l/min) Twój ciągnik Maxxum może 
swobodnie pracować z najcięższymi narzędziami. Elementy sterujące układu hydraulicznego i układów mocowania narzędzi są proste 
w obsłudze, a  jeśli pracujesz sam, z  pewnością docenisz funkcje wyprowadzone na zewnątrz kabiny, które ułatwiają podłączanie 
urządzeń, jak np. regulatory podnośnika i WOM umieszczone na błotniku, które umożliwiają przyłączenie narzędzia jedną ręką.

   Wszystkie ciągniki Maxxum CVX są wyposażone w elektroniczny układ sterowania podnośnikiem (Electronic Hitch Control, EHC) 
do automatycznej regulacji wysokości podnośnika w zależności od obciążenia. Układ Hitch Ride Control służy do kompensacji 
drgań zamontowanych narzędzi.

   Ciągniki Maxxum są wyposażone w  maksymalnie 4 tylne i  2 
międzyosiowe mechaniczne zawory zdalne, natomiast w modelach 
Maxxum Multicontroller i  Maxxum CVX można korzystać z  4 
elektronicznych zaworów tylnych i 3 międzyosiowych. Na zamówienie 
w modelu Maxxum CVX można otrzymać 3 lub 4 tylne mechaniczne 
zawory zdalne. W ciągnikach Maxxum Multicontroller i Maxxum CVX 
natężenie przepływu oleju i  czas pracy każdego zaworu zdalnego 
można regulować z poziomu podłokietnika Multicontroller™.

    Układ zarządzania zaczepem przednim FHM idealnie sprawdza się 
w połączeniu z przednim WOM. Zaczep przedni o maksymalnym 
udźwigu 3 100 kg wyposażono w  dwa cylindry hydrauliczne 
obustronnego działania. Położenie nowej, zoptymalizowanej ramy 
podnośnika można ustawić tak, aby podążała za narzędziem, które 
musi przylegać do podłoża, jak na przykład kosiarka.



Ciągniki Maxxum oferują doskonały stosunek mocy do masy na poziomie nawet 30 kg/KM, co zapewnia 
niesamowite osiągi, optymalną ochronę gleby i większą opłacalność. Ciągniki te dają zarówno siłę, jak 
i  środki do jej wykorzystania i  łatwej kontroli: począwszy od układu zarządzania trakcją aż do wielu 
funkcji wspomagających kierowanie i hamowanie oraz zwiększających bezpieczeństwo na drodze, w polu 
i w gospodarstwie.

SPRAWDZONY UKŁAD NAPĘDOWY
Ciągniki Maxxum wyposażono w  samoblokujący się lub elektrohydrauliczny mechanizm różnicowy z  opcjonalnym 
napędem na cztery koła 4WD i układem zarządzającym blokadą mechanizmu różnicowego. W modelach Maxxum 
MC i Maxxum CVX napęd 4WD i blokada mechanizmu różnicowego załączają się i wyłączają automatycznie zgodnie 
z wymogami pracy, na przykład na ostrych zakrętach, po naciśnięciu hamulca lub gdy ciągnik porusza się z określoną 
prędkością. Dzięki temu moc ciągnika Maxxum jest zawsze przenoszona na podłoże w sposób bezpieczny, niezawodny 
i  delikatny. System Ride Control, montowany w  standardzie, ogranicza kołysanie wzdłużne ciągnika i  poprawia 
stabilność ciężkich narzędzi podczas transportu, z kolei zapewnia płynną i bezpieczną jazdę.

AMORTYZACJA OSI PRZEDNIEJ
Amortyzowana oś przednia zapewnia większy komfort jazdy, zwiększa przyczepność i obniża zużycie paliwa.

MOCNE HAMULCE NA WSZYSTKICH KOŁACH
Ciągniki Maxxum wyposażono we wysokosprawne, bezobsługowe olejowe hamulce tarczowe, opcjonalnie dostępne są 
dodatkowe hamulce przednie zwiększające siłę hamowania. Ponadto dostępne są pneumatyczne układy hamulcowe 
do przyczep.

IMPONUJĄCY PROMIEŃ SKRĘTU
Ze względu na niewielkie wymiary wszystkie ciągniki Maxxum mają bardzo mały promień skrętu. Dynamiczne błotniki 
zapewniają dodatkowe 30% kąta skrętu, co przekłada się na wspaniałe właściwości w zakresie kierowania.

OPONY DO KAŻDEGO ZASTOSOWANIA
Ciągniki Maxxum mogą być fabrycznie wyposażone w ogumienie do upraw rzędowych dla producentów warzyw, opony 
przemysłowe o rzeźbie kostkowej do ciągłej pracy na drodze lub konwencjonalne ogumienie do zastosowań rolniczych.

