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Este binecunoscut faptul că agricultura modernă se îndreaptă către o globalizare acută. Aceasta direcție este dată de pop-
ulația mondială afl ată în creștere continuă și de schimbarea climei raportate la nevoile de alimentație calitative în general și 
cantitative în special. Modalitățile de satisfacere a acestor nevoi au fost îndelung aprofundare de către furnizorii de tehnologie 
modernă, iar liniile de demarcație între criteriile de selecție ale utilajului potrivit tind să se estompeze. Producătorii de materie 
primă agricolă doresc tot mai mult utilaje de înaltă productivitate și fi abilitate într-un raport din ce în ce mai mare cu celelalte 
criterii care momentan rămân importante, cum ar fi  prețul utilajului sau costurile de întreținere ale acestuia. Lucrarea de față vă 
propune câteva informații în materie tehnică, noutăți și studii aprofundate, atât ale inginerilor noștri, cât și  ale celor germani, 
care atent tratate fi ind de către dumneavoastră, pot reprezenta un “șablon” deosebit de util în alegerea utilajului potrivit.
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Fie că vorbim despre activitățile 

specializate în culturi de câmp, 

fi e că vorbim despre activitățiile 

specializate în creșterea 

animalelor, fi e despre activitățile 

mixte, gestionarea producției de 

hrană joacă un rol economic 

deosebit de important, atât 

pentru fermierii mici și mijlocii, 

cât și pentru fermierii mari din 

țările afl ate în curs de 

dezvoltare, cum este și România.

Tractoarele multifuncționale
                     Case IH Farmall A 
                       CU PUTERI ÎNTRE 55 ȘI 75 CP

itan Machinery își propune să consolideze lanțul valoric al 

activităților multiple din ferme, venind în sprijinul fermieri-

lor cu un tractor mic, compact, multifuncțional și fi abil, care 

este foarte ușor de utilizat chiar și de către cei începători. Acesta 

are rolul de a simplifi ca procesele de lucru, astfel încât fermierul 

să mute accentul de pe modalitatea de lucru, pe ceea ce este mai 

important pentru el și anume calitatea și poductivitatea activității. 

Tractoarele Farmall A cu puteri cuprinse între 55 și 75 CP, concepute 

de producatorul american CASE IH, reprezintă în termeni metaforici 

brațul drept de fi er al fermierului, fi ind pregătite oricând să execute 

o multitudine de lucrări agricole, edilitare sau industriale. 

Fiind echipate cu motoare puternice dar economice, tractoarele 

din seria Farmall A se ridică la cele mai înalte așteptări. Pedala 

de accelerație rapidă simplifi că activitățile de transport rutier, iar 

cuplul ridicat dezvoltat de motor garantează faptul că aceste trac-

toare pot îndeplini sarcini care implică utilizarea prizei de putere 

(PTO). Tractoarele din seria Farmall A sunt extrem de manevrabile 

și capabile să intre cu ușurință chiar și în hambarele și grajdu-

rile tradiționale pentru animale cu acoperișuri joase.  Case IH 

pune la dispoziție o gamă largă de anvelope pentru aceste tipuri 

de tractoare: anvelope pentru gazon/iarbă, anvelope industriale 

rezistente la uzură și potrivite pentru operațiunile efectuate pe 

suprafețe pavate, anvelopele pentru rânduri înguste potrivite pen-

tru lucrările agricole speciale și anvelope standard - de tracțiune 

cu cel mai larg domeniu de aplicabilitate.
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INTEGRARE PERFECTĂ ÎN AFACEREA 
DUMNEAVOASTRA
Specificaţiile tractoarelor din seria 
Farmall A permit chiar şi unui operator 
fără experiență sau care nu a mai lucrat 
pe acest tip de utilaje să se familiarizeze 
rapid cu maniera de exploatare şi 
comenzile acestora. Astfel, tractoarele din 
seria Farmall A vor putea fi exploatate de 
mai mulţi operatori pentru a executa o 
gamă largă de lucrări auxiliare în cadrul 
fermelor cu un număr mare de animale 
sau exploatărilor agricole de mari 
dimensiuni. Simplitatea design-ului, 
preţul mic de achiziţie şi costurile reduse 
de exploatare fac din tractoarele Farmall 
A o investiţie înţeleaptă, care se va 
amortiza rapid chiar în cazul fermelor 
mici şi mijlocii. Începând cu modelul 
Farmall 85 A și terminând cu cel mai 
avansat tractor din serie, Farmall 115 A, 
există întotdeauna un model care va 
corespunde perfect necesităților 
fermierilor.

OPERARE FACILĂ
Comenzile poziționate logic și ergonomic 
pe console, dispunerea corectă a 
instrumentelor pe noul tablou de bord fac 
parte dintre facilitățile care ușurează 
operarea tractoarelor din seria Farmall A, 
indiferent de lucrarea care trebuie 
executată. Levierele mecanice de comandă 
precum și comutatoarele se află 
permanent la îndemâna operatorului, care 
va începe să lucreze cu utilajul aproape 
instinctiv după un scurt timp petrecut în 
spatele volanului.

ROBUSTE ȘI FIABILE
Pompa hidraulică cu debit de 47 l/min sau 
opțională de 63 l/min, cele 3 perechi de 
cuple hidraulice în partea din spate a 
tractorului și sarcina maximă de ridicare 
4.700 kg plasează tractoarele din seria 
Farmall A pe un loc fruntaș în clasa din care 
fac parte. Acestea sunt echipate standard cu 
priză de putere (PTO) cu turaţie de 540 rpm. 
Opţional, clienţii pot alege tractoare echipate 
cu prize de putere de tip 540/540E sau 

540/1000 şi prize de putere cu acţionare 
servo-asistată. Modelele de prize de putere 
540E și 1000 corespund mai bine curbelor 
de putere și cuplu dezvoltate de 
propulsoarele acestor tractoare, necesitând 
o turație mai redusă a motorului pentru a fi 
rotite. Așadar, eficiența consumului de 
carburant este și mai ridicată.

DESIGN REUŞIT ŞI SIGURANŢĂ RIDICATĂ
Tractoarele din seria Farmall A 
îndeplinesc cele mai recente standarde de 
siguranţă referitoare la protecţia 
operatorului, iar motoarele acestora 
respectă cele mai stringente norme de 
emisii pentru a asigura un mediu de lucru 
mai sigur şi mai curat. Design-ul reuşit al 
transmisiei, componentele de cea mai 
bună calitate şi durabilitatea construcţiei 
garantează fiabilitatea excepţională a 
acestor tipuri de tractoare. Indiferent de 
dotările pe care le veţi alege pentru ele, 
puteţi fi sigur că tractoarele din seria 
Farmall A nu vă vor dezamăgi.
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Nou în România, 
Cositoarele autopropulsate MacDon 

TITAN MACHINERY ROMÂNIA – UNIC DISTRIBUITOR

În urmă cu un doi ani de zile, Titan 
Machinery România devenea importator și 
distribuitor autorizat pe piața din România 
al utilajelor de recoltat marca MacDon. 
Parteneriatul s-a dovedit a fi  de un real 
succes, acesta având ca punct central 
comercializarea hederului MacDon FD1 
care benefi ciază de cea mai inovativă teh-
nologie FLEX DRAPER®. Ca atare, în acest 
an Titan Machinery România, împreună cu 
producatorul canadian MacDon au decis 
escaladarea acestui parteneriat, începân-
du-se astfel pentru prima dată în România 
și exclusiv de către Titan Machinery, 
comercializarea mașinilor de cosit auto-
propulsate M155 E4, într-un pachet la care 
sunt adăugate și hederele D65 de 9 metri 
special proiectate pentru acestea.

Acest utilaj reprezintă o nouă abordare a 
producătorului, ce oferă cu certitudine cel 
mai efi cient și rentabil pachet în raport 
cu celelalte utilaje convenționale de pe 
piață. Mașina de cosit autopropulsată 

MacDon M155 E4 este dotată cu un motor 
în 4 cilindri cu o putere nominală de 155 
CP și care respectă reglementările de 
emisie Tier 4. Are o greutate de 4.5 tone 
și se deplasează atât înainte cât și înapoi 
ajungând la o viteză maximă în lucru de 26 
km/h și o viteză maximă de transport de 37 
km/h. Interiorul cabinei este deosebit de 
confortabil, fi ind dotat începând de la scau-
nul reversibil,  sitemul de aer condiționat 
și sistemul inteligent de iluminare, până la 
sistemul de monitorizare a operațiunilor în 
desfășurare.

Hederului MacDon D65 reprezintă un salt 
semnifi cativ în tehnologia hederelor DRAP-
ER®, oferind o productivitate de excepție. 
Acesta reprezintă o soluție multi-recoltă, 
permițând tăierea aproape oricărei culturi, 
astfel încât agricultorul nu va mai fi  nevoit 
să schimbe hederul. Acesta este proiectat 
pentru a oferi performanțe remarcabile în 
special atunci când se confruntă cu condiții 
difi cile de recoltat.  Fie că vorbim de plante 
mici, coborâte, încurcate, înalte sau chiar 
și de cele depuse pe sol, acest heder a fost 
proiectat pentru a tăia culturile de cereale, 
rapiță, fân, plante furajere și culturi 
speciale, obtinând o productivitate bună în 
condiții de viteză semnifi cativ mai mare în 
raport cu  viteza medie a celor de pe piață.

Cu o experiență de peste 65 de ani, pro-
ducătorul de utilaje agricole MacDon este 
unul dintre liderii mondiali în domeniul 

tehnologiei, inovării, proiectării și fabricării 
echipamentelor agricole de înaltă clasă, 
tehnologie care a avut ca puncte de reper 
calitatea și performanța. Reputația deose-
bit de bună pe care producătorul o are pe 
piața agricolă mondială, a fost construită 
prin atenția acordată fermierilor, care au 
dorit mașini productive, în care să aibă 
încredere și care să facă recoltarea mai 
ușoară. Sediul unde sunt proiectate aceste 
utilaje de vârf este situat în Winnipeg, Can-
ada, aproape de granița cu Statele Unite 
ale Americii. Această bază are o supra-
față de  34 de hectare, unde sunt incluse 
facilități de cercetare, dezvoltare, inginerie, 
controlul calității, pentru departamentele 
de producție, marketing și asistență. Din 
această bază sunt furnizare echipamente 
agricole pentru importatorii și distribuitorii 
din întreaga lume.

Prin comercializarea utilajelor MacDon, 
Titan Machinery România acoperă încă un 
segment important pe schema de dez-
voltare a industriei agricole din România, 
întărind încă odată dacă mai era nevoie, 
concluzia conform căreia ne dedicăm celor 
care își doresc mai mult. De acum înainte 
MacDon este pe lista limitată a mărcilor de 
prestigiu care îmbunătățesc piața agricolă 
autohtonă, și suntem bucuroși și ne putem 
mândri cu rezultatele pe care le-am obținut 
prin acest parteneriat.
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Mai multă putere, mai puțin zgomot 
CASE IH PUMA 175 CVX 
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Anul trecut, prestigioasa revistă germană Profi  Magazine 
a testat noua generație Puma pentru a vedea ce au 
realizat inginerii Case IH. Concluzia a fost: deși un 
factor care poate să fi  determinat apariția noilor modele 
îl reprezintă motoarele Stage IV, cea mai mare diferență 
pentru operatori va fi  mediul de lucru mult îmbunătățit.

Ceea ce iese în evidență în mod clar la noul 
model Puma este cabina înnoită, sau cel 
puțin asta le-a atras atenția germanilor 
atunci când tractorul Puma 175 CVX a fost 
gata pentru testul profesionist. Acest model  
de tractor oferă o putere nominală de 132 
kW / 180CP care poate crește la un maxim de 
166 kW / 225 CP.

Pentru a vedea dacă acest tractor se ridică 
la nivelul promisiunilor producătorului, s-a 
predat tractorul Puma către DLG (Asociația 
Germană pentru Agricultură). În cadrul 
testelor, motorul FPT de 6,7 litri, care 
respectă normele Stage IV, a înregistrat o 
putere de 105 kW / 141 CP la volantă la turația 
nominală de 2.200 rpm. Pe măsură ce turația 
a început să scadă la 1.700 rpm a fost atinsă 
puterea maximă de 126 kW / 169 CP.

Funcția de amplifi care oferă o ușoară 
creștere, aceasta fi ind activată în timpul 
utilizării prizei de putere la peste 0,5 km/h 
(chiar și la mersul înapoi), sau în timpul 
activităților de transport, atunci când vă 
deplasați cu ușurință la viteze ce depășesc 
15 km/h. Pe bancul de testare, Puma a 
atins puterea de 122 kW / 164 CP la turația 
nominală și valoarea maximă de aproape 144 
kW / 193 CP - valori mai apropiate de cele 
declarate de 166 kW / 225 CP.

TEST REVISTA GERMANĂ PROFI - TRACTORUL CASE IH PUMA 175 CVX
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Curba de putere însă arată chiar mai bine, 
cu o creștere de aproape 55% a cuplului la 
o scădere a turației de 32% și un cuplu de 
pornire de 123% — toate rezultate excelente.
Consumul a fost de 254 g/kWh la turația 
nominală și o valoare rezonabilă de 225 g/
kWh la putere maximă. Aceste valori sunt 
similare cu rezultatele bune obținute cu 
predecesorul cu ampatament redus al trac-
torului Puma, pe care l-am testat în numărul 
10/2012. Diferența se datorează, bine-înțeles, 
faptului că noul venit respectă cele mai noi 
standarde privind emisiile, chiar dacă în acest 
proces se consumă o cantitate semnifi cativ 
mai mare de soluție AdBlue.
Explicația pentru acest consum sporit este 
foarte simplă. Nivelul de oxid de azot este 
redus cu încă 80% fără a apela la recircularea 
gazelor arse, fi ltre de particule sau a unui 
sistem complex cu două turbocompresoare. 
Ceea ce este bine. Soluția de AdBlue este 
injectată direct după turbocompresor, iar 
efi ciența unității SCR (de reducție catalitică 
selectivă) a crescut de la 85% la 95%.
Testele noastre pentru consumul mediu, care 
simulează sarcinile tipice pentru tractoare, 
au înregistrat o valoarea medie de 278 g/kWh, 
care este perfect egală cu cea obținută de 
vechiul Puma CVX 160 (și cu 4,5% mai mică 
decât un tractor obișnuit); singura diferență o 
reprezintă cantitatea suplimentată de soluție 
AdBlue utilizată.
În cazul testului pentru consum mediu în 
timpul transportului, tractorul Case IH a fost 
foarte apropiat de valoarea medie a consu-
mului: valoarea de 581g/kWh la 40km/h este 
cu 1,5% mai mică decât media testelor, în 
timp ce valoarea de 587g/kWh la 50km/h este 
cu 1,4% mai mare.
În ceea ce privește soluția AdBlue, credem 
ca inginerii Case IH au făcut în așa fel încât 
umplerea rezervorului de 48 de litri să se 
facă doar la doua umplere a rezervorului de 
motorină de 330 de litri.
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Valoarea medie a consumului este prezentată în partea stânga jos și a fost calculată prin efectuarea unei medii a 
consumurilor înregistrate în timpul celor șapte teste individuale. Tabelul prezintă valorile medii înregistrate pentru 
categoriile: activități clasice, activități cu priza de putere cuplată și activități mixte, măsurând consumul de combustibil 
în grame pe kilowatt oră și în litri pe hectar. În grafi cul din partea dreaptă este prezentat consumul de AdBlue. Aceste 
bare sunt mai înguste deoarece soluția de AdBlue este mai puțin costisitoare decât motorina. Textul de culoare albastră 
indică valorile medii. Linia galbenă din partea dreapta a grafi cului indică rezultatul mediu obținut în urma tuturor 
testelor anterioare pentru consumul mediu. Lungimea barelor individuale prezintă gradul în care performanțele tractor-
ului în cazul fi ecărui tip specifi c de activitate au fost mai bune (de culoare verde) sau mai slabe (de culoare roșie) decât 
rezultatul mediu al tuturor candidaților la testele de consum mediu de până acum. Valoarea consumului mediu pentru 
toate tractoarele testate până în acest moment este de 291 g/kWh. În cazul activităților clasice intense, tractorul 
Puma 175 CVX utilizează o cantitate medie de combustibil iar în cadrul celorlalte tipuri de activități din cadrul testelor, 
tractorul a utilizat o cantitate de combustibil mai mică decât valoarea medie. Rezultatul general pentru consumul 
mediu este cu aproximativ 4,5% mai mic decât rezultatul mediu obținut în urma tuturor testelor anterioare pentru 
consumul mediu. Media consumului de soluție AdBlue a fost de 6,8 litri la 100 de litri de motorină.