Amortyzacja osi przedniej.
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4.05 m

MAKSYMALNA PRZYCZEPNOŚĆ 

W POLU I 
NA DRODZE

Promień skrętu 4,05 m (modele z silnikiem 4-cylindrowym).
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 SYSTEMY ROLNICTWA PRECYZYJNEGO MARKI CASE IH 

SUKCES DZIĘKI 
 DOKŁADNOŚCI
Systemy rolnictwa precyzyjnego Advanced Farming Systems® (AFS) marki Case IH od ponad dziesięciu lat 
stanowią czołówkę rolnictwa precyzyjnego, umożliwiając rolnikom kontrolę nad całym cyklem produkcji 
roślinnej. Narzędzia AFS® marki Case IH obejmują wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć powtarzalną 
precyzję rzędu 2,5 cm, a także ograniczyć koszty produkcji i nakładanie się obszarów pola – a zarazem 
zwiększyć potencjał swoich plonów.

ZAAWANSOWANA KONTROLA POJAZDU
Jeśli potrzebujesz interaktywnego narzędzia do konfiguracji i kontroli pojazdu, nie szukaj dalej. Przedstawiamy 
ekrany dotykowe AFS Pro, które umożliwiają monitorowanie wydajności, zużycia paliwa i  tempa pracy, 
a także podłączenie kamer zewnętrznych, prowadzenie ewidencji pracy i zarządzanie narzędziami zgodnymi 
z ISOBUS. Ekrany dotykowe AFS Pro są interaktywne, w pełni konfigurowalne. Można je również przenosić 
między różnymi maszynami marki Case IH.

ROZWIĄZANIA DO NAPROWADZANIA POJAZDÓW
Jeśli potrzebujesz systemu prowadzenia, mamy dla Ciebie różne opcje: od prostych zestawów sterujących typu 
Light Bar do podłączania bezpośredniego na zasadzie „plug and play” aż do rozwiązań w pełni zautomatyzowanych 
i  zintegrowanych (AccuGuide do Maxxum CVX). Dokładność, do jakiej dążysz, zależy od Twoich wymagań. 
Najbardziej zaawansowane systemy z serii, czyli RTK mogą zapewnić dokładność między przejazdami rzędu 
2,5 cm. Opcja xFill może pokrywać przerwy w odbiorze sygnału RTK trwające nawet 20 minut.

OPROGRAMOWANIE AFS DO ZARZĄDZANIA GOSPODARSTWEM
W rolnictwie trzeba uwzględniać wiele zmiennych, bez których nie można zrozumieć, co się dzieje i dlaczego. 
Nadszedł czas, aby zarządzać swoimi pracami w gospodarstwie na zupełnie nowym poziomie, podejmując 
decyzje w  oparciu o  twarde fakty. Dzięki oprogramowaniu do zarządzania gospodarstwem AFS® Farm 
Management marki Case IH możesz przeglądać wykonywane prace z podziałem na poszczególne pola, 
sprawdzać tempo pracy, śledzić zużycie paliwa podczas każdego zadania i co najważniejsze, kontrolować 
swoje zbiory. Zaplanuj przyszłość już dziś.

ROZWIĄZANIA TELEMATYCZNE AFS CONNECT™
System telematyczny AFS Connect™ marki Case IH pozwala właścicielom i osobom zarządzającym gospodarstwami 
rolnymi monitorować i zarządzać maszynami bez wychodzenia z biura i śledzić maszyny w czasie rzeczywistym 
na swoim komputerze, aby sprawdzać ich wydajność roboczą dzięki zastosowaniu precyzyjnych sygnałów 
prowadzenia w systemie GPS i sieci bezprzewodowych do przesyłania danych. Analizując dane telematyczne, 
z łatwością poprawisz logistykę, obniżysz zużycie paliwa i maksymalnie zwiększysz wydajność.

xFill pokrywa przerwy w odbierze sygnału RTK trwające nawet 20 minut.

AFS AccuGuide: naprowadzanie oparte na systemach GPS i GLONASS dla osiągnięcia najwyższej 
dokładności niezależnie od warunków zbioru. Dostępne poziomy dokładności do 2,5 cm.

Dokładne oznaczanie położenia każdej maszyny dzięki systemowi AFS-Connect™.
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Zgodność z systemem ISOBUS.

Ustawienia ciągnika.

Monitorowanie wydajności.
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ZINTEGROWANE SYSTEMY ROLNICTWA PRECYZYJNEGO  

DLA MAKSYMALNEJ WYDAJNOŚCI  
PRODUKCJI
Systemy rolnictwa precyzyjnego AFS marki Case IH są łatwo dostępne dzięki dotykowemu monitorowi AFS Pro 700™, który zintegrowano 
z podłokietnikiem w modelach Maxxum Multicontroller i Maxxum CVX. Oprócz pełnej automatyzacji wszystkich najważniejszych funkcji ciągnika, 
w tym inteligentnej sekwencji nawet 30 funkcji sterowania na uwrociach, ekran AFS rejestruje wykonaną pracę, zużycia paliwa, koszty eksploatacyjne 
i wiele więcej. Oto kilka przykładów:

NAJWAŻNIEJSZE CECHY TO:
   Monitorowanie wydajności: rejestrowanie wydajności ogólnej, dziennej i  z podziałem na zadania. Możliwość zapisania wszystkich 
danych z monitorów AFS na dysku USB, aby w razie konieczności przeanalizować je w biurze. 

   Ustawienia pojazdu: szereg ekranów AFS umożliwia dokładną regulację ustawień ciągnika. Teraz możesz łatwo ustawić natężenia 
przepływu i regulatory czasowe dla każdego zaworu zdalnego, co daje doskonały przegląd całej instalacji. 

   Tzw. notatnik podnośnika (Hitch notebook): ten ekran pozwala na zapisanie ustawień dla każdego narzędzia w zależności od warunków 
pracy. Następnym razem, na przykład po podłączeniu pługa, wystarczy otworzyć notatnik, wybrać odpowiednie ustawienia i rozpocząć 
pracę.

   Pełna zgodność z ISOBUS: możesz nawiązać łączność z dowolną kompatybilną maszyną, aby wyświetlić jej interfejs użytkownika na 
monitorze AFS. Następnie możesz łatwo i w pełni interaktywnie obsługiwać tę maszynę za pomocą przycisków sterujących na ekranie 
monitora AFS. Bez konieczności stosowania dodatkowego podwieszanego panelu sterowania ani przewodów w kabinie.

   Wejście wideo: możliwość wyświetlania strumienia wideo w czasie rzeczywistym z kamery umieszczonej na tylnej części modułu 
ładowacza lub prasy. Dzięki temu można monitorować to, co dzieje się za ciągnikiem bez odrywania wzroku od obszaru pracy z przodu 
maszyny.

   Dostępne są liczne rozwiązania w  zakresie naprowadzania pojazdu w  zależności od niezbędnej dokładności roboczej. W  pełni 
zautomatyzowane i zintegrowane rozwiązanie montowane fabrycznie zapewnia najwyższą dokładność obsługi cennych upraw. Można 
również zainstalować prosty zestaw kierujący typu lightbar działający od razu po podłączeniu (plug-and-play).

MONITOR AFS PRO 700™ Z EKRANEM DOTYKOWYM
Ulepszona kontrola pojazdu i dodatkowa wydajność dzięki programowalnym funkcjom 
i ustawieniom, a także funkcja notatnika i zgodność ze standardem ISOBUS
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 NIE TRAĆ  
CENNEGO CZASU I PIENIĘDZY 

NA SERWIS
JEDŹ DALEJ!
Kiedy czeka Cię pracowity dzień, na pewno nie chcesz tracić czasu na serwisowanie ciągnika. W przypadku ciągnika Maxxum 
codzienne kontrole i konserwacja okresowa są proste i szybkie. Na przykład nowy, odchylany pakiet chłodnicy można w prosty 
sposób oczyścić, a wygodne położenie filtra powietrza umożliwia szybką kontrolę. Wystarczy wykonać krótki przegląd i  ruszać 
do pracy!

MAKSYMALNA DOSTĘPNOŚĆ MASZYN, MINIMALNE KOSZTY SERWISU
Ciągniki Maxxum z  technologią Efficient Power umożliwiają nieprzerwaną pracę, zapewniają mniejsze zapotrzebowanie 
na konserwację i do minimum skracają kosztowne przestoje. Długie okresy międzyprzeglądowe liczące 600 maszynogodzin to tylko 
jedna z wielu zalet, które obniżają koszty utrzymania i serwisowania maszyny.

SZYBKIE I ŁATWE CZYSZCZENIE
Chłodnice można rozłożyć, aby ułatwić 
czyszczenie.

ŁATWY DOSTĘP DO PUNKTÓW SERWISOWYCH
Jednoczęściową pokrywę silnika, 
podnoszoną za pomocą amortyzatorów 
gazowych, można ustawić w dwóch 
położeniach (45 i 90 stopni) bez 
zdejmowania narzędzia montowanego 
z przodu.

ŁATWE TANKOWANIE
Zbiorniki paliwa i dodatku AdBlue są 
dostępne z poziomu gruntu.



26 ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 



ROZWIĄZANIA 
SYSTEMOWE
Kupując maszynę marki Case IH, możesz być pewien, że nabywasz nie tylko najlepszy produkt, ale wraz z nim 
otrzymujesz najlepsze wsparcie dealera. Dealerzy Case IH służą radą, jeśli chodzi o wybór i finansowanie odpowiedniej 
maszyny, zapewniają terminowe dostawy niezbędnych maszyn i części, a następnie wspierają Ciebie i Twoje maszyny 
za pomocą profesjonalnego serwisu i części zamiennych zaufanej marki, czyli Case IH.

WSZYSTKIE CZĘŚCI I SERWIS ZAPEWNIAJĄCE 
SPRAWNOŚĆ TWOJEJ MASZYNY
U  najbliższego dealera znajdziesz pełną gamę 
części i podzespołów Case IH. Ponadto otrzymasz 
dostęp do wszechstronnych programów 
konserwacji i  najlepsze w  branży gwarancje. 
U  naszych dealerów uzyskasz specjalistyczną 
wiedzę przeszkolonych u  producenta 
pracowników serwisu, którzy dołożą wszelkich 
starań, aby maksymalnie skrócić przestoje 
Twojej maszyny, sezon po sezonie.