Testele DGL pentru activități de transport se desfășoară în acest moment pe drumuri publice. Tractorul testat se deplasează 
de-a lungul unui curs, trăgând o remorcă care este încărcată cu o sarcină adecvată puterii prizei de putere a tractorului. 
Fiecare test este repetat de trei ori. Urcarea în rampă are o pondere de 50% din rezultatul total, deplasarea pe o suprafață 
dreaptă o pondere de 40% iar mersul la ralanti 10%. Linia galbenă din grafi c indică rezultatul mediu obținut pentru toate 
tractoarele care au participat până acum la testul de transport. Lungimea barelor indică procentul cu care tractorul testat a 
obținut rezultate mai bune (de culoare verde) sau mai slabe (de culoare roșie) decât media. Media curentă pentru consumul 
în timpul transportului este de 590 g/kWh la 40 km/h și de 579 g/kWh la 50 km/h. În cadrul tuturor măsurătorilor, 
consumul tractorului Case IH Puma 175 CVX a fost foarte apropiat de valoarea medie, iar în cazul testului la 50 km/h pe 
un drum drept, consumul a fost identic cu media. Consumul total la 40 km/h este cu 1,5% mai mic decât media, iar la 50 
km/h este cu 1,4% mai mare decât media obținută pentru toate tractoarele testate până acum. 1) Majoritatea tractoarelor 
supuse până în acest moment testului pentru consum mixt în timpul transportului au fost modele cu o putere mai mare care 
au tendința de a utiliza mai mult combustibil, ceea ce duce la o valoare medie mai ridicată.

Consumul de combustibil la activitățile agricole

Consumul de combustibil la activitățile de transport

Activități clasice

Lucru cu priza
de putere PTO

Activități mixte

Pe drum drept (40%) 

În rampă (50%)

Consumul mixt total pentru activități de transport

La ralanti (10%)

Powermix 278.0g/kWh 26.5g/kWh

1   Intensive
(încărcare de 100%)

3   Intensive
(încărcare de 100%)

2   Mediu intensive
(încărcare de 60%)

4   Mediu intensive
(încărcare de 60%)

la 40 km/h

la 50 km/h

la 60 km/h 

Echipamentul staționează, la ralanti

Rampa maximă sub sarcină

la 40 km/h

la 50 km/h

la 60 km/h 

581g/kWh

587g/kWh

52g/kWh

52g/kWh

5   Ușoare
(încărcare de 40%)

6   Împrăștiere fertilizator

7   Presă de balotat

Plug

Cultivator

Grapă 

Cositoare

Grapă 

Cositoare

Grapă 

Cositoare

Plug

Cultivator

-20% -10% 0 +10% +20%

-20% -10% 0 +10% +20%

0 g/kWh 50

0 g/kWh 50

Consum mediu de combustibil
295 g/kWh și 13,33 l/h

Consum mediu de combustibil
266 g/kWh și 4,91 l/h

Consum mediu de combustibil
283 g/kWh și 5,32 l/h

AdBlue 28,7 g/kWh 
și 0,98 l/h

AdBlue 25,2 g/kWh 
și 0,36 l/h

AdBlue 25,7 g/kWh 
și 0,37 l/h

Consumul de AdBlue

Motorul de 6,7 litri toarce ca o pisicuță, respectă 
normele de emisii Stage IV, are o curbă de putere 
excelentă și este în același timp econom



Nici o modificare în cazul transmisiei CNH cu 
variație continuă, cu cele două game pentru 
deplasarea înainte și o gamă pentru deplas-
area înapoi, caz în care viteza maximă atinsă 
este de 19 km/h. Puterea de tracțiune la 
turația nominală are modesta valoare de 82,2 
kW / 110,2 CP, în ciuda unui consum ridicat 
de 321 g/kWh pentru acest tip de activitate.  
Totuși, atunci când turația motorului a crescut 
la 1.700 rpm puterea transmisă a fost ceva 
mai mare, de 103,5 kW / 138,8 CP. Nu este un 
rezultat record; mai degrabă unul mediu
— exact ca valoarea consumului de combusti-
bil de 265 g/kWh.
Sistemul de transmisie primește puncte în 
plus pentru ușurința în utilizare, pedalele și 
modurile de lucru configurate prin interme-
diul levierului lucrând în paralel, astfel încât 
poți să demarezi fără a fi nevoie de a reface 
în prealabil anumite configurări. Selectorul 

pentru direcția de deplasare cu buton integrat 
pentru frâna de parcare (care activează și 
frânele remorcii) este dublat atât pe coloana 
de direcție cât și pe Multi-Controller, acest lu-
cru fiind foarte apreciat de echipa de testare.
Deplasarea levierului din poziția de parcare 
nu se face atât de ușor pe cât v-ați aștep-
ta, iar modularea transmisiei ar putea fi și 
ea îmbunătățită. Odată ce operatorii s-au 
obișnuit cu accelerația împărțită (pedala din 
dreapta stabilește viteza maximă, pedala din 
stânga se utilizează pentru viteză redusă), 
transmisia tractorului Case IH a fost foarte 
ușor de utilizat

Atunci când configurați un tractor Puma 
nou, puteți selecta trei turații pentru 
priza de putere (540/540E/1.000 sau 
540E/1.000/1.000E). Selectarea turației se 
face prin intermediul unui cablu acționat cu 
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Rapoartele de viteză

Scaunul opțional cu tapițerie din piele reprezintă 
o notă elegantă. La 74 dB(A), nivelul zgomotului 
poate să nu fie suficient de redus pentru unii, dar 
este totuși satisfăcător.

Ecranul este de mari dimensiuni, dar nu este atât 
de ușor de utilizat de către începători. Aceeași 
observație se aplică și celor 26 de butoane din folie 
flexibilă de pe mâner. Multi-Controller-ul ar putea 
fi avantajat de o operare mai intuitivă și nu este 
prevăzut cu butoane pentru funcțiile ISObus.

Selectorul pentru di-
recția de deplasare are 
un buton pentru frâna 
de parcare (excelent) 
dar ar putea fi puțin 
mai rafinat în utilizare. 
Iar levierul de semnal-
izare este plasat prea 
departe față de șofer

Transmisia CNH (cu variație continuă) are două 
game de deplasare înainte și o gamă de deplas-
are înapoi. Tractorul atinge viteza sa maximă de 
50 km/h la doar 1.700 rpm.

Fără trepte în ambele direcții

Infinit variabila de la 4-12 km/h

 Viteză (km/h)

 Viteză (km/h)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18



ajutorul unui levier, ceea ce nu se potrivește 
foarte bine cu restul tractorului. Pe lângă 
sistemul complet nou de gestionare a lucrărilor, 
fiecare sistem de cuplare este prevăzut cu un 
sistem automat simplu de comandă a prizei de 
putere. Deși această soluție funcționează foarte 
bine, sistemul este dezactivat mult prea repede 
atunci când operatorul își părăsește temporar 
scaunul. Sistemul de gestionare a lucrărilor a 
fost adus la zi și este mult mai ușor de utilizat.
Tractorul CVX testat a fost echipat cu ecranul 
tactil AFS Pro 700 de 10 țoli care îi permite op-
eratorului să programeze sistemul atunci când 
este parcat, sau să selecteze pașii individuali de 
lucru (timp și distanță), lucru care este foarte 
util.
Pe bancul de teste al DLG pompa standard 
hidraulica a avut un debit mediu de 130 l/min 
(37,2 kW). În cazul în care aveți nevoie de un 
debit mai mare, există opțiunea unei pompe cu 
un debit de 166 l/min. De asemenea, rezervorul 
de ulei poate fi mărit de la 30 la 45 de litri. Tot 
ce mai are Case IH de făcut este să transfere el-
ementele de cuplare posterioare (maxim cinci) 
din partea dreapta în partea stângă a părții de 
sus a sistemului de cuplare.
Acționarea cilindrului superior se face fie prin 
utilizarea butoanelor de pe Multi-Controller, 
controller-ul universal, fie cele patru între-
rupătoare basculante de pe mâner - excelent. O 
mică problemă a fost faptul că întrerupătoarele 
basculante nu au revenit la poziția inițială după 
perioada configurată. Operatorii pot selecta 
o opțiune personalizată în meniu, pentru a 
configura care sisteme de comandă (butoanele 
de pe Multi-Controller, controller-ul universal 
sau întrerupătoarele basculante) acționează 
care cilindri.
Sistemul de cuplare a reușit o ridicare continuă 

a unei sarcini de peste 7,1 t în cadrul testelor 
efectuate de DLG, lucru prezentat și în graficul 
din partea superioară a acestei pagini, iar 
această capacitate ar trebui să fie suficientă 
pentru o semănătoare cu o greutate de peste 4 
t. Elementele de cuplare rapide sunt mai nou 
furnizate de Walterscheid și nu de CBM. Ele-
mentele de comandă a sistemului de cuplare 
sunt ușor de utilizat, însă acestora le lipsește 
controlul echipamentelor standard / al poziției, 
precum și funcționalitatea altor sisteme.

Și iată că am ajuns să discutăm despre restul 
cabinei. Deși poate că la exterior pare o nou-
tate, designerii Case IH nu s-au depărtat prea 
mult de mediul de lucru oferit de predecesori.
În continuare nu există spații de depozitare aco-
perite, iar panoul de pe mânerul scaunului este 
gazda a 26 de butoane cu folie flexibilă care nu 
pot fi acționate fără a te uita care ce face. De 
asemenea, mulți operatori consideră că bu-
toanele de pe levierul Multi-Controller-ului sunt 
în continuare prea apropiate unele de celelalte 
și prea uniforme. O lipsă notabilă este cea a 
butoanelor cu funcții ISObus, în special atunci 
când realizați că terminalul de AFS 700 de 10 
țoli este compatibil ISObus III. Altfel, ecranul 
oferă o mulțime de opțiuni ușor de configurat.
Nivelul de zgomot de 74 dB(A) în sarcină se 
încadrează în media decentă în această zonă 
de putere, același lucru aplicându-se și în 
cazul confortului operatorului (scaunul cu 
tapiserie de piele este opțional) și a spațiului 
interior. Suspensia cabinei este acceptabilă însă 
suspensia de pe puntea față, în opinia noastră, 
este prea rigidă. Pentru a înrăutăți lucrurile, 
ați putea la fel de bine sta pe un bloc de lemn, 
atunci când scaunul primește o serie de șocuri 
într-o perioadă scurtă de timp, cu excepția 

cazului în care sunteți dispuși să plătiți o sumă 
adițională de 4.190 £ pentru pachetul Grammer 
Maximo Evolution, care pe lângă scaun include 
și alte îmbunătățiri.

În ciuda ampatamentului relativ mic de 279 
cm, raza de bracare măsurată a fost de 12,65 
m (anvelope 540/65 R30 și un ecartament de 
1,98 m). Această valoare trebuie să scadă. 
Sarcina utilă este mai mică decât media, având 
o greutate netă de 7.470 kg și o greutate brută 
de 11.500 kg, înseamnă că puteți transporta 
doar aproximativ 4 t. În această clasă de putere 
există cu siguranță competitori care au o capac-
itate de transport mai mare. Frânele eficiente 
care asigură o frânare de 5,1 m/s2, ar putea cu 
siguranță face față la o greutate mai mare.
Funcțiile automate pentru transmisia integrală 
și blocarea diferențialului sunt excelente, deși 
nu veți găsi butoanele corespunzătoare fără să 
le căutați. Intervalele de întreținere sunt lungi: 
600 de ore pentru 15 litri de ulei de motor, 
care se combină în mod fericit cu 1.200 de ore 
pentru 78 de litri de ulei din sistemul hidraulic / 
transmisie comun al tractorului.
Versiunea de bază a tractorului Puma CVX 175 
are o viteză maximă de 40 km/h și este echipată 
cu patru supape electromagnetice posterioare 
de distribuție, suspensie a cabinei / punții, mufă 
pregătită Accuguide ISObus Clasa II, ecran 
AFS 700 și noul sistem HMC de gestiune a 
lucrărilor, la prețul de 118.141 £. În cazul în care 
petreceți o bună perioadă din timp pe asfalt, 
există opționalul Transport Pack, care include 
funcția de deplasare ‘eco’ la viteza de 50 km/h, 
frâne pe puntea față, frână pneumatică pentru 
echipamente și priză ABS pentru remorcă 
precum și al doilea girofar pe plafon, la prețul 
de 5.417 £.

12

Puterea de ridicare și cerințele de ridicare

Case IH Puma 175 CVX: Curba de culoare roșie indică puterea de ridicare 
înregistrată (90% din puterea maximă de ridicare), fiind puterea continuă de 
ridicare măsurată la capetele brațelor. Curba de culoare galbenă prezintă puterea 
de ridicare cu brațele scurtate - chiar de la început este disponibilă o putere 
suplimentară de 600 daN, însă gama de ridicare este cu 8 cm mai mică. Curba 
ascendentă de putere sugerează ca acest tractor Puma nu va avea probleme 
foarte mari la ridicarea unei semănători cu o greutate de peste 4 t.

Tirantii, ridică chiar și echipa-
mentele de greutate mare fără 
efort. Debitul de ulei de 130 
l/min este suficient pentru 
majoritatea echipamentelor. 
Pe ambele apărători ale roților 
sunt plasate elemente de co-
mandă pentru priza de putere, 
brațele de ridicare și pentru 
cilindrul hidraulic superior.