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ. W CAŁYM KRAJU
Case IH Max Service to usługa wsparcia klienta 
dająca dostęp do specjalistów, produktów 
i części zamiennych przez 24 godziny i siedem 
dni w  tygodniu, aby zapewnić ciągłość prac 
w okresach decydujących o opłacalności Twojej 
działalności. Max Service zapewnia wsparcie 
dla Twojego dealera w  zakresie wszystkich 
zasobów dostępnych w  Case IH, aby mógł 
on maksymalnie zwiększyć dostępność 
i  wydajność maszyn Case IH oraz Twój zwrot 
z  inwestycji dzięki dostępowi do specjalistów 
od poszczególnych produktów oraz wsparciu 
w  przypadku awarii działającemu przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu.

OPTYMALNE FINANSOWANIE KAŻDEJ INWESTYCJI
CNH Industrial Capital to spółka finansowa 
marki Case IH. Zatrudniamy doświadczonych 
specjalistów z dziedziny finansów z wieloletnim 
doświadczeniem w branży rolniczej. Mamy nie 
tylko dogłębną wiedzę na temat produktów 
marki Case IH i  rynku, ale również doskonale 
rozumiemy indywidualne wymagania Twojej 
firmy. Dlatego zawsze jesteśmy w  stanie 
zaoferować najlepsze rozwiązania finansowe 
dla nowych inwestycji, specjalnie dostosowane 
do wymagań operacyjnych i  stosowanych 
maszyn, w  formie pożyczek, wynajmu lub 
leasingu. Naszym najważniejszym celem jest 
poprawa rentowności Twojej inwestycji! Dlatego 
możesz połączyć każdą opcję finansowania 
proponowaną przez CNH Industrial Capital 
z  ochroną ubezpieczeniową od wypadków 
i awarii w przypadku uszkodzenia i konieczności 
naprawy maszyn w  celu wykluczenia ryzyka 
dla inwestycji i zapewnienia większej pewności 
planowania działań w firmie.

ODWIEDŹ NASZ SKLEP DLA 
FANÓW MARKI POD ADRESEM 
WWW.CASEIH.COM
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MODELE MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140
SILNIK FPT FPT FPT FPT FPT FPT
Liczba cylindrów 4 4 4 6 6 6
Typ Silnik Diesel z wtryskiem Common Rail, 16 zaworami, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową Silnik Diesel z wtryskiem Common Rail, 24 zaworami, turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową
Poziom emisji EURO IIIB
Pojemność (cm³) 4.485 4.485 4.485 6.728 6.728 6.728
Moc maksymalna wg ECE R120 3) z Systemem zarządzania mocą Power Management (kW/KM(CV)) 105 / 143 113 / 154 120 / 163 113 / 154 121 / 165 129 / 175
Moc maksymalna wg ECE R120 3) [kW/KM(CV)] 89 / 121 98 / 133 105 / 143 93 / 126 101 / 137 113 / 154
... przy obrotach silnika (obr/min) 1.800 - 1.900 1.800 - 1.900 1.800 - 1.900 1.800 - 1.900 1.800 - 1.900 1.800 - 1.900
Moc znamionowa wg ECE R120 3) z Systemem Zarządzania Mocą [kW/KM(CV)] 96 / 131 103 / 140 110 / 150 103 / 140 111 / 151 122 / 166
Moc znamionowa wg ECE R120 3) (kW/KM(CV)) 81 / 110 89 / 121 96 / 131 85 / 116 92 / 125 103 / 140
... przy obrotach silnika (obr/min) 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200
Maksymalny moment obrotowy – z systemem zarządzania mocą Power Management (Nm przy 1500 obr./min) 590 634 676 632 682 726
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy 1500 obr./min) 498 549 590 522 566 632
Przyrost momentu obrotowego – Standard / z Systemem Zarządzania Mocą (%) 41 / 41 41 / 42 41 / 41 41 / 41 42 / 41 41 / 37
Pojemność zbiornika paliwa/mocznika (litry) 175 / 37 175 / 37 175 / 37 227 / 37 227 / 37 227 / 37
PRZEKŁADNIA
2-biegowa przekładnia Powershift 24x24/2-biegowa przekładnia Powershift 48x48 z biegami pełz. • /  • / • / • / • / • / 
4-biegowa przekładnia Semi-Powershift 16x16/4-biegowa przekładnia Semi-Powershift 32x32 z biegami pełz. / / / / / / 
17 x 16, 4-biegowa Semi-Powershift z trybem Economy 40 km/h
Przekładnia Powershuttle • • • • • •
Typ tylnej blokady mechanizmu różnicowego Wielotarczowa, olejowana z systemem zarządzania Wielotarczowa, olejowana z systemem zarządzania
Hamulec główny Hydrauliczne, olejowane, samonastawne hamulce wielotarczowe Hydrauliczne, olejowane, samonastawne hamulce wielotarczowe
WAŁ ODBIORU MOCY
Typ załączania Przełączane ze stopniowym załączaniem elektro-hydraulicznym Przełączane ze stopniowym załączaniem elektro-hydraulicznym