TEST REVISTA GERMANĂ PROFI - TRACTORUL CASE IH PUMA 175 CVX
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Date tehnice, rezultatele testelor Lățime: 250 cm; Lungime: 539 cm  
(cu sistem frontal de cuplare); Înălțime: 318 cm

Date tehnice Rezultatele testăriiRezultate de la stația de testare

Economie de combustibil  
la performanțe normale

Case IH Puma 175 CVX

Motor: 132 kW/180 CP (ECE-R 120) la 2.200 rpm, max-
im 166 kW/225 CP (cu funcția de amplificare); motor FPT 
cu șase cilindri răciți cu apă (Stage IV), capacitate de 6,7 
litri, catalizator SCR și injecție de soluție AdBlue, common 
rail, cu turbocompresor și intercooler; rezervor de combustibil 
de 330 litri, rezervor de AdBlue de 48 litri 

Transmisie: Cutie de viteze CNH cu variație continuă cu 
tehnologie cu dublu ambreiaj; două game automate de 
deplasare înainte și o gamă de deplasare înapoi; selector 
pentru direcția de deplasare cu frână de parcare; 40 km/h 
sau 50 km/h la 1.700 rpm. Viteza maximă la mers înapoi 
19 km/h

Frâne: Frâne multi-disc umede pe puntea față (opțional) și 
pe puntea spate, acționare hidraulică; acționare automată a 
tracțiunii integrale și a frânei de parcare; pachetul pentru 50 
km/h include ca standard un sistem pneumatic de frânare

Sistemul electric: Acumulator de 12 V, 176 amperi, 
alternator de 150 sau 200 de amperi, puterea demarorului 
4,2 kW / 5,7 CP  
Sistem de cuplare: Categoria III, ELC cu amortizarea 
șocurilor, opțional control al patinării; sistemul frontal de 
cuplare și priza de putere frontală montate de producător 
sunt opționale

Sistemul hidraulic: Pompa cu camă cu debit de 125 l/
min este standard, opțional există pompa cu debit de 166 
l/min; 210 bari, până la opt supape distribuitoare cu dublă 
acțiune (cinci posterioare, trei frontale) temporizate și cu 
debit controlat; rezervorul de ulei este de 45 de litri

Priza de putere: 540/540E/1,000 sau 
540E/1,000/1,000E; 1⅜ țoli, șase sau 21 de dinți; cuplare 
electro-hidraulică 

Punți și rapoarte de transmisie: Punte fixă, sistem 
multi-disc de blocare a diferențialului, cuplare electro-hidrau-
lică, tracțiune integrală; suspensie opțională pentru punte; 
anvelope 540/65 R30 și 650/65 R42

Reparații și întreținere: 15 litri de ulei de motor (la 
interval de 600 de ore), 88 de litri de ulei de cutie / hidraulic 
(1.200 de ore), capacitatea sistemului de răcire este de 25 l

Puterea prizei de putere (fără / cu amplificare)
Maximă (1.700 rpm) 126,4 / 143,9 kW
La turația nominală 104,7 / 122,3 kW

Consumul de motorină / AdBlue (fără / cu amplificare)
Puterea maximă 225+21 / 225+21 g/kWh La turația 
nominală 260+25 / 254+24 g/kWh Maxim absolut/
nominal 38,3/36,8 l/h

Cuplu
Maxim 740/828 Nm (1.500 rpm) 
Creștere de cuplu 63/56%
Scăderea turației 32/32%
Cuplu de pornire 145/123%

Transmisie
Numărul de trepte în gama 4-12 km/h Fără trepte

Capacități de ridicare posterioare (90% oil pressure)  
Jos / mijloc / sus 7.163 / 7.649 / 7.783 daN 
Gama de ridicare sub sarcină  69,6 cm (23,0-92,6 cm)

Capacități de ridicare frontale (90% oil pressure) 
Jos / mijloc / sus 3.742 / 3.861 / 4.338 daN  
Gama de ridicare sub sarcină 68,2 cm (25,4–93,6 cm)

Puterea hidraulică
Presiune 200 bari
Debit maxim 130 l/min
Puterea maximă 37,2 kW (119 l/min, 187,4 bar)

Putere de tracțiune
Maxim 103,5 kW la 1.700 rpm 265 g/kWh La turația 
nominală 82,2kW 321 g/kWh

Nivelul de zgomot (în sarcină la nivelul urechii șoferului)
Cabina închisă / deschisă 74,0 / 82,3 dB(A)

Frânare
Media frânării maxime 5,1 m/s2  
Forța de apăsare a pedalei 40,4 daN

Raza de bracare
Tracțiunea integrală decuplată 12,65 m

Greutatea măsurată
Puntea față 3.140 kg
Puntea spate 4.330 kg
Greutatea netă 7.470 kg
Greutatea totală 11.500 kg
Sarcină utilă 4.030 kg
Raportul de putere-greutate 49 kg/kw
Ampatament 279 cm 
Ecartament față / spate 198 / 184 cm
Înălțime față de sol 37.5 cm

Motor
Caracteristicile de performanță 1,2
Consumul de combustibil 2,7
Puterea prizei de putere / putere de tracțiune 3,5/3,0

Curbă de putere excelentă, dar economie de combustibil și 
putere de tracțiune medii.

Transmisie
Rapoarte de transmisie / funcții 1,4
Schimbarea treptelor 1,6 
Ambreiaj, accelerație 1,2 
Priză de putere 2,5

Transmisie de bază cu variație continuă, capabilă de o 
viteză de 50 km/h la 1.700 rpm; controlul motorului / a 
transmisiei a fost îmbunătățit; selectorul pentru direcția 
de deplasare cu frână de parcare este excelent. Doar trei 
turații pentru priza de putere.  

Punți și rapoarte de transmisie
Virare 2,2
Transmisie integrală și blocarea diferențialului 2,2
Frână de mână și de picior  
2,0 Suspensie pentru puntea față / cabină 3,0 / 2,0 
Greutate și sarcină utilă 2,5

Manevrabilitate bună, rază medie de bracare și frâne 
excelente, însă suspensia pentru puntea față
este prea rigidă; sarcină utilă medie.  

Sistem de cuplare / Sistemul hidraulic
Puterea de ridicare și înălțimea de ridicare 2,3
Operare 2,2 Puterea hidraulică 
1,8 Supapele de distribuție 2,3
Elementele hidraulice de cuplare 3,2

Capacitatea de ridicare și puterea hidraulică sunt 
satisfăcătoare; modul de operare (în special în cazul ele-
mentelor posterioare de cuplare) ar putea fi îmbunătățită.  

Cabina
Spațiu și confort 2,2
Vizibilitate 2,0
Încălzire / ventilare 2.2  
Nivelul de zgomot 2.0  
Sistemul electric 2.0  
Construcție (model pre-producție) 2.0  
Întreținere 2.0 

Spațiu, calitatea și confortul sunt foarte bune; nivelul de 
zgomot în sarcină este satisfăcător; sistemul de ventilație 
în plafon; treptele din partea dreapta nu pot fi utilizate cu 
ușurință.

 

Working areas  Putere viteza kWh l/h 

PTO standard 540 100%  1.969 236 38,7

PTO cu turație economică 540E 100%  1.550 223 36,2

PTO cu turație standard 1.000rpm 100%  1.893 232 38,7

PTO ECO 1.000 rpm 100%  1.621 223 36,6

Motorul în gama superioară RPM 80% maxim 267 31,0

Putere ridicată 80% 90%   249 28,9

Activități de transport 40% 90%   311 18,0

Putere scăzută, 1/2 turație 40% 60%   251 14,6

Putere ridicată, 1/2 turație 60% 60%   232 20,2

 

Abilitate

Standarde de bază

Standarde medii

Standarde ridicate

Activități agricole

Activități furaje

Activități de transport

Activități de încărcare

Preț tractor in fermă           Mic                 Mare

£94,000 to £98,000

TEST REVISTA GERMANĂ PROFI - TRACTORUL 
CASE IH PUMA 175 CVX
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Conceptul cu cel mai mare 
succes la semănat din Europa 

VÄDERSTAD RAPID 

Flexibilitate
Väderstad Rapid este o semănătoare 
puternică ce cultivă solul, semănând în 
toate condiţiile pe care acesta i le oferă. 
Poate fi  folosită la semănat direct în mirişte, 
după arat sau în sistem redus de lucrări. 
Mulţumită semănătorii Rapid şi a echipa-
mentului frontal de prelucrare a solului, 
poate face faţă oricăror condiţii. Presiunea 
mare pe fi ecare brăzdar asigură o penetrare 
bună în sol, oferind astfel posibilitatea de 
a semăna direct. Aceasta seamănă orice, 
de la seminţe mici cum ar fi  iarbă, până 
la seminţe mari cum ar fi  fasole. Setările 
sunt extrem de simplu de efectuat pentru a 
schimba cultura.

Seamănă până la 8 ha/oră
Rapid poate semăna la viteze foarte mari 
fără a afecta calitatea semănatului; 13-14 
km/h este o viteză uzuală pentru acest 
utilaj. Împreună cu buncărul de mare 
capacitate, aceasta poate semăna mai 
multe hectare într-o oră. Temporizarea 
perfectă şi economia de timp fac posibil 
semănatul la un moment optim. Controlul 
unic al adâncimii de semănat are ca rezultat 
plasarea optimă a seminţelor.

Unul din avantajele majore ale semănăto-
rilor Rapid este sistemul ingenios de control 
al adâncimii
de semănat. Fiecare roată din packer-ul 
posterior ghidează două rânduri de semănat 
la o adâncime pre-setată, în acelaşi timp 
efectuând şi reconsolidarea. Acestea sunt 
efectuate în mod continuu, fără întârzieri 
şi cu răspuns rapid. Rapid are posibilitatea 
de a plasa seminţele în sol umed și de a 
le semăna la o distanță de 12.5 cm între 
rânduri pentru o înfi inţare optimă a culturii. 
Discurile de semănat taie un şanţ îngust 
în sol, mai adânc decât solul cultivat şi 
plasează seminţele în sol umed. Acesta este 
unul din motivele din spatele emergenţei 
uniforme. Control interactiv al adâncimii 
de semănat pe Rapid, asigură operatorului 
posibilităţi unice de a regla din mers, imedi-
at, adâncimea de semănat.

Cu ajutorul Väderstad E-Services, Rapid 
este pregătit pentru viitor
Odată cu introducerea sistemelor fără fi r 
Wi-Fi şi iPad în programele Väderstad s-au 
adus o serie de avantaje. De acum înainte, 
utilajele şi echipamentele pot fi  controlate 

cu ajutorul comunicării fără fi r. Uşurinţa în 
exploatare, efi cienţa, dar şi facilităţile de 
aducere la zi a programelor sunt numai 
câteva din avantajele aduse de soluţiile 
iPad. Soluţiile electronice Väderstad au fost 
grupate împreună sub denumirea gener-
ică de E-Services. Noul sistem de control 
Gateway este centrul de control al întregului 
sistem. Stochează informaţiile utilajului şi 
comunică cu terminalul virtual sau iPad Air 
din cabina tractorului. Pentru a memora 
statisticile dar şi poziţia actuală, Gateway 
este echipat cu un sistem de recepţie GPS.

Dozare Hidraulica
începând cu 2015 pe toate modelele Rapid 
există dozare hidraulică. Aceasta permite 
operatorului să utilizeze serviciile E-Ser-
vices, să se conecteze la un sistem GPS şi 
să utilizeze tehnologia existentă la maxi-
mum. Cu ajutorul E-Services, închiderea 
automată la capetele de rânduri poate fi  
activată, iar rata de semănat poate fi  variată 
automat. 

NOUTATI

Datorită gamei variate de 
echipamente şi sisteme de 
semănat, Rapid este întotdeauna 
alegerea potrivită pentru diferiți 
fermieri, independent de structura 
de culturi. Funcția de control al 
adâncimii şi presiunea mare pe 
brăzdare duc la plasarea optimă 
a semințelor la viteze mari de 
deplasare. Durabilitatea și 
rezistența crescute ale 
semănătorii sunt datorate 
puținelor piese afl ate în mişcare, 
dar şi amortizării şocurilor pe 
toate piesele active.
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Rata de semănat controlată prin radar 
Rata de semănat este controlată prin radar, 
astfel încât poate fi  menţinută constantă 
indiferent de viteza de deplasare. În timpul 
lucrului unitatea radar măsoară viteza şi 
trimite informaţia către E-Control, care 
controlează rotaţia unităţilor de dozare. 
Aceasta permite un fl ux constant şi precis 
de seminţe corelat cu viteza de deplasare. 

Calibrare simplă
Umpleţi sacul de calibrare folosind tele-
comanda poziţionată convenabil în spatele 
unităţii de dozare.
Cântăriţi mostra şi introduceţi valoarea în 
terminal. Terminalul va calcula relaţia între 
cantitatea de seminţe şi numărul de rotaţii 
necesar al dozatorului. Rata de semănat 
dorită poate fi  introdusă în kg/ha direct în 
terminal.

Închiderea a jumătate de maşină
Pe terenurile neregulate se doreşte să se 
obțină o economie bună. Fermierii care fo-
losesc în mod curent închiderea a jumătate 
de maşină apreciază faptul că pot economisi 
până la 5% din seminţe şi fertilizatori.
Pe Rapid A 600-800, închiderea a jumătate 
de maşină poate fi  activată din cabină din 
terminal. Pe Rapid 300-400 C/S, închiderea 
a jumătate de maşină este acum mai uşoară 
din ambele părţi laterale ale utilajului.

Noi rulmenţi cu întreţinere redusă
Rapid 300-400 C/S au acum rulmenţi 
fără întreţinere. Acest fapt reduce drastic 
numărul de puncte de gresaj. Suplimentar 
rulmenţii au etanşări multiple mărind astfel 
durata lor de viaţă. Rezultatul este un cost 
de operare mai redus cu mai mult timp 
petrecut în câmp.

RAPID 
300-400 C

RAPID 
400-800 S

MONITOR 
E-CONTROL 

LIDER MONDIAL IN SEMĂNARE

RAPID 
600-800 C/J

Unul din cele mai importante echipamente noi este E-Control – o 

soluţie ce are multe similarităţi cu echipa-mentul deja existent 

şi testat, ControlStation. În cabină, un iPad este poziţionat într-o 

ramă purtă-toare, E-Keeper, ce îi furnizează electricitatea necesară 

funcţionării şi are şi o serie de butoane funcţionale pentru navigare 

şi manevrare. iPad comunică fără fi r cu semănătoarea prin Gateway, 

soluţie identică cu Isobus.

Inima lui Rapid este sistemul unic de semanat, care a fost lider mon-

dial încă de când Rapid a revoluționat industria de semanare cu 25 

de ani în urmă. Rapid are un sistem ingenios de reglare a adâncimii, 

ajustabil din cabina. Sistemul utilizează fi ecare roată fl otanta pentru 

a controla adâncimea de semanare, aplicând în același timp inchi-

derea brazdei. Datorită acestui fapt, Rapid este capabil să creeze o 

semanare uniformă în toate condițiile.
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CASE IH MAGNUM 380 CVX  

Gata de tras 
Tractorul Magnum 380 CVX este unul dintre combatanții principali din gama sa de put-
ere. Oferă o putere impresionantă de 279 kW/379 CP la turația nominală (ECE R120), 
înainte de a oferi o putere maximă impresionantă de 320 kW/435 CP în timp ce motorul 
ajunge în gama de turații mai joase.

umele poate fi același, însă dotările 
tractoarelor Magnum au evoluat 
de-a lungul anilor. Dacă în cazul 

modelelor 250 până la 340 există opțiunea 
unui selector pentru direcția de deplasare, 
fratele cel mare din localitatea Racine, SUA, 
modelul 380, este disponibil doar cu o cutie 
de viteze CVX cu transmisie variabilă. Chiar 
și așa, modelul fără viteze 380 depășește în 
Marea Britanie și Irlanda cifrele de vânzări 
ale celorlalte modele Magnum CVX cu 28%.
Pentru a vedea dacă puterea maximă 

anunțată a motorului de 324 kW/435 CP 
este reală, Revista Profi a analizat valorile 
înregistrate de modelul 380 pe standul dina-
mometric de testare al DLG. Așadar ... spre 
rezultate. Motorul FPT a realizat o putere 
maximă de 286 kW/ 389 CP la volantă, ceea 
ce nu este deloc rău.
Cu toate acestea, în momentul activării 
sistemului de amplificare, s-a măsurat o 
creștere de doar 8,2 kW/ 11,0 CP, în locul 
valorii promise de 12,7 kW/ 17,0 CP.
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 În cazul testelor la turația nominală dif-
erența dintre puterea obținută fără amplifi-
care (244,8 kW/ 328,3 CP) și cea obținută cu 
amplificare (265,9 kW / 356,6 CP) a fost mult 
mai mare - mult mai aproape de valorile 
declarate.
Puterea suplimentară ridicată a dus la o 
creștere a cuplului cu mai mult de 42%, 

atunci când turația a scăzut cu doar 35%. 
Aceste rezultate, împreuna cu cuplul imens 
de 1.664 Nm și cuplul de pornire de 127% 
se încadrează la categoria „foarte bine” a 
capitolului caracteristici ale motorului. Pen-
tru a respecta standardul Stage IV pentru 
emisii, motorul FPT Cursor 9 de 8,7 litri 
utilizează o combinație de catalizatoare DOC                
(catalizator cu injecție de oxigen) și SCR 
(catalizator cu reducție  selectivă). Neajun-
sul aceste combinații îl reprezintă faptul ca 
sistemul de evacuare a gazelor are acum 
          dimensiunea unui tomberon de 240 
           de litri, dar surprinzător, acest lucru 
            nu afectează câmpul vizual. Sub  
             capota motorului nu există sisteme  
             EGR (de recirculare a gazelor de  
             evacuare) sau DPF, iar rezervorul
             de combustibil de 617 litri și cel de  
            AdBlue de 99 de litri sunt plasate în  
         zona scării de urcare în cabină din 
partea stângă. Alimentarea cu combustibil 
vă va pune răbdarea la încercare pentru că 

pistolul de alimentare va declanșa prea re-
pede și va trebui să insistați pentru a umple 
ultimii 80 de litri. Acesta este un neajuns 
destul de mare, în special luând în consid-
erare faptul că rezervorul de combustibil nu 
are o capacitate deosebit de mare pentru un 
tractor din această gamă.

Totuși, consumul de combustibil este 
impresionant. Specialistii germani au în-
registrat un consum de 225 g/kWh și chiar 
de 220 g/kWh în cadrul testelor pentru 
puterea emisă la turația nominală și cea 
maximă, efectuate pe bancul dinamometric. 
Aceste valori reprezintă un record. Consu-
mul redus de combustibil s-a menținut și în 
cadrul testului pentru puterea de tractare: 
256 g/kWh la putere maximă, din nou un 
rezultat excelent. Iar veștile bune continuă 
atunci când sistemul de amplificare este 
activat la viteze de peste 15 km/h, crescând 
puterea maximă de tractare de la 241,0 
kW/ 323,2 CP la valoarea impresionantă de 
255,0 kW/ 341,9 CP - mai mult decât valorile 
înregistrate de oricare alt tractor supus 
testelor profi.
Consumul de doar 252 g/kWh este de 
asemenea un record minim. Chiar dacă 
rezultatul final obținut pentru consumul 
mediu de 257 g/kWh nu este un record, este 
totuși cu 12% mai mic decât media generală 
obținută în teste.
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Trecând mai departe la sistemul de transmis-
ie, opțiunile disponibile sunt fie cutia de viteze 
cu sistem de inversare a direcției de mers 
menționată anterior, 19F/4R, pentru modelele 
de mici dimensiuni 250, 280, 310 și 340, fie, în 
cazul modelului 380 testat de Profi, cutia de 
viteze cu variație continuă CVX. Din moment 
ce clienții nu au la dispoziție mai multe cutii 
de viteze în cazul navei amiral, nu are rost să 
spunem care este cea mai bună opțiune pen-
tru lucrările agricole. Specialistii de la Profi 
nu au avut nici o problemă cu valorile obținute 
de cutia CVX în cazul eficienței, a puterii de 
tractare și a consumului. Nivelul de confort și 
gama de opțiuni disponibile aduc argumente 
suplimentare în favoarea cutiei CVX. 
Trecând mai departe, echipa de testare Profi 
s-a întors cu o serie de comentarii făcute prin 
prisma utilizatorului. Selectoarele pentru 
direcția de deplasare, poziționate în partea 
stângă și în partea dreaptă, care integrează 
și un buton pentru frâna de parcare primesc 
o notă bună. Cele trei game de viteză ușor 
configurabile sunt de asemenea excelente. 
Sistemul de menținere a vitezei în cazul 
tuturor tractoarelor Case IH, în mod tradițion-
al nu permite programarea, însă pentru a 
compensa acest lucru, levierul permite o 
modulare excelentă, și odată ce v-ați obișnuit 
cu sistemul de accelerație împărțită, totul 
funcționează conform așteptărilor. 
Mai puțin apreciată pe fișa de notare a fost 
modularea sistemului de selecție a direcției, 
în special în timpul manevrelor. Există doar 
două opțiuni de turație pentru priza de putere: 
540 și 1.000 rpm. Pentru a comuta între aceste 
două turații este nevoie să înlocuiți arborele 
dințat cu un arbore mai mic de 1 3/8 țoli care 
are o turație de doar 540 rpm - probabil con-
form standardelor americane. 
În cazul sistemului hidraulic, Magnum nu 
dezamăgește fiind echipat în standard cu o 
pompă cu camă cu un debit de 221 l/min, 
existând și opțiunea unei pompe TwinFlow cu 
două circuite separate și cu un debit impre-
sionant de 282 l/min

Valoarea medie consumului este prezentată în partea stânga jos și a fost calculată prin efectuarea unei medii a consumurilor 
înregistrate în timpul celor șapte teste individuale. Tabelul prezintă valorile medii înregistrate pentru categoriile: activități 
clasice, activități cu priza de putere cuplată și activități mixte, măsurând consumul de combustibil în grame pe kilowatt oră 
și în litri pe hectar. Graficul din partea dreaptă prezintă curba consumului de AdBlue (AdBlue nu este un combustibil, ci este 
un fluid utilizat de sistemul de reducție catalitică selectivă). Aceste bare sunt mai înguste deoarece soluția de AdBlue este mai 
puțin costisitoare decât motorina. Textul de culoare albastră indică valorile medii. Linia galbenă din partea dreapta a graficului 
indică rezultatul mediu obținut în urma tuturor testelor anterioare pentru consumul mediu. Lungimea barelor individuale prez-
intă gradul în care performanțele tractorului în cazul fiecărui tip specific de activitate au fost mai bune (de culoare verde) sau 
mai slabe (de culoare roșie) decât rezultatul mediu al tuturor candidaților la testele de consum mediu de până acum, care 
în acest moment este de 291 g/kWh. Valorile pentru consumul mediu de combustibil în cazul tractorului Case IH Magnum 
380 CVX sunt mai mici decât media în cazul tuturor tipurilor de lucrări. Rezultatul general pentru consumul mediu este cu 
aproximativ 15% mai mic decât rezultatul mediu obținut în urma tuturor testelor anterioare. Media consumului de soluție 
AdBlue, care se adaugă consumului de motorină, a fost de 8,6 litri la 100 de litri de motorină.

Testele DGL pentru activități de transport se desfășoară în acest moment pe drumuri publice. Tractorul testat se deplasează 
de-a lungul unui curs, trăgând o remorcă care este încărcată cu o sarcină adecvată puterii prizei de putere a tractorului. 
Fiecare test este repetat de trei ori. Urcarea în rampă are o pondere de 50% din rezultatul total, deplasarea pe o suprafață 
dreaptă o pondere de 40% iar mersul la ralanti 10%. Linia galbenă din grafic indică rezultatul mediu obținut pentru toate 
tractoarele care au participat până acum la testul de transport. Lungimea barelor indică procentul cu care tractorul testat a 
obținut rezultate mai bune (de culoare verde) sau mai slabe (de culoare roșie) decât media. Media curentă pentru consumul 
în timpul transportului este de 586 g/kWh la 40 km/h și de 574 g/kWh la 50 km/h.
Tractorul Magnum a obținut un consum de combustibil care a fost în mod evident mai bun decât rezultatul mediu. Consumul 
general la viteza de 40 km/h a fost cu mai mult de 13% mai redus decât media consumurilor tuturor tractoarelor testate 
până în acest moment, în timp ce la viteza de 50 km/h consumul a fost mai mic cu 10% decât această medie. Singura 
valoare care a fost mai mare decât media a fost consumul în regim de ralanti - o valoare cu 72% mai mare decât media, 
valoare care ridică semne de întrebare.

Activități clasice

1   Intensive
(încărcare de 100%)

Plug

Cultivator

-20% -10% 0 +10% +20%

Consum mediu de combustibil
263 g/kWh și 9,91 l/h

AdBlue 31,2 g/kWh  
și 0,89 l/h

Case IH Magnum 380 CVX

Consumul de combustibil la muncile agricole

Lucru cu priza 
de putere PTO

Activități mixte

Powermix 257.0g/kWh 28.3g/kWh

3   Intensive
(încărcare de 100%)

2   Mediu intensive 
(încărcare de 60%)

4   Mediu intensive 
(încărcare de 60%)

5   Ușoare 
(încărcare de 40%)

6   Împrăștiere fertilizator

7   Presă de balotat

Plug

Cultivator

Grapă 

Cositoare

Grapă 

Cositoare

Grapă 

Cositoare

0 g/kWh 50

Consum mediu de combustibil
266 g/kWh și 4,91 l/h

Consum mediu de combustibil
283 g/kWh și 3,71 l/h

AdBlue 25,2 g/kWh  
și 0,36 l/h

AdBlue 29,0 g/kWh  
și 0,31 l/h

Consumul de combustibil la activitățile de transport

Pe drum drept (40%) 

În rampă (50%)

Consumul mixt total pentru activități de transport

La ralanti (10%)

la 40 km/h

la 50 km/h

la 60 km/h 

Echipamentul staționează, la ralanti

Rampa maximă sub sarcină

la 40 km/h

la 50 km/h

la 60 km/h 

581g/kWh

587g/kWh

52g/kWh

52g/kWh

-20% -10% 0 +10% +20% 0 g/kWh 50

Consumul de AdBlue
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Acei 435 de cai economi trăiesc și lucrează sub o 
capotă de culoare roșu aprins de dimensiuni enorme.



Testerii DLG au constatat că pompa 
standard a furnizat un debit foarte bun de 
232 l/min și o putere de aproape 64 kW! 
Debitul maxim printr-o singură supapă a 
fost impresionant, de 167 l/min. Având în 
vedere aceste valori am fost surprinși să 
constatăm că supapele de distribuție nu au 
pârghii de descărcare și că elementele de 
cuplare pentru transmiterea puterii nu sunt 
marcate corespunzător, peste toate acestea 
adăugându-se și faptul că conductele de 
alimentare și de retur sunt identice. În cazul 
în care încurcați turul cu returul iar defecți-
unile nu numai că vor fi imense ci și foarte 
costisitoare.
Întrerupătoarele basculante de pe mâner 
sunt acționate în continuare cu dificultate și 
nu revin la poziția de mijloc după trecerea 
perioadei prestabilite de timp. Alte elemente 
de pe lista noastră cu lucruri care trebuie 
îmbunătățite includ ecranul principal care 
nu prezintă supapele de distribuție sau 
valorile configurate pentru acestea, și 
activitatea curentă a acestora. În plus, chiar 
și meniul complet configurabil vă permite să 
vizualizați doar patru supape de distribuție 

simultan. Altfel, puteți personaliza fiecare 
meniu prin selecția parametrilor doriți 
dintr-o listă de peste 150 de parametri, ma-
joritatea dintre aceștia fiind irelevanți pentru 
activitățile zilnice. În plus, a reuși să faceți 
să funcționeze contorul de hectare este 
ca și cum ați încerca să ghiciți numerele 
câștigătoare la loto.

Sistemul posterior de cuplare dezvoltă o 
forță de ridicare de 10,2 t în poziția inferio-
ară și peste 12,0 t în poziția superioară (vezi 
graficul „Puterea de ridicare și cerințele 
de ridicare”), ceea ce este suficient pentru 
practic orice activitate care va fi efectuată cu 
tractorul Magnum. Același lucru se poate 
spune și despre sistemul de cuplare frontal 
cu capacități de ridicare de 4,0 t și 5,2 t. Am 
vrea să vedem, totuși, că brațele de ridicare 
coboară puțin mai jos de cei 33 cm măsurați 
de noi. De asemenea, elementele externe de 
comandă pentru sistemul de cuplare și pen-
tru priza de putere posterioare ar putea fi 
poziționate mai jos decât poziția lor curentă 
la 2,0 m de la sol.

TEST REVISTA GERMANĂ PROFI - TRACTORUL CASE IH MAGNUM 380 CVX
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Bine ați venit în fotoliul de piele roșie. Efectul de 
foaier este stricat de zgomotul de 75 dB(A) la 
sarcină maximă.

Volanul îmbrăcat în piele oferă un sentiment de calitate.  
Toate informațiile cheie sunt prezentate pe stâlpul A.

Cotiera deja familiară este gazda unui grup de butoane absolt necesare care sunt greu de diferențiat. Confuzia s-ar 
putea accentua atunci când un operator începător încearcă să administreze nu mai puțin de 150 de meniuri diferite.

Fără trepte, trei game de viteză programabile;
maxim 50 km/h la turația economică de 1.730 
rpm; elementele de selecție a direcției în stânga 
și în dreapta.