Prędkości – Standard (Opcja) 540 / 540E / 1,000 (-) 540 / 540E / 1,000 
(540E / 1,000 / 1,000E) 540 / 540E / 1,000 (-) 540 / 540E / 1,000 (540E / 1,000 / 1,000E)

(z opcjonalną prędkością zależną) (z opcjonalną prędkością zależną)

Prędkość obrotowa silnika – Standard (Opcja) (obr./min) 1,969 / 1,546 / 1,893 (-) 1,969 / 1,546 / 1,893  
(1,592 / 1,893 / 1,621) 1,969 / 1,546 / 1,893 (-) 1,969 / 1,546 / 1,893 (1,592 / 1,893 / 1,621)

Typ wału Standard (Opcja) 1 3/8“ 21 wypustów (1 3/8“ 6 wypustów) 1 3/8“ 21 wypustów (1 3/8“ 6 wypustów)
PRZEDNI WOM I ZACZEP
Prędkość przedniego WOM 1000 obr./min przy 1 895 obr./min
Maks. udźwig z podnośnika przedniego z pompą 80 l/min / 113 l/min (kg) 2,800 / 3,100 2,800 / 3,100 2,800 / 3,100 2,800 / 3,100 2,800 / 3,100 2.800 / 3.100
NAPĘD NA CZTERY KOŁA I UKŁAD KIEROWNICZY (UKŁAD NAPĘDOWY)
Typ Elektro-hydrauliczny z automatycznym napędem 4x4 i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego* Elektro-hydrauliczny z automatycznym napędem 4x4 i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego*
Amortyzacja osi przedniej
Kąt skrętu (°) 55 55 55 55 55 55
Min. promień skrętu 1) przy rozstawie kół 1 829mm (m) 4.05 4.05 4.05 4.36 4.36 4.36
UKŁAD HYDRAULICZNY
Typ układu – Standard (Opcja) Pompa o stałym wydatku (o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia przepływu) Pompa o stałym wydatku (o zmiennym wydatku, z kompensacją ciśnienia przepływu)
Maks. wydajność pompy Standard (Opcja) (l/min) 80 (113) 80 (113) 80 (113) 80 (113) 80 (113) 80 (113)
Ciśnienie układu (bar) 210 210 210 210 210 210
Typ regulacji Układ elektronicznego sterowania zaczepem (EHC) z Hitch Ride Control (wytłumianie) Układ elektronicznego sterowania zaczepem (EHC) z Hitch Ride Control (wytłumianie)
Maks. udźwig z pompą 80 l/min / 113 l/min (kg) 7,115 / 7,864 7,115 / 7,864 7,115 / 7,864 7,115 / 7,864 7,115 / 7,864 7,115 / 7,864
Udźwig OECD w pełnym zakresie w odległości 610 mm (kg) 6,796 6,796 6,796 6,796 6,796 6,796
Maks. liczba tylnych zaworów zdalnych Do 4 mechanicznych zaworów zdalnych, złącze power beyond Do 4 mechanicznych zaworów zdalnych, złącze power beyond
Maks. liczba zaworów międzyosiowych 2 mechan. 2 mechan. 2 mechan. 2 mechan. 2 mechan. 2 mechan.
Kategoria Cat II / III Cat II / III Cat II / III Cat II / III Cat II / III Cat II / III
Kontrola poślizgu

* Musi spełniać wymagania krajowych przepisów i specyfikacji technicznych         • Wyposażenie standardowe           Wyposażenie opcjonalne          - Niedostępne           1) Z ogumieniem standardowym           3) ECE R120 odpowiada normie ISO 14396 i dyrektywie 97/68/WE           4) System zarządzania mocą Power Management jest dostępny tylko do zastosowań transportowych i mobilnych zastosowaniach WOM
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MODELE MAXXUM 110 MC MAXXUM 120 MC MAXXUM 130 MC MAXXUM 115 MC MAXXUM 125 MC MAXXUM 140 MC MAXXUM 110 CVX MAXXUM 120 CVX MAXXUM 130 CVX

SILNIK FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT
Liczba cylindrów 4 4 4 6 6 6 4 4 4

Typ Silnik Diesel z wtryskiem Common Rail, 16 zaworami, turbosprężarką i chłodnicą 
międzystopniową

Silnik Diesel z wtryskiem Common Rail, 24 zaworami, turbosprężarką i chłodnicą 
międzystopniową

Silnik Diesel z wtryskiem Common Rail, 16 zaworami, turbosprężarką i chłodnicą 
międzystopniową