Fără trepte în ambele direcții

Infinit variabila de la 4-12 km/h

 Viteză (km/h)

 Viteză (km/h)

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Rapoartele de viteză



Intrând în cabina „Luxury Performance” 
cu mochetă și scaun tapisat cu piele roșie 
ai pătruns, parcă, pe continentul ameri-
can - suficient spațiu și confort. Însă dacă 
privești peste capota imensă nu vei vedea 
sistemul frontal de cuplare. Mânerul este 
gazda a aproximativ 30 de butoane cu folie, 
care sunt dificil de identificat, precum și 
a Multi-Controller-ului întâlnit și în cazul 
tractorului Puma (profi 02/16). Elementele 
de comandă nu sunt compatibile ISObus - o 
potențială problemă în cazul în care doriți să 
cuplați tractorul Magnum la o semănătoare 
modernă, echipată ISObus.
În ceea ce privește greutatea, acul cântaru-
lui în cazul tractorului Magnum s-a oprit la 
13.590 kg; greutatea totală admisibilă este 
de 18 t. Acest lucru înseamnă că sarcina 
utilă este de doar 4,4 t, ceea ce nu înseamnă 
foarte mult pentru contra-greutăți și trans-

portul utilajului. De asemenea, capacitatea 
de remorcare de 26 t, menționată pe plăcuța 
cu date tehnice, nu este suficientă pentru un 
rezervor de mari dimensiuni pe 3 axe sau un 
alt echipament de mari dimensiuni.
Înapoi la lucrurile pozitive, am fost impre-
sionați de raza mică de bracare, de 13,65 m, 
iar cu anvelopele spate 900/60 R42 (2,15 m 
înălțime) aveți un contact suficient de bun 
cu solul. În cazul în care doriți un contact 
chiar mai bun, puteți opta pentru șenilele 
Row Trac montate de producător pe puntea 
spate (viteză maximă 40 km/h). Broșura 
menționează ca această versiune cântărește 
cu 4 t mai mult, iar prețul este cu 57.685 £ 
mai mare.

Rezumat:  
Tractorul Case IH Magnum 380 CVX de 435 
CP a tractat în cadrul testului profi un echi-
pament mai greu decât oricare alt tractor cu 
roți testat anterior. Acest lucru și consumul 
excelent de combustibil fac din acest tractor 
un adevărat competitor al muncilor agricole. 
Având acest lucru în minte, micile neajun-
suri ale acestui tractor pe drumurile publice 
pot fi trecute cu vederea.

Sistemul frontal de cuplare 
ridică până la 4 t. Puntea 
frontală suspendată are 
cilindrii hidraulici plasați în 
afara șasiului.

Capacitatea de ridicare posterioară 
de 12 t este excelentă. Din nefericire, 
supapele de distribuție nu au pârghii de 
descărcare iar elementele de cuplare 
pentru transmiterea puterii sunt ușor de 
confundat. Foto: ST

Întregul ansamblu este pus în mișcare de roți cu 
diametrul de 2,15 m, 900 mm lățime și cu o greutate 
de aproape 1.250 kg de fiecare parte

Case IH Magnum 380 CVX: Curba de culoare roșie indică puterea de ridicare 
înregistrată (90% din puterea maximă de ridicare), fiind puterea continuă de ridicare 
măsurată la capetele brațelor. Curba de culoare galbenă indică capacitatea de ridicare 
cu brațele de ridicare scurtate, oferind o capacitate suplimentară de ridicare de aproape 
400 Nm, cu o gamă de ridicare cu 2 cm mai mică. Având o capacitate de ridicare 
enormă de 10 t, marele Magnum aproape că se joacă cu o semănătoare de 5 t.

Puterea de ridicare și cerințele de ridicare

TEST REVISTA GERMANĂ PROFI - TRACTORUL CASE IH MAGNUM 380 CVX
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Date tehnice, rezultatele testelor Lățime: 270 cm; Lungime: 708 cm 
(cu sistem frontal de cuplare); Înălțime: 344 cm

Date tehnice
Case IH Magnum 380 CVX

Motor: Cursor 9, șase cilindri răciți cu apă, 279 kW/ 379 
CP (ECE-R 120) la 2.000 rpm, Stage IV (Tier 4 fi nal) cu 
catalizator SCR cu reducție selectivă.
Cu intercooler, capacitate 8,7 litri, rezervoare de combustibil 
de 617 litri, rezervor de AdBlue de 99 de litri

Transmisie: Cu variație continuă cu trei game reglabile 
de viteză, selector pentru direcția de deplasare, sistem de 
menținere a vitezei; 0,03 - 50 km/h la 1.730 rpm pentru 
mers înainte, până la 25 km/h la mersul înapoi

Frâne: Frâne multi-disc umede pentru puntea spate, cu 
sistem de cuplare pentru patru roți; frână de mână cumu-
lată; frâne pneumatice standard

Sistemul electric: Acumulator de 12 V 1.900 CCI, alter-
nator de 200 de amperi; puterea demarorului este de 4,2 
kW/ 5.0 CP 

Sistem de cuplare: Cat III/ IV cu control al barei de tracți-
une, amortizarea șocurilor și control al patinării;
sistem frontal de cuplare și priză de putere frontală opționale

Sistemul hidraulic: Pompă cu camă de 221 l/min (pompă 
Twin Flow opțională de 282 l/min), 200 de bari, până la 
șase supape de distribuție cu control al duratei și a debitului; 
rezervor de ulei de 63 litri

Priza de putere: 540/ 1.000 cu arbore de 1⅜ țoli 
înlocuibil, șase sau 20 de caneluri, 1¾ cu șase caneluri, 
cuplare electro-hidraulică

Punți și rapoarte de transmisie:  Punte fi xă, sistem 
multi-disc de blocare a diferențialului, sistem electro-hidraulic 
de cuplare a transmisiei integrale. Anvelope testate 650/60 
R34 și 900/60 R42

Reparații și întreținere: 25 de litri de ulei de motor (la 
intervale de 600 de ore), 206 litri de ulei de transmisie/ 
hidraulic (1.200 de ore), 26,5 litri de lichid de răcire

Prețul pentru tractorul Magnum 380 CVX în confi gurația 
de bază de la 220.376 £. Sistemul frontal de cuplare de la 
1.953 £, suspensia pentru puntea față 5.303 £ și tapiseria 
de piele 2.370 £

Economie de combustibil 
la performanțe normale 

Working areas  Putere viteza kWh l/h 

PTO standard 540 100%  1.592 218 72,3

PTO cu turație economică 540E 100%  - - -

PTO cu turație standard 1.000rpm 100%  1.803 222 76,7

PTO ECO 1.000 rpm 100%  - - -

Motorul în gama superioară RPM 80% maxim 234 59,9

Putere ridicată 80% 90%   222 57,0

Activități de transport 40% 90%   257 33,0

Putere scăzută, 1/2 turație 40% 60%   237 30,5

Putere ridicată, 1/2 turație 60% 60%   220 42,4

 

Abilitate

Standarde de bază

Standarde medii

Standarde ridicate

Activități agricole

Activități furaje

Activități de transport

Activități de încărcare

Preț tractor în fermă           Mic                 Mare

£160,000 to £166,000

Puterea prizei de putere (fără / cu amplifi care)
Max (1.500 rpm) 277,9/ 285,9 kW
La turația nominală 244,8/ 265,9 kW

Consumul de motorină / AdBlue (fără / cu amplifi care)
Puterea maximă 220+25,6/ 222+24,9 g/kWh 
La turația nominală  225+31,2/ 225+31,0 g/kWh  
Maxim absoluta nominală  76,7+6,5/ 72,1+7,6 l/hr

Cuplu
Maxim 1.664/ 1.659 Nm (1.300rpm)
Creșterea de cuplu 42,4/ 30,6%
Scăderea turației motorului 35,0/ 35,0%
Cuplu de pornire 127/ 100%

Transmisie
Numărul de trepte în gama 4-12 km/h   Fără trepte

Capacități de ridicare posterioare (90% oil pressure) 
Jos/ mijloc/ sus 10.165/ 11.672/ 12.100 daN Gama de 
ridicare sub sarcină  80,7 cm (23-103,7 cm)

Capacități de ridicare frontale (90% oil pressure)
 Jos/ mijloc/ sus 3.943/ 4.572/ 5.255 daN 
Gama de ridicare sub sarcină      60,4 cm (33,1-93,5 cm)

Puterea hidraulică
Presiunea de lucru 199 bari 
Debitul maxim 231,6 litri/min 
Puterea maximă 63,9 kW (211 l/min, 182 bari)

Putere de tracțiune (cu amplifi care la 15 km/h)
Max (1.800 rpm) 254,6 kW/ 252,0 g/kWh 
La turația nominală 233,8 kW/ 260,0 g/kWh

Nivelul de zgomot (în sarcină la nivelul urechii șoferului)
Cabina închisă / deschisă 75,1/ 85,9 dB(A)

Frânare
Media frânării maxime 5,2 m/s2 
Forța de apăsare a pedalei 41,1 daN

Raza de bracare
Tracțiunea integrală decuplată 13,65 m

Greutatea măsurată
Puntea față 5.280 kg
Puntea spate 7.700 kg
Greutatea netă 13.590 kg
Greutatea totală 18.000 kg
Sarcină utilă 4.410 kg
Raportul de putere-greutate 45 kg/kw
Ampatament 316 cm
Ecartament față / spate 197 / 206 cm
Înălțime față de sol 46.0 cm

Motor
Caracteristicile de performanță 1,2
Consumul de combustibil 1,2
Puterea prizei de putere / putere de tracțiune 1,2 

Caracteristici deosebite de performanță, consum redus de 
combustibil în ciuda costurilor cu soluția AdBlue. Putere 
ridicată de tracțiune și putere ridicată a prizei de putere.

Transmisie
Rapoarte de transmisie/ funcții 1,4
Schimbarea treptelor 1,4 
Ambreiaj, accelerație 1,5 
Priză de putere 2,5

Transmisie fără trepte, comutare facilă a gamelor de 
viteză, fără sistem de menținere a vitezei, control dublu 
pentru direcția de deplasare; doar două turații pentru priza 
de putere, cu arbore care poate fi  înlocuit.

Punți și rapoarte de transmisie
Virare 2,0
Transmisie integrală și blocarea diferențialului 1,2 
Frâna de mână și de serviciu 1,5
Suspensie pentru puntea față/ cabină 2,0
Greutate și sarcină utilă 3,5

Direcție bine echilibrată, rază mică de bracare, frână de 
parcare; confortul operatorului ar putea fi  îmbunătățit; 
greutate proprie ridicată și sarcină utilă scăzută.  

Sistem de cuplare / Sistemul hidraulic
Puterea de ridicare și înălțimea de ridicare 1,2
Operare 2,0
Puterea hidraulică 1,5
Supapele de distribuție 1,8 
Elementele hidraulice de cuplare 1,5

Capacitate de ridicare și putere hidraulică foarte mari; 
supapele de distribuție ar trebui să fi e dispuse mai bine; 
supapele de distribuție nu au pârghii de descărcare.  

Cabina
Spațiu și confort 1,7
Vizibilitate 1,4 Încălzire / ventilare 
2.0 Nivelul de zgomot 2,5
Sistemul electric 2,0
Calitatea realizării 2,0
Întreținere 2,0 

Spațiu, calitatea și confortul sunt foarte bune; nivelul de 
zgomot în sarcină este satisfăcător.

Rezultatele testăriiRezultate de la stația de testare



Noul Quadtrac CVX aduce benefi ciile operaționale și de efi ciență 
ale transmisiei variabile continue pe piața tractoarelor articulate. 
Aceastea sunt primele tractoare de mare putere articulate și pe 
șenile ce dispun de o transmisie CVT (transmisie variabilă continuă).

CASE IH QUADTRAC CVX
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NOUL CASE IH QUADTRAC CVX  

Cel mai puternic tractor din 
lume cu transmisie CVT  

NOUL CASE IH QUADTRAC CVX  

Cel mai puternic tractor din 
lume cu transmisie CVT

NOUL CASE IH QUADTRAC CVX  NOUL CASE IH QUADTRAC CVX  NOUL CASE IH QUADTRAC CVX  

Cel mai puternic tractor din Cel mai puternic tractor din Cel mai puternic tractor din 
lume cu transmisie CVTlume cu transmisie CVTlume cu transmisie CVT

NOUL CASE IH QUADTRAC CVX  

Cel mai puternic tractor din 
lume cu transmisie CVT 

„În primul rând, ca element de noutate, aducem în atenția publicului tractoarele 

cu transmisie variabilă continuă. Concret, Quadtrac și Steiger primesc o trans-

mise de ultimă generație, cu toate benefi ciile pe care predecesoarele lor le dețin 

deja, în speță Active Hold Control, cât și transferul mecanic 100% al puterii în 

patru puncte de viteză ș.a.”, a afi rmat Luca într-o serie de declarații date presei 

de specialitate din România. „Quadtrac CVX este un tractor al superlativelor. 

Tot ceea ce reprezintă putere de tracțiune, fl otație, economie de carburant sunt 

atu-uri situate într-o sferă extrem de rarefi ată. În materie de rezistență și an-

duranță, Quadtrac-ul este un tractor care a fost rafi nat mai bine de 20 de ani. 

Este un produs matur, chiar dacă are o cutie de viteze nouă. Caracteristicile lui 

în materie de putere, de forță de tracțiune și de efi ciență se transpun în faptul 

că acesta este primul tractor cu șenile care are posibilitatea de a intra în câmp 

și de a lucra, când alții trebuie să stea pe margine să se uite”.

rin abilitatea sa de a funcționa la cele mai mici rotații pe 

minut (RPM), transmisia CVT contribuie la un consum 

mai redus de combustibil și sporește efi ciența lucrărilor 

prin atingerea mai rapidă a vitezei de lucru dorite. Permite 

operatorilor mai puțin experimentați să realizeze  performanțe 

în operare într-un timp relativ scurt, reducând considerabil 

sarcina de lucru a acestora. 

Despre CVX Drive a vorbit și Mihai Luca, trainer comercial Case 

IH. Potrivit spuselor sale, atât Steiger, cât și Quadtrac primesc 

în prezent o transmisie variabilă continuă, avantajele în favoarea 

șenilatelor Quadtrac fi ind suprafața imensă de contact și 

posibilitatea de a varia viteza la sol, la orice turație a motorului.
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La puterea maximă de 613 CP, modelul 
540 CVX, este modelul cel mai puternic 
din gama Quadtrac CVX, și oferă cea mai 
mare putere disponibilă a oricărui tractor 
cu transmisie variabila continuă – CVT. 
Celelalte modele din gamă sunt Quadtrac 
500 CVX și Quadtrac 470 CVX, care au puteri 
maxime de 558, respectiv 525 cai putere.

Putere dovedită…
Tractoarele Case IH Quadtrac CVX sunt 
echipate cu motoare de 12.9 litri Cursor 
13 cu 6 cilindri, de la compania sora FPT 
Industrial, ce dispun de turbocompresor 
single-stage pentru modelele Quadtrac 470 
CVX si 500 CVX și two-stage pentru modelul 
540 CVX. Pe acest tractor, turbocompresorul 
mai mic oferă un raspuns rapid la rotații 
mici ale motorului, în timp ce a doua unitate 
asigură un raspuns promt la rotații ridicate 
ale motorului. Fiecare turbocompresor are 
un sistem diferit de răcire pentru a oferi un 
răspuns mai rapid de 30% sub sarcină.
Motoarele respectă legislația privind emi-
siile Stage IV prin utilizarea sistemului Case 
IH Hi-eSCR, care asigură, de asemenea, 
optimizarea consumului de combustibil. 