Poziom emisji EURO IIIB EURO IIIB EURO IIIB
Pojemność  (cm³) 4,485 4,485 4,485 6,728 6,728 6,728 4,485 4,485 4,485
Moc maksymalna wg ECE R120 3) z Systemem zarządzania mocą Power Management4) (kW/KM(CV)) 105 / 143 113 / 154 120 / 163 113 / 154 121 / 165 129 / 175 105 / 143 113 / 154 120 / 163
Moc maksymalna wg ECE R120 3) [kW/KM(CV)] 89 / 121 98 / 133 105 / 143 93 / 126 101 / 137 113 / 154 89 / 121 98 / 133 105 / 143
... przy obrotach silnika (obr/min) 1,800 - 1,900 1,800 - 1,900 1,800 - 1,900 1,800 - 1,900 1,800 - 1,900 1,800 - 1,900 1,800 - 1,900 1,800 - 1,900 1,800 - 1,900
Moc znamionowa wg ECE R120 3) z Systemem Zarządzania Mocą4) [kW/KM(CV)] 96 / 131 103 / 140 110 / 150 103 / 140 111 / 151 122 / 166 96 / 131 103 / 140 110 / 150
Moc znamionowa wg ECE R120 3) (kW/KM(CV)) 81 / 110 89 / 121 96 / 131 85 / 116 92 / 125 103 / 140 81 / 110 89 / 121 96 / 131
... przy obrotach silnika (obr/min) 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200
Maksymalny moment obrotowy – z systemem zarządzania mocą Power Management (Nm przy 1500 obr./min) 590 634 676 632 682 726 590 634 676
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy 1500 obr./min) 498 549 590 522 566 632 498 549 590
Przyrost momentu obrotowego – Standard / z Systemem Zarządzania Mocą (%) 41 / 41 41 / 42 41 / 41 41 / 41 42 / 41 41 / 37 41 / 41 41 / 42 41 / 41
Pojemność zbiornika paliwa/mocznika (litry) 175 / 37 175 / 37 175 / 37 227 / 37 227 / 37 227 / 37 175 / 37 175 / 37 175 / 37
PRZEKŁADNIA
4-bieg. przekładnia Semi-Powershift 16x16/4-bieg. przekładnia Semi-Powershift 32x32 z biegami pełzającymi • /  • / • / • / • / • / 
17 x 16, 4-biegowa Semi-Powershift z trybem Economy 40 km/h
Przekładnia bezstopniowa,s 40 km/h Eco • • •
Przekładnia Powershuttle • • • • • • • • •
Typ tylnej blokady mechanizmu różnicowego Wielotarczowa, olejowana z systemem zarządzania Wielotarczowa, olejowana z systemem zarządzania Wielotarczowa, olejowana z systemem zarządzania
Hamulec główny Hydrauliczne, olejowane, samonastawne hamulce wielotarczowe Hydrauliczne, olejowane, samonastawne hamulce wielotarczowe Hydrauliczne, olejowane, samonastawne hamulce wielotarczowe
WAŁ ODBIORU MOCY
Typ załączania Przełączane ze stopniowym załączaniem elektro-hydraulicznym Przełączane ze stopniowym załączaniem elektro-hydraulicznym Przełączane ze stopniowym załączaniem elektro-hydraulicznym

Prędkości – Standard (Opcja) 540 / 540E / 1,000  (-) 540 / 540E / 1,000 
(540E / 1,000 / 1,000E) 540 / 540E / 1,000 (-) 540 / 540E / 1,000 

(540E / 1,000 / 1,000E) 540 / 540E / 1,000  (-) 540 / 540E / 1,000 (540E / 
1,000 / 1,000E)

(z opcjonalną prędkością zależną) (z opcjonalną prędkością zależną) (z opcjonalną prędkością zależną)

Prędkość obrotowa silnika – Standard (Opcja) (obr./min) 1,969 / 1,546 / 1,893 (-) 1,969 / 1,546 / 1,893  
(1,592 / 1,893 / 1,621) 1,969 / 1,546 / 1,893 (-) 1,969 / 1,546 / 1,893  

(1,592 / 1,893 / 1,621 1,969 / 1,546 / 1,893 (-) 1,969 / 1,546 / 1,893 
(1,592 / 1,893 / 1,621)

Typ wału Standard (Opcja) 1 3/8“ 21 wypustów (1 3/8“ 6 wypustów) 1 3/8“ 21 wypustów (1 3/8“ 6 wypustów) 1 3/8“ 21 wypustów (1 3/8“ 6 wypustów)
PRZEDNI WOM I ZACZEP
Prędkość przedniego WOM 1000 obr./min przy 1 895 obr./min
Udźwig zaczepu przedniego (kg) 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100
NAPĘD NA CZTERY KOŁA I UKŁAD KIEROWNICZY (UKŁAD NAPĘDOWY)
Typ Elektro-hydrauliczny z aut. napędem 4x4 i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego* Elektro-hydrauliczny z aut. napędem 4x4 i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego* Elektro-hydrauliczny z aut. napędem 4x4 i automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego*
Amortyzacja osi przedniej
Kąt skrętu (°) 55 55 55 55 55 55 55 55 55
Min. promień skrętu 1) przy rozstawie kół 1 829mm (m) 4.05 4.05 4.05 4.36 4.36 4.36 4.05 4.05 4.05
UKŁAD HYDRAULICZNY
Typ układu Pompa o zmiennym wydatku z kompensacją ciśnienia przepływu Pompa o zmiennym wydatku z kompensacją ciśnienia przepływu Pompa o zmiennym wydatku z kompensacją ciśnienia przepływu
Maks. przepływ pompy (l/min) 113 113 113 113 113 113 125 125 125
Ciśnienie układu (bar) 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Typ regulacji Układ elektronicznego sterowania zaczepem (EHC) z Hitch Ride Control (wytłumianie) Układ elektronicznego sterowania zaczepem (EHC) z Hitch Ride Control (wytłumianie) Układ elektronicznego sterowania zaczepem (EHC) z Hitch Ride Control (wytłumianie)
Maks. udźwig (kg) 7,864 7,864 7,864 7,864 7,864 7,864 7,864 7,864 7,864
Udźwig OECD w pełnym zakresie w odległości 610 mm (kg) 6,796 6,796 6,796 6,796 6,796 6,796 6,796 6,796 6,796

Maks. liczba tylnych zaworów zdalnych Maksymalnie 4 elektroniczne zawory zdalne – programowalne 
za pomocą Multicontrollera™, złącze power beyond

Maksymalnie 4 elektroniczne zawory zdalne – programowalne 
za pomocą Multicontrollera™, złącze power beyond

Maksymalnie 4 elektroniczne zawory zdalne – programowalne za pomocą 
Multicontrollera™, złącze power beyond (3 lub 4 mechaniczne zawory zdalne)

Maks. liczba międzyosiowych zaworów z joystickiem elektronicznym 3 elektr. 3 electr. 3 electr. 3 electr. 3 electr. 3 electr. 3 electr.
Regulacja czasu przepływu w zaworach zdalnych 0 – 30 sekund we wszystkich modelach 0 – 30 sekund we wszystkich modelach 0 – 30 sekund we wszystkich modelach
Kategoria Kat. II / III Kat. II / III Kat. II / III Kat. II / III Kat. II / III Kat. II / III Kat. II / III Kat. II / III Kat. II / III
Kontrola poślizgu

* Musi spełniać wymagania krajowych przepisów i specyfikacji technicznych         • Wyposażenie standardowe           Wyposażenie opcjonalne          - Niedostępne           1) Z ogumieniem standardowym           3) ECE R120 odpowiada normie ISO 14396 i dyrektywie 97/68/WE           4) System zarządzania mocą Power Management jest dostępny tylko do zastosowań transportowych i mobilnych zastosowaniach WOM
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Ostrożności nigdy za wiele! Przed rozpoczęciem pracy z każdą maszyną należy zawsze przeczytać instrukcję obsługi. Przed użyciem należy sprawdzić maszynę i upewnić się, że działa prawidłowo.Należy 
przestrzegać oznaczeń bezpieczeństwa i używać wszelkich dostarczonych zabezpieczeń. Niniejsza publikacja jest przeznaczona do rozpowszechniania na całym świecie. Wyposażenie standardowe 

i opcjonalne, jak również dostępność poszczególnych modeli, mogą się różnić w zależności od kraju. Case IH zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcyjnych i dotyczących wyposażenia 
technicznego w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia, co nie pociąga za sobą zobowiązania wprowadzania takich modyfikacji w maszynach sprzedanych wcześniej. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby 
zapewnić poprawność danych technicznych, opisów i ilustracji w niniejszej broszurze w momencie oddania jej do druku, ale również one mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia.
Zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne lub nie przedstawiać całego wyposażenia standardowego. Case IH zaleca oleje   .

CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Straße 32, 4300 Sankt Valentin, Austria  
© 2014 CASE IH - www.caseih.com - MAXXUM Series COM BR - Bezpłatna infolinia  00800 22 73 44 00- Wydrukowano w Austrii  - 04/14 - TP01 - Cod. 13C0005/COM

MODELE MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140
MASA
Przybliżona masa wysyłkowa ze std. /zawieszoną osią przednią (kg) 4,890 / 5,190 4,890 / 5,190 4,890 / 5,190 4,890 / 5,190 4,890 / 5,190 4,890 / 5,190
Dopuszczalna masa całkowita Klasa 3 / Klasa 4 (kg) 9,000 / 9,000 9,000 / 9,000 9,000 / 9,000 9,000 / 9,000 9,000 / 9,000 9,000 / 9,000
Maks. dopuszczalna masa przód Klasa 3 / Klasa 4 (kg) 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900
Maks. dopuszczalna masa tył Klasa 3 / Klasa 4 (kg) 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300
WYMIARY  1)

A: Długość całkowita (mm) 4,292 4,292 4,292 4,532 4,532 4,532
B: Wysokość całkowita (mm) 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930
C: Szerokość całkowita (pomiędzy błotnikami tylnymi z przedłużeniem 150 mm) (mm) 2,205 2,205 2,205 2,205 2,205 2,205
D: Rozstaw osi oś standardowa / amortyzowana oś przednia (mm) 2,387 / 2,439 2,387 / 2,439 2,387 / 2,439 2,627 / 2,679 2,627 / 2,679 2,627 / 2,679
E: Wysokość w punkcie środkowym osi tylnej, najwyższy punkt (kabina amortyz.) (mm) 2,080 / 2,120 / 1,975 / 2,015 2,080 / 2,120 / 1,975 / 2,015 2,080 / 2,120 / 1,975 / 2,015 2,080 / 2,120 / 1,975 / 2,015 2,080 / 2,120 / 1,975 / 2,015 2,080 / 2,120 / 1,975 / 2,015
F: Rozstaw kół – przód  (mm) 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002
                              tył  (mm) 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134
G: Maks. prześwit pod belką zaczepową (mm) 480 480 480 480 480 480
OGUMIENIE STANDARDOWE 2)