Pentru modelul Quadtrac 540 CVX, puterea 
nominală (conform ECE R120 2) este de 
543 CP, în timp ce Managementul Puterii 
Motorului, introdus sub sarcină, duce la 598 
CP, ambele măsurate la 2100 rpm. Puterea 
maximă de 613 CP este atinsă la 1900 rpm, 
iar cuplul maxim este de 2.607 Nm la 1.400 
rpm. Tractorul are o capacitate a rezervoru-
lui de 1.230 litri și un rezervor DEF (AdBlue) 
cu o capacitate de 322 litri.

Prima transmisie variabilă continuă - CVT 
din industrie, ce echipează un tractor artic-
ulat pe senile…

Transmisia variabilă continuă nu a fost dis-
ponibilă până acum niciodată într-un tractor 
articulat pe șenile. Transmisia CVX Drive 
ce echipează modelele Quadtrac 470, 500 
și 540 CVX aduce cu ea o serie de benefi cii, 
ce include ușurința operării tractorului, în 
special pentru operatorii neexperimentați, 
accelerarea mai rapidă la viteza dorită de 
deplasare în lucru sau pe șosea, obosea-
la redusă a operatorului, disponibilitatea 
completă a puterii la viteze reduse pentru 
aplicații speciale sau utilizarea anumitor 

implementuri de cultivare sau semănare ce 
necesită un debit hidraulic ridicat la viteze 
reduse la sol. Rezultatul este creșterea 
productivității, cu o durată de ciclu mai 
mare și o efi ciență maximă a consumului de 
combustibil.

Oferind o deplasare fără trepte de la 0-40 
km/h înainte și 0-18 km/h înapoi, CVX per-
mite stocarea a trei viteze reglabile de la 0 
km/h la 40 km/h, ajustabile prin intermediul 
butoanelor și a rotiței din dreptul degetului 
de pe Multicontroller. Transmisia încorpo-
rează o caracteristică de lansare care asig-
ură o accelerație maximă, iar viteza de 40 
km /h este atinsă la doar 1.640 rpm. Trans-
misia are patru game mecanice, pentru o 
efi ciență maximă și un confort al operatoru-
lui, cu o schimbare automată a fi ecăreia, iar 
pentru prima, 100% din puterea mecanică 
este transferată la o viteză de sub 10 km/h.

Pompa hidrostatică și motorul hydrostatic 
sunt o singură unitate, fără conducte de în-
altă presiune între pompă și motor. O placă 
variabilă pe pompă creează viteze diferite 
și permite motorului hidrostatic fi xat să 



funcționeze în ambele direcții. Un exem-
plu în acest sens este funcția Active Hold 
Control, în care motorul hidrostatic elimină 
viteza de intrare de la motor.

Active Hold Control înseamnă că tractorul, 
când este oprit pe un deal, poate rămâne pe 
loc fără ca operatorul să aplice pedala sau 
frâna de mână. Frâna de parcare se aplică 
automat dacă rămâne pe loc mai mult de 45 
de secunde.

În loc de accelerația piciorului găsită pe 
tractoarele Quadtrac cu transmisie power-
shift, modelele Quadtrac CVX sunt echipate 
cu o pedală de acționare. În modul automat 
pedala de picior acționează ca o adevărată 
pedală de acționare, controlând viteza trac-
torului pe teren. Viteza maximă la sol poate 
fi  reglată cu ajutorul butoanelor de reglaj 
și a butonului de viteză de pe multicontrol-
lerul montat pe cotieră. În modul manual, 
pedala de picior acționează ca o clapetă 
convențională pentru picior. Multicontroller 

încorporează, de asemenea, un comutator 
de transfer de putere, care funcționează în 
paralel cu pârghia de transfer din stânga 
coloanei de direcție, pentru schimbarea 
convenabilă a direcției, în funcție de dorința 
operatorul, fără a elibera volanul. Sistemul 
Eco Drive format din cele 2 manșe așeza-

te langă multicontroller permite setarea 
turațiilor minime și maxime ale motorului 
pentru a maximiza efi ciența și pentru a 
minimiza consumul de combustibl, precum 
și funcția „droop” care determină turația 
motorului până la care rpm poate cădea sub 
sarcină.

Tractorul poate fi  oprit temporar - cum ar 
fi  la intersecțiile de drum - folosind doar 
pedala de frână, apoi tractorul revine la vite-
za anterioară odată ce pedala este eliberată. 
Reducerea rapidă a vitezei de înaintare este 
posibilă prin retragerea Multicontrolleru-
lui. Trei niveluri diferite de răspuns pentru 
accelerație, decelerare și modul de transfer 
al puterii pot fi  setate cu ajutorul cotierei 
Multicontroller.

Sisteme electronice concepute pentru a 
spori productivitatea...
Cheia dintre sistemele de operare pentru 
tractoarele Quadtrac CVX este APM - Auto-
matic Productivity Management, conceput 
pentru a asigura o funcționare cât mai 
efi cientă a tractorului, indiferent dacă oper-
atorul sau proprietarul are ca scop utilizarea 
minimă a combustibilului sau exploatarea 
tractorului la putere maximă.
APM coordonează motorul și transmisia cu 
sistemul Multicontroller și pedala de acțion-
are, reducând automat turația motorului la 
minimul necesar pentru sarcina de lucru 
a tractorului, pentru a minimiza risipa de 
combustibil. Tractorul poate fi  operat și în 
modul manual, fără APM, cu transmisia 
controlată prin intermediul Multicontroller 
și viteza motorului prin intermediul pedalei 
sau al manetei de accelerație.

Un sistem hidraulic pentru cele mai exi-
gente utilaje…
Pompa hidraulică asigură un debit maxim 
de 216 litri/min (428l/min optional) la o pre-
siune de 210 bar, furnizând cerințele hidrau-
lice cheie printr-un proces de compensare 
a presiunii cu debitul făcând astfel față celor 
mai înalte cerințe. Aceasta poate alimenta 
până la opt valve hidraulice și asigură o 
capacitate de ridicare a tiranților spate de 
pana la 8,949 kg, fi ind controlate electronic 
prin intermediul cotierei Multicontroller.
pentru a simplifi ca funcționarea transmisiei 
CVX, informații ce sunt afi șate în monitorul 
montat pe stâlpul stânga al cabinei.

CASE IH QUADTRAC CVX
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Cabină care ușurează ziua operatorului…
În timp ce cabina Surveyor instalată la 
tractoarele Quadtrac CVX este binecu-
noscută, există câteva caracteristici noi la 
aceasta pe tractoarele cu transmise CVX 
Drive. Operatorul benefi ciază de o cotieră 
ușor modifi cată pentru Multicontroller, 
cu o accelerație dublă pentru setările de 
viteză minimă / maximă și un joystick ușor 
diferit 



Odată cu introducerea sistemelor fără fi r 
Wi-Fi şi iPad în programele Väderstad, s-au 
adus o serie de avantaje. De acum înainte 
maşinile şi echipamentele pot fi  controlate 
cu ajutorul comunicării fără fi r. Uşurinţa 
în exploatare, efi cienţa dar şi facilităţile de 
aducere la zi a programelor sunt numai 
câteva din avantajele aduse de soluţiile 
electronice.

Väderstad prezintă o tehnologie complet 
nouă și unică în proprietatea scanerului 
de semințe: SeedEye, pentru semănătoar-
ea Rapid A 400-800 S. Fermierii pot seta 
acum cu ușurință numărul de semințe pe 
metru pătrat, fără a mai fi  nevoie a efectua 
teste de calibrare. SeedEye oferă funcții 
suplimentare pentru sistemul electronic de 
control instituit Väderstad E-Control.
“Determinarea rapidă și exactă a volumului 
de semințe a fost pe listele de dorințe ale 
fermierilor de zeci de ani”, spune Crister 
Stark, Președinte al Consiliului Director de 
la Väderstad. “Väderstad poate satisface 
acum această nevoie, SeedEye fi ind o soluție 
cu totul nouă și unică.”, completează Crister 
Stark.

Senzorul de scanare a semințelor - SeedEye
Operatorul are un control complet al 
procesului de semănare prin intermediul 
afi șajului iPad al panoului de control. 

În cazul în care o brăzdare de semințe se 
abate de la variația permisă presetată, o 
alarmă acustică este activată și brăzdarul 
de semințe defect este marcat cu roșu pe 
ecran. Nu este necesară nicio resetare a 
semănătorii între diferite culturi semănate. 
SeedEye se ocupă de acest lucru în mod 
automat, odată cu schimbarea valorilor de 
pe ecran efectuate de operator, ceea ce duce 
la creștea efi cienței.
Fiabilitatea crescută a semănatului, precum 
și confortul sporit al operatorului, care are 
de acum o privire de ansamblu și de control, 
sunt îmbunătățirile aduse procesului de 
semănare.

Senzorul numară semințele
Senzorii sunt situați în furtunurile dedicate 
semințelor. Semințele curg prin senzori, 
care sunt echipați cu șase tranzistoare 
optice. Acestea sunt iluminate cu lumină în 
infraroșu. Atunci când o sămânță trece prin-
tr-o rază de lumină, lumina este foarte scurt 
întreruptă și tranzistorul optic înregistrează 
această întrerupere în fl uxul de lumină.

Numărul total de pauze este înregistrat și 
prelucrat, permițând ca volumul de semințe 
să fi e specifi cat cu o mare precizie. Sen-
zorii numără cu o precizie de aproximativ 
99%. Valoarea pentru grâu și pentru alte 
cereale este de aproximativ 98-99% la 250 
de semințe pe secundă. Sistemul setează 
automat precizia și compensează praful și 
reziduurile care se pot aduna în senzori.
“Numărarea semințelor este mai exactă 
decât prin calcularea cantităților în funcție 
de greutatea semințelor”, spune Crister 
Stark. “Sistemul a fost dezvoltat ca un 
răspuns direct la nevoile agricultorilor de a 
anticipa plantele totale pe metru pătrat.”

Operatorul stabilește volumul de semințe 
pe metru pătrat
Operatorul setează volumul dorit de semințe 
pe metru pătrat pe un iPad fără a avea nev-
oie să coboare din tractor pentru a efectua 

un test de calibrare convențional. Scanerul 
semănătorii măsoară viteza semănătorii și 
solutia electronică E-Control calculează în 
mod continuu cât de bună este concordanța 
între “punctul setat” pentru volumul dorit de 
semințe pe metru pătrat și valoarea reală de 
alimentare atinsă prin SeedEye. Alimentar-
ea, care este acționată electric, este în mod 
constant reglată pentru a produce volumul 
dorit de semințe.

Ușurința variației în funcție de volumul de 
semințe
În cazul în care operatorul dorește să schim-
be volumul de semințe pe metru pătrat, 
schimbarea este înscrisă pe iPad, caz în care 
volumul este afi șat pe ecran. Acest lucru 
este ușor de realizat cu trepte prestabilite, 
de exemplu, 10%. Semănătoarea stabilește 
imediat volumul de semințe dorit pe metru 
pătrat, indiferent de viteza tractorului și 
afi șează valoarea reală.

SOLUȚII INOVATOARE
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Soluția inovatoare SeedEye
de la Väderstad

oie să coboare din tractor pentru a efectua 

un test de calibrare convențional. Scanerul 



Pulverizatoarele DAMMANN autopropulsate și tractate sunt adaptabile și stabile. 
Toate mașinile de erbicidat pot fi  diferit confi gurate, în funcție ce necesitățile 
dumneavoastră. Utilajele și opțiunile cu care sunt echipate oferă maximum de robustețe, 
stabilitate, fi abilitate și servicii de lungă durată. Utilajele garantează o distribuție precisă 
a lichidului, lucrând și cele mai întinse suprafețe agricole.

NOUTĂȚI
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Pulverizatoarele Dammann 
NOU ÎN PORTOFOLIUL TITAN MACHINERY ROMÂNIA  

 În anul 2017 Titan Machinery România a 
devenit importator și distribuitor pe piața 
autohtonă al utilajelor de erbicidat ale 
producătorului german DAMMANN. Fiind 
unul dintre cei mai apreciați producători de 
utilaje agricole din Germania, Dammann va 
fi  prezent și pe piața românească cu cele 
două mari versiuni de mașini de erbicidat, 
versiunea de pulverizatoare autopropulsate 
și versiunea de pulverizatoare tractate. Fon-
dată în urmă cu 40 de ani ca o companie de 
inginerie mecanică de un fermier pasionat 
care i-a dat și numele, Dammann a trecut 
treptat prin toate etapele ajungând de la in-
ventator la un dezvoltator de succes pe plan 

internațional. Tehnologia pe care o oferă în 
domeniul distribuției de lichide a devenit tot 
mai complexă în fi ecare an, dat fi ind faptul 
că producătorul a abordat fi ecare necesitate 
și dorință a fermierilor ca pe o provocare. 
Dammann nu a investit numai în utilaje de 
înaltă calitate ci și în cercetarea și dezvol-
tarea noilor tehnologii, iar nu de puține ori 
a ajuns să fi e lider pe piață, nu numai din 
punct de vedere comercial ci și prin impune-
rea de noi standarde și repere.

®
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Cabina confortabilă DAMMANN-trac
La proiectarea interiorului s-a acordat o 
atenție deosebită, astfel încât scaunul cu 
amortizoare și coloana de direcție regla-
bilă au fost amplasate în mod ergonomic. 
Maneta de deplasare și cele mai importante 
comenzi sunt bine compactate și vizibile 
și sunt ușor de manevrat pentru opera-
tor. Poziționarea terminalelor de operare, 
amortizoarele scaunului șoferului, pen-
tru echipamentul caroseriei, sunt astfel 
proiectate încât operatorul să le poată opera 
cu ușurință, fără restricționarea vizibilității. 
Suportul pentru pahare și compartimentele 
de depozitare sunt ușor accesibile de pe 
scaunul șoferului.

Interacțiunea dintre pompă, injector și 
centrul de spălare
Pompa robustă autoamorsantă cu mem-
brană și piston, cu ajutorul injectorului, 
oferă o putere de aspirație de până la 1000 
l/min. Acest lucru permite umplerea unui 
rezervor de 4400 litri în mai puțin de 5 
minute. Datorită principiului de aspirație în 

vid, injectorul permite aspirarea solidelor 
din centrul de spălare în rezervor, el aspiră 
310 l/min din centrul de spălare. Centrul de 
spălare conține 60 de litri și este alimentat 
cu apă proaspătă, în timpul umplerii. Pentru 
spălare și diluare este disponibilă o clătire 
inelară, ceea ce generează un fl ux rotativ de 
lichid, pentru curățarea tancului principal, 
fără conglomerate, prin spălarea completă 
a peretelui interior până sub margine. 
Sistemul de curățare este prevăzut și cu un 
sistem de aer ce asigură golirea și curățarea 
rapidă cu aer a conductelor.

Sistemul Nocton
Specialul DAMMANN-Nocton asigură o 
presiune de injecție constantă. Prin contra-
presiune pneumatică, Nocton asigură faptul 
că în conducte, există întotdeauna aceeași 
presiune indiferent dacă una sau toate 
duzele sunt deschise.

Sistemul de pulverizare
Prevăzut fi ind cu sistem de recirculare, 
acesta garantează că amestecul de sub-

stanțe este întotdeauna la duze, eliminând 
posibilitatea pulverizării lichidului fără 
amestec.Totodată, utilajele benefi ciază de 
sistemul auto-height care menține rampa la 
o înalțime constantă pe perioada fucționării.

Suport duze Quattro (opțiune)
Cu suportul de duze Quattro, există 
posibilitatea de a comuta diferite duze, de 
la terminal. În funcție de viteză, o comutare 
automată a duzelor se poate efectua și prin 
aplicația Vario-Select.

Iluminare LED  „HD-Night LUX“ cu detector 
de obstacole. (Opțiune)
Fiecare duză de pulverizare, activată, este 
iluminată de un LED, astfel încât operatorul 
are un control vizual al funcționării duzelor, 
îmbunătățind lucrul pe timp de noapte. De-
tectorul special de obstacole iluminează în 
mod deosebit obstacolele. Restul terenului 
este iluminat doar slab, astfel încât con-
ducătorul  să vadă, în mod clar, obstacolele 
și nu un teren prea luminat.

Agitatorul și dispozitivul de curățare 
rotativ - RRW
RRW, soluția inteligentă din cisternă. 
Agitatorul și dispozitivul de curățare sunt 
montate central, în mijlocul părții inferioare 
a cisternei. Acest arbore este echipat cu 
duze speciale de injecție, care sunt utilizate 
pentru agitare/amestecare, dar și pentru 
curățarea cisternei.

Sistemul Dual-Air (Opțiune)
Promovarea protecției plantelor precisă, 
economică și ecologică este întotdeauna 
obiectivul declarat al companiei HERBERT 
DAMMANN GmbH. Cele 40 de ani de expe-

riență practică, în construcția echipamen-
telor de protecție a plantelor, se refl ectă și 
în sistemul Dual-Air pe care l-a conceput. 
Se caracterizează printr-un sistem unic 
de fl ux dublu de aer, în fața și în spatele 
duzei, care protejează și stabilizează jetul 
pulverizat, permițând și utilizarea mașinii în 
condiții de vânt.

Vizualizare perimetrală 360°(opțiune)
Noile terminale, Touch ISOBUS HD12pad și 
HD8pad, permit mai mult. Ca atare, acum 
este posibil să conectați, la terminal, un 
sistem de camere, cu patru camere de 180 
°. Prin intermediul unui computer special, 

cele 4 semnale video sunt combinate pentru 
a forma un semnal video, astfel încât șoferul 
să aibă vizibilitate pe toate părțile laterale 
ale DAMMANN-trac. Copiii, persoanele 
și obstacolele sunt afi șate în mod clar în 
zona terminală, iar unghiurile moarte, în 
special din zonele roților, sunt reduse la 
minim. Și pentru  pulverizatoarele tractate, 
este disponibil un sistem cu trei camere, cu 
vizualizare perimetrală.

Curățare exterioară (opțiune)
Pentru curățare exterioară există posibil-
itatea ca mașina să fi e dotată cu această 
opțiune.



Noul DAMMANN-trac DT 2800H EcoDrive ™ hidrostatic, completează 
gama de produse DAMMANN-trac din gama autopropulsată, mai eco-
nomică, mai rapidă și mai silențioasă. Hidromotoare de tracțiune sunt 
de ultimă generație, benefi ciind de o pompă hidraulică și un dispozitiv 
de comandă inteligent, de tip nou, pentru controlul tracțiunii. Dispozi-
tivul de comandă controlează turația motorului diesel MTU 6R1000, 
astfel încât să fi e dezvoltată numai puterea necesară pentru propulsia 
hidraulică.

Motor:  MTU Tier IV - 210 kW (285 CP)
Rezervor combustibil: 250 litri
Rezervor Ad Blue 25 litri
Viteză: 40 km/h (Opțional 50 km/h)
Garda la sol: 1100 mm
Anvelope: 380/90 R50 VF
Ecartamente: 1800 - 2250 mm
Osii directoare: Punte față (opțional, ambele osii directoare)
Lungime: 7950 mm
Lățime: 2550 mm
Înălțime: 3700 mm
Masa totală admisă 18 t
Sistem hidraulic 
Pompă variabilă de 180 l / min cu 2 blocuri de comandă LS  DW (dublă 
acțiune) + 2 dispozitive de comandă EW (acțiune simplă) cu 6 racorduri, 
circuit deschis pentru un motor hidraulic 55 l/min (reglabil)
Lățimi de lucru: 24 - 42 m
Volume posibile ale rezervorului: 5000 l, 6000 l și 7000 l

Motor:  MTU Tier IV - 230 kW (313 CP)
Rezervor combustibil: 380 litri
Rezervor Ad Blue 40 litri
Viteză: 40 km/h (Opțional 50 km/h)
Garda la sol: 1050 mm
Anvelope: 520/85 R42
Ecartamente: 2000 - 2250 mm
Osii directoare: Punte față și punte spate
Lungime: 9500 mm
Lățime: 2550 mm
Înălțime: 3700 mm
Masa totală admisă 25 t
Sistem hidraulic 
Pompă variabilă de 200 l / min cu 2 blocuri de comandă LS  DW (dublă 
acțiune) + 2 dispozitive de comandă EW (acțiune simplă) cu 6 racorduri, 
circuit deschis pentru un motor hidraulic 55 l/min (reglabil)
Lățimi de lucru: 30 - 42 m
Volume posibile ale rezervorului: 8000 l, 10000 l și 12000 l

Reglarea ecartamentului în 2 trepte (opțiune) 
îl face pe DAMMANN-tracDT 2800H S4 universal aplicabil 
pentru diferite tipuri de culturi. În timpul deplasării operatorul 
modifi că lățimea căii/ecartamentului din cabină, prin interme-
diul comenzii din cotieră. 

Ecartamentele posibile sunt de1800 - 2250 mm (în funcție de 
anvelope), 2250 - 3000 mm (numai în combinație cu sistemul de 
direcție integrală) și 2550 - 3300 mm (numai în combinație cu 
sistemul de direcție integrală).

Sistem de direcție integrală (opțiune) 
Sistemul de direcție integrală sau direcție 
pe 4 roți, de la DT 2800 H S4, îl face pe 
DAMMANN-trac mult mai manevrabil.

Pompele hidraulice pentru unitatea de tracțiune și pentru dis-
pozitivele montate sunt acționate de un motor de 230 kW (313 
CP) de la MTU. Motorul 6R1000, de la MTU, este controlat elec-
tronic, dependent de sarcină, în funcție de cerințele hidraulice

Manevrabilitate cu 3 osii.
DAMMANN-trac DT 3500H S4 EcoDrive ™ este foarte 
manevrabil cu cele trei osii ale sale, iar la dimensiunile anvel-
opelor de 480 / 80 R46, cu un 
ecartament de 2,25 m, are o rază 
interioară de cca. 6,25 m. În funcție 
de anvelope și de ecartament, 
raza interioară și unghiul de direcție 
pot fi  modifi cate.

Raza virare depinde de construcție 
și variază între 9,45 m și 10,25 m.

Propulsorul puternic și economic de la DAMMANN, DAMMANN-trac 
DT 3500H S4 EcoDrive ™ cu trei osii, oferă o efi cacitate mare. 
Cu un volum al cisternei/rezervorului,  de până la 12.000 de litri, 
DAMMANN-tracDT 3500H S4 EcoDrive ™ este ideal pentru a 
lucra efi cient pe terenuri întinse. Combinația între efi cacitate și 
manevrabilitate, este realizată prin intermediul celor două osii 
(punți) direcționate și a celor 6 motoare hidraulice ale roților.

NOUTĂȚI
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Motor:  MTU Tier IV - 210 kW (282 CP)
Rezervor combustibil: 250 litri
Rezervor Ad Blue 25 litri
Viteză: 40 km/h (Opțional 50 km/h)
Garda la sol: 1900 mm
Anvelope: 380/90 R46 
Ecartamente: 2250 - 3050 mm
Osii directoare: Punte față și punte spate
Lungime: 7950 mm
Lățime: 2700 mm
Înălțime: 3700 mm
Masa totală admisă 18 t
Sistem hidraulic 
Pompă variabilă de 180 l / min cu 2 blocuri de comandă LS  DW (dublă 
acțiune) + 2 dispozitive de comandă EW (acțiune simplă) cu 6 racorduri, 
circuit deschis pentru un motor hidraulic 55 l/min (reglabil)
Lățimi de lucru: 18 - 36 m
Volume posibile ale rezervorului: 4000 l, și 5000 l

Volume cisternă/rezervor: 8.000 / 10.000 / 12.000 / 14.000 l
Lățimile brațului: 24 m până la 42 m
Debitul pompei: 500 l/min
Secțiuni brațe: Până la 12 lățimi ale secțiunii brațelor
Rezervor apă curată: 500 l integrat
Circuit duze: Suport duze, în tandem, electropneumatic.
Recipient cu apă pentru spălat pe mâini: 15 l
Control/comandă: Calculator ISOBUS, terminal ISOBUS Basic și Joystick

Defl ector tulpini (opțiune)
Pentru a lucra la înălțimi mari, pentru Highlander, a fost conceput 
defl ectorul pentru tulpini.  Prin aceasta, se asigură că înălțimea 
este repartizată și este ținută departe de roți și osii.
Opțiunea Hill-Control (control denivelări)

Hill-Control (control denivelări) este un sistem de control pentru 
deplasarea în pante și pe terenurile agricole trunchiate. Aici, High-
lander este întotdeauna repus în poziție orizontală. Avantajele sunt 
că, centrul de greutate se afl ă întotdeauna la jumătatea distanței 
dintre osii, iar roțile stau în poziție verticală. Astfel, zona expusă la 
soare va suferi mai puține daune. Hill-Control (control denivelări) 
controlează, individual, fi ecare picior al Highlander, astfel încât 
să fi e întotdeauna în poziție verticală. Împreună cu Distance-Con-
trol (controlul de la distanță) al pulverizatorului montat, această 
tehnologie este atentă la nivel și permite, astfel, exploatarea pe 
suprafețe mari, pe terenuri difi cile. 

Pulverizator tractat tandem clasa Profi 
Osia în tandem este dotată, în funcție de sarcină, cu amortizoare 
cu aer, iar cea de-a doua osie este controlată prin unghiul de fugă. 
Alte echipamente standard sunt: apărătoare de noroi, golire/
drenare pneumatică a conductei de presiune, spălare circulară cu 
presiune, centru de spălare/clătire de 60 l, compensarea înclinării 
în pantă prin cilindru dublu, indicator digital de nivel TankControl, 
bloc de control hidraulic conectat prin terminal, control teleco-
mandat pentru pornire agitator, spălare fi ltru de presiune.

Șasiu în tandem cu suspensie pneumatică
Suspensiile șasiului în tandem se adaptează la greutatea mașinii. 
La cisterna goală, osia (puntea) față este detensionată pentru a 
oferi o mai bună manevrabilitate. Aceasta protejează tractorul și 
facilitează manevrarea atunci când cisterna este goală.

Echipare standard la cel mai înalt nivel 
Pulverizatorul tractat clasa Profi  este deja 
echipat, standard, cu un calculator de 
operare ISOBUS. Operarea prin interme-
diul unui terminal universal ISOBUS și al  
joystick-ului, este clară și ușoară.

Sistemul poate fi  extins și cu alte aplicații. 
Sistemul ISOBUS oferă opțiuni precum 
SECTION-Control, VARIO-Select ....

Dispozitivele clasei Profi  dețin un echipament de bază de înaltă 
calitate. În special, detaliile tehnice ale echipamentului dovedesc 
unicitatea pulverizatorului tractat clasa Profi .

“Variabil și economic” Highlander își poate adapta mărimea 
ecartamentului  și garda la sol. Sistemul său standard, de direcție 
integrală, contribuie și la manevrabilitatea acestuia. Highlander a 
fost conceput pentru a putea efectua lucrări de protecție a plantelor 
și fertilizare a culturilor, pe zone extinse. Cu o gardă la sol de până 
la 1900 mm, el a crescut mai mult decât ceea ce este necesar pen-
tru această misiune. Culturile speciale cum ar fi  cele de porumb și 
fl oarea-soarelui pot fi  tratate chiar până la recoltare.

NOUTĂȚI
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COMBINELE CASE IH AXIAL-FLOW® 

PENTRU CARE MERITĂ 
SĂ CUMPERI O COMBINĂ 
CASE IH AXIAL-FLOW®

Mulți dintre fermieri se gândesc după fi ecare campanie de recoltare să vândă recolta 

obținută pentru a putea însămânța noi culturi anul viitor și pentru a putea planifi ca 

mai bine următoarele mișcări legate de afacerea pe care o gestionează. Acesta este 

momentul în care deciziile pe care le luați pot face diferența de profi t suplimentar: 

depozitarea sau vinderea recoltei obținute, execuția de lucrări de arătură sau de 

afânare profundă a solului (tehnologia min-till), înlocuirea sau repararea utilajelor.

Există anumite elemente pe care nu le puteți controla (ca de exemplu condițiile 

meteo) dar, la fel ca și inventatorul rotorului axial, Case IH are câteva lucruri prin 

care poate satisface neîndoielnic chiar și cele mai extreme cerințe ale fermierilor, pot 

spori productivitatea muncii prin aplicarea baterii prin fricțiune pentru ca fermierii să 

poată obține boabe de cea mai înaltă calitate. Așadar, mai jos am adunat primele 10 

motive pentru care trebuie să achiziționați o combină Case IH Axial-Flow®.
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COMBINELE CASE IH AXIAL-FLOW®

Motivul 1 - 
Experiență îndelungată în tehnologia 
recoltării plantelor

Obiectivul principal Case IH este acela de 
a pune la dispoziție utilaje agricole care 
să-i ajute pe fermieri să obțină recolte cât 
mai bogate. În 1977, compania a lansat 
pe piață prima combină Axial-Flow® din 
Seria 1400. De atunci, tehnologia rotorului 
axial compact a combinelor agricole Case 
IH a fost continuu perfecționată. Odată cu 
introducerea conceptului de rotor axial com-
pact, compania a pus la dispoziția clienților 
săi combine având o tehnologie de batere 
îmbunătățită, care conține mai puține com-
ponente și care determină obținerea unor 
boabe de cea mai bună calitate. Combinele 
Axial-Flow® din Seria 140 și 240 benefi ci-
ază acum de un rotor având un nou design. 
Rezultatele testelor efectuate pe câmpurile 
din Europa au indicat faptul că modelele 

de combine cu rotor îmbunătățit au un 
randament de lucru superior şi pierderi 
mai scăzute de boabe pe durata recoltării, 
menţinând calitatea boabelor şi a paielor 
evacuate la cele mai ridicate standarde, 
chiar și atunci când condițiile de lucru de pe 
câmp se modifi că permanent.