Przednie 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R28
Tylne 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38

MODELE MAXXUM 110 MC MAXXUM 120 
MC MAXXUM 130 MC MAXXUM 115 MC MAXXUM 125 MC MAXXUM 140 MC MAXXUM 110 CVX MAXXUM 120 CVX MAXXUM 130 CVX

MASA
Przybliżona masa wysyłkowa ze std. /zawieszoną osią przednią (kg) 4,890 / 5,190 4,890 / 5,190 4,890 / 5,190 4,890 / 5,190 4,890 / 5,190 4,890 / 5,190 4,990 / 5,300 4,990 / 5,300 4,990 / 5,300
Dopuszczalna masa całkowita Klasa 3 / Klasa 4 (kg) 9,000 / 9,000 9,000 / 9,000 9,000 / 9,000 9,000 / 9,000 9,000 / 9,000 9,000 / 9,000 9,500 / 9,500 9,500 / 9,500 9,500 / 9,500
Maks. dopuszczalna masa przód Klasa 3 / Klasa 4 (kg) 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900 4,100 / 4,900
Maks. dopuszczalna masa tył Klasa 3 / Klasa 4 (kg) 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300 7,300 / 7,300
WYMIARY 1)

A: Długość całkowita (mm) 4,292 4,292 4,292 4,532 4,532 4,532 4,307 4,307 4,307
B: Wysokość całkowita (mm) 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 2,900 2,900 2,900
C: Szerokość całkowita (między stopniami) (mm) 2,205 2,205 2,205 2,205 2,205 2,205 2,205 2,205 2,205
D: Rozstaw osi oś standardowa / amortyzowana oś przednia (mm) 2,387 / 2,439 2,387 / 2,439 2,387 / 2,439 2,627 / 2,679 2,627 / 2,679 2,627 / 2,679 2,402 / 2,454 2,402 / 2,454 2,402 / 2,454

E: Wysokość w punkcie środkowym osi tylnej, najwyższy punkt (kabina amortyz.) (mm) 2,080 / 2,120 / 1,975 
/ 2,015

2,080 / 2,120 / 1,975 
/ 2,015

2,080 / 2,120 / 1,975 
/ 2,015

2,080 / 2,120 / 1,975 
/ 2,015

2,080 / 2,120 / 1,975 
/ 2,015

2,080 / 2,120 / 1,975 
/ 2,015

2,100 / 2,150 / 1,995 
/ 2,045

2,100 / 2,150 / 1,995 
/ 2,045

2,100 / 2,150 / 1,995 
/ 2,045

F: Rozstaw kół – przód (mm) 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002 1,560 - 2,002
                              tył (mm) 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134 1,530 - 2,134
G: Maks. prześwit pod belką zaczepową (mm) 480 480 480 480 480 480 480 480 480
OGUMIENIE STANDARDOWE 2)

Przednie 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R28 480/65 R28
Tylne 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38 600/65 R38

1) Z ogumieniem standardowym           2) Inne ogumienie na zamówienie
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Każdy ciągnik Maxxum, Maxxum Multicontroller i Maxxum CVX marki Case IH stanowi 
wizytówkę austriackiej myśli technicznej i doskonałości produkcji. Zakład w St. Valentin, 
gdzie mieści się europejska siedziba Case IH, funkcjonuje dzięki pasji i wiedzy inżynierów 
oraz pracowników pionu produkcji, jak również dzieki najnowocześniejszym liniom 
montażowym, z których zjeżdża aż 28 różnych modeli ciągników o mocy od 86 do 228 KM. 
Każdy z nich cechuje najwyższa jakość i precyzja wykonania. Dziewięćdziesiąt procent 
ciągników produkowanych w  St. Valentin trafia na eksport, niosąc w  świat kulturę 
doskonałości marki. 

NAGRADZANY ZAKŁAD W ST. VALENTIN
Fabryka ciągników CNH Industrial w austriackim St. Valentin zdobyła doskonałe wyniki 
w  dorocznym audycie Produkcji Światowej Klasy (World Class Manufacturing, WCM). 
Sukces ten przypisać można produkcji światowej klasy i  wysoko wykwalifikowanym 
pracownikom. WCM oznacza umiejętności, jakość i  osiągnięcia zaangażowanych 
pracowników. Nasze procesy są zoptymalizowane, a  procedury testowe i  kontrolne 
podlegają ścisłym normom, które znacznie wykraczają poza zwykłe standardy. Naszym 
celem jest dostarczanie maszyn idealnych dla konkretnego klienta.

WYPRODUKOWANE W AUSTRII 

ZBUDOWANE Z  
PASJĄ



www.caseih.com