Motivul 2 - 
Pur și simplu mai 
performante

Conceptul ingineriei orientate spre simpli-
tate și practicalitate diferențiază Case IH de 
alte brand-uri concurente care activează 
pe piața utilajelor agricole. Motorul Cursor 
16 desemnat „motorul anului 2014” de jur-
naliștii revistei Diesel a reprezentat alegerea 
fi rească a inginerilor Case IH pentru a 
propulsa noile combine Axial-Flow® 9240. 
Acest tip de motor, care respectă normele 
de emisii Stage IV, are cel mai bun raport 

putere/greutate din clasa din care face parte 
și un consum de carburant de invidiat. Teh-
nologie Hi-eSCR reduce emisiile motorului 
cu până la 95%. Datorită puterii dezvoltate 
de acest grup motopropulsor (634 CP), 
combinele Axial-Flow® 9240 vor termina de 
treierat chiar și cele mai întinse câmpuri în 
timp record.

Sistemul de șenile reduce compactarea 
solului

Șenilele combinelor Axial-Flow® se adapt-
ează automat în funcție de fermitatea solu-
lui. Sistemul de șenile complet suspendate 
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are acum patru role de ghidare, care ajută 
la diminuarea presiunii exercitată de utilaj 
asupra solului și la prevenirea deteriorării 
stratului superior al acestuia. De asemenea, 
rolele de ghidare reduc și gradul de uzură 
la care sunt supuse șenilele din cauciuc pe 
durata deplasării combinei pe drumurile 
publice. Cel mai important este faptul că 
sistemul de șenile complet suspendate 
asigură un nivel superior de confort pentru 
operator în timp ce utilajul se deplasează de 
la un câmp la altul.

Jgheabul pivotant al tubului de golire, 
câștigător a numeroase premii

Modelele de combine Axial-Flow® 8240 
și 9240 sunt echipate cu un buncăr având 
capacitatea de 14.400 litri și au un debit 
de descărcare de 156 de litri pe secundă. 
Având în vedere aceste cifre absolut impre-
sionante, este de înțeles de ce operatorul 
trebuie să dețină controlul asupra utilajului. 
Tocmai de aceea, combinele Axial-Flow® 
sunt prevăzute cu un jgheab special pentru 
tubul de golire, care poate pivota în 0 - 90 de 
grade. Acesta este de real folos atunci când 
utilizați remorci joase care să transporte 
boabele la fermă sau atunci când descăr-
carea buncărului combinei se va face în 
condiții de vânt puternic. Acest jgheab se 
poate plia instantaneu peste capătul tubului 
de descărcare pentru a se preveni pierderile 
inutile de boabe.

Motivul 3 - 
Lucrări de treierat 
interactive

Reduceți pierderile de boabe cu până la 
10% în cazul utilizării sistemului de ghidare 
AccuGuide. Prin utilizarea soluțiilor AFS 
(Adavanced Farming Systems), nu veți ben-
efi cia doar de un simplu sistem de ghidare 
cu o precizie de 2.5 cm. Sistemul telematic 
AFS Connect vă permite să monitorizați 
întreaga fl otă de utilaje agricole. Astfel, veți 
ști în permanență unde se afl ă acestea și 
veți putea urmări în timp real datele legate 
de productivitatea lor de lucru.

Motivul 4 - 
Urcați în cabină 
și începeți să lucrați

Pentru a rămâne productivi chiar și pe dura-
ta celor mai lungi zile de lucru, aveți nevoie 
de o cabină cât mai confortabilă. Conceptul 
de operare intuitivă Case IH le va permite 
chiar și celor mai neexperimentați operatori  
să utilizeze combina chiar din prima lor zi 
de lucru. Sunt multe de spus despre postul 
de comandă al combinelor. Suprafețele 
vitrante generoase care însumează 6.3 mp 
și antifonarea aproape perfectă reprezintă 
doar o mică parte. Inginerii Case IH au 
creat una dintre cele mai bine antifonate, 
mai spaționase și mai confortabile cabine 
de pe piață, ce le permite operatorilor să 
utileze combina efi cient și profi tabil chiar 
și pe durata celor mai îndelungate zile de 
lucru. După ce ați selectat utilajul pe care 
doriți să-l utilizați, monitorul AFS Pro 700 
va deschide ecranul. Opțiunea de a trimite 
mesaje instantanee aferentă sistemului AFS 
le permite operatorilor să-și împărtășească 
unul altuia în timp real experiențele trăite 
cu utilajul.

Motivul 5 - Nu vă opriți din lucru 
indiferent de tipul plantelor ce 
trebuiesc recoltate

Indiferent de tipul plantelor ce trebuiesc 
recoltate, vă veți simți ca acasă tot timpul 
anului. Alegeți cel mai bun heder care să 
optimizeze profi tabilitatea afacerii voastre. 
Hederul pentru cereale 3050 reprezintă 
soluția optimă pentru toate tipurile de păio-
ase. Hederul fl exibil 3020 a fost proiectat 

să adune toate păstăile plantelor care nu 
cresc foarte înalte, afl ate jos pe tulpină (ca 
de exemplu soia). Hederele de tip pick-up 
din seria 3000 au fost concepute pentru a 
transporta spre sistemul de alimentare al 
combinei plantele deja cosite, dispuse în 
brazde. Hederele pentru porumb din seria 
4000 recoltează cu efi ciență maximă atât 
plantele afl ate în picioare, cât și cele culcate 
la pământ, sporind cantitatea de știuleți 
colectați în toate condițiile de lucru. Hederul 
cu jaluzele (de tip draper) 3100 a fost proiec-
tat pentru a manipula cu ușurință plantele 
scunde provenite din culturile recoltate cu 
viteză ridicată.

Motivul 6 - 
Calitate excepțională 
a boabelor

Datorită baterii ușoare a plantelor asigurată 
de rotorul axial compact al combinelor Axi-
al-Flow®, veți lăsa mult în urmă concurența 
atunci când va veni vorba de calitatea 
boabelor obținute. Rotorul axial compact 
asigură o batere mai ușoară a plantelor 
comparativ cu un rotor convențional. Pentru 
a testa calitatea boabelor obținute, Case IH 
a supus o combină Axial-Flow® testului su-
prem de recoltare a celei mai problematice 
plante, soia, calitatea boabelor fi ind efectuat 
de compania Saatbau Linz eGen. Boabele de 
soia au un diametru mai mare comparativ 
cu semințele altor culturi și se cunoaște 
faptul că ele pot fi  sparte ușor în timpul 
procesului de batere. Rezultatul obținut este 
mai mult decât concludent, peste 97% dintre 
boabe și-au menținut capacitatea germina-
tivă*. Așadar, dacă veți utiliza boabele obține 
în urma recoltării plantelor cu ajutorul unei 
combine Axial-Flow® pentru a înfi ința o 
nouă cultură în viitorul sezon agricol, veți 
constatata că aproape toate vor încolți.

Datorită baterii ușoare a plantelor asigurată Datorită baterii ușoare a plantelor asigurată 

și începeți să lucrați

COMBINELE CASE IH AXIAL-FLOW®
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Motivul 7 – 
Lider incontestabil de piață când 
vine vorba de costurile de întreținere

Operațiunile zilnice de întreținere pot fi  
efectuate în doar câteva minute. Majoritatea 
timpului de întreținere la o combină constă 
în verifi carea curelelor de transmisie și a 
punctelor de service. Datorită transmisiei 
simple a rotorului axial compact, numărul 
de curele a fost redus la minim – spre deo-
sebire de utilajele convenționale de treierat, 
unde există numeroase curele și puncte de 
service care trebuie verifi cate, o combină 
Axial-Flow® este echipată cu doar 5 curele 
și are numai 15 puncte de service. Datorită 
design-ului simplu, rotorul axial compact 
este prevăzut cu mai puține componente 
care se pot uza. Fiind echipate cu un număr 
mai mic de piese mobile și având ansamble 
și subansamble confecționate doar mate-
riale de cea mai bună calitate, combinele 
Axial-Flow® vă fac să scoateți mai puțini 
bani din buzunar pentru eventualele compo-
nente uzate.

Motivul 8 - 
Echipa de service

Personalul califi cat Titan Machinery 
România precum și rețeaua mare la nivel 
național se afl ă la dispoziția fermierilor 
24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. 

Reprezentanța zonală Titan Machinery 
România vă poate furniza gama completă de 
piese de schimb pentru toate utilajele ag-
ricole Case IH. Pentru ca numărul de timpi 
morți ai utilajelor să fi e cât mai mic, rețeaua 
logistică vă va pune la dispoziția piesele de 
schimb de care aveți nevoie în cel mai scurt 
timp posibil. CNH Industrial Parts Logistics 
deține în stoc peste 700.000 de repere și 
coordonează o rețea numeroasă de depozite 
localizate în întreaga Europă.

Motivul 9 - 
paie perfecte 
pentru animalele

Paiele scurte și rupte au o capacitate absor-
bantă mai mare decât cele lungi și întregi 
în cazul folosirii lor ca așternut pentru ani-
male. Crescătorii de vite au confi rmat faptul 
că preferă să utilizeze ca așternut pentru 
animale paiele produse de aparatele rotative 
de treier. Datorită faptului că paiele în urma 
recoltării plantelor cu ajutorul combinelor 
Axial-Flow® au o capacitate absorbantă 
ridicată, condițiile de igienă din grajduri vor 
fi  mai bune. Paiele produse de aparatele ro-

tative de treier ale combinelor Axial-Flow® 
sunt folosite și ca supliment în nutrețul 
animalelor. De asemenea, paiele obținute în 
urma recoltării plantelor cu ajutorul com-
binelor Axial-Flow® determină accelerarea 
procesului de formare a humusului în sol.

Motivul 10 – 
Ofertele speciale Case IH prin 
Titan Machinery România

Dacă aceste motive v-au convins, atunci 
ofertele speciale sau benefi ciile pentru 
fermieri pe care Titan Machinery România le 
pregătește an de an, sigur vă vor convinge. 
Nu ezitați, și de urgență luați legatura cu 
unul din reprezentanții Titan Machinery 
România din zona voastră! Urmăriți ofertele 
si pe site-ul www.titanmachinery.ro.

COMBINELE CASE IH AXIAL-FLOW®
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TITAN MACHINERY ROMÂNIA LANSEAZĂ UN 

Sistem inteligent de management al 
utilajelor agricole unic în România 

Proiectarea acestui concept a pornit de la 
dorința foarte mare a fermierilor din România 
de a benefi cia de un sistem complet care să le 
satisfacă chiar și cele mai complexe necesități 
ale activităților agricole. Astfel, inginerii de 
la Titan Machinery România împreună cu 
agricultorii români au dezvoltat un serviciu de 
monitorizare a fl otei de utilaje total diferit față 
de ceea ce există în momentul actual pe piață. 
Acesta a fost construit pe baza tehnologiilor de 
tracking de ultimă generație cu ajutorul cărora 
fermierii obțin informații statistice și rapoarte 
în timp real.

Spre deosebire de sistemele de pe piață care 
au fost importate practic din alte industrii, 
cum ar fi  industria de monitorizare prin GPS a 
fl otei auto, FarmIS este singurul produs 100% 
românesc, dezvoltat și personalizat pentru cli-
enții din agricultură. Specifi cul acestui produs 
unic pleacă de la 3 elemente esențiale:

1. Primul element nou pe care îl aduce acest 
sistem este faptul că importă automat su-
prafețele APIA sau cadastrale ale fermierului.

2. Al doilea element nou constă în defi nirea 
listei de implementuri cu lățimi de lucru. 
Astfel, FarmIS poate calcula productivitatea de 
lucru și poate reda procentual stadiul de lucru 
din sola respectivă.

3. Al treilea element nou constă în măsura-
rea încărcării pe motor a utilajului, dată de 
implementul din spatele tractorului. Acesta 
este elementul care ne arată lățimea de lucru 
din spatele tractorului și încărcarea pe care o 
are motorul pe o anumită suprafață. Fermierul 
poate vedea ce procent s-a lucrat din câmpul 
respectiv, cu ce viteză se deplasează tractorul, 
care este încărcarea pe motor, dacă tractorul 
este în sarcină sau stă pe loc, cât combustibil a 
folosit la nivel de hectar sau la nivel de câmp.

Acest serviciu poate defi ni toată fl ota pe care 
agricultorul o are în curtea fermei sale, dat 
fi ind faptul că este un serviciu compatibil 
cu toate mărcile de utilaje agricole. Având 
toată fl ota înregistrată, rapoartele se extind, 
plecând de la informațiile pe care le oferă 
despre un singur utilaj, până la informații 
despre toată fl ota, cum ar fi  consumul pe care 
l-au facut utilajele în lucru într-o anumită zi, 
ce suprafață a lucrat în ziua respectivă și cât 
timp a lucrat efectiv în brazdă. Pe lângă toate 
aceste elemente, FarmIS este singurul sistem 
de pe piață care citește nivelul de combustibil 
neintruziv. Altfel spus, pentru instalare nu se 
face gaura în rezervor, nu se plasează o sondă 
străină și nu se atinge nicio componentă a 
instalației electrice.

Interfața sistemului FarmIS este compatibilă 
cu sistemele de operare Android, IOS și Win-
dows. Fermierul poate avea oricând pe telefon 
“live view”, adică harta în timp real cu fl ota 
de utilajele, localizarea individuală a acestora 
precum și atributele esențiale ale fi ecărui 
utilaj. FarmIS este un un sistem ce poate fi  
dezvoltat în continuare în funcție de experiența 
pe care o vom avea din teren. Aplicația este 
disponibilă începând cu data de  01 ianuarie 
2018 și tot ce trebuie să facă fermierul este 
sa acceseze serviciul Google Play sau App 
Store de pe telefonul mobil, să caute aplicația 
FarmIS și să o instaleze, sau să acceseze de la 
calculator adresa www.titanfarmis.com , apoi 
să contacteze reprezentanții Titan Machin-
ery România pentru a solicita înregistrarea. 
Sistemul vine preinstalat pe toate tractoarele 
mai mari de 55 CP și combinele CASE IH 
livrate de Titan Machinery în 2018 fără costuri 
suplimentare și cu abonament gratuit în 
primul an.
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FARMING
INTELIGENT SYSTEM

FarmIS este noul serviciu de monitorizare fl otă de utilaje (multimarcă) 
dezvoltat de Titan Machinery România pe tehnologii de tracking de ultimă 
generație cu ajutorul căruia veți obține informații și rapoarte în timp real 
despre activitățile utilajelor. 

GESTIONEAZĂ-ȚI AFACEREA 

INTELIGENT

Sistem compatibil cu toate mărcile și modelele de utilaje agricole.
Preinstalat pe toate tractoarele mai mari de 55 CP și combinele noi Case IH livrate începând cu Ianuarie 2018. Abonamet gratuit in primul an.
Afl ă mai multe detalii contactând reprezentanții Titan Machinery.

Importă suprafețele Apia sau cadastrale ale fermierului
Defi nește listă de implementuri cu lățimi de lucru
Raportează consumul de combustibil  / ora / zi / ha, identifi cat din sonda existentă sau CAN BUS
Determină modul “ÎN LUCRU“ în funcție de încărcarea motorului, RPM și viteză
Localizare GPS cu alertă pentru părăsirea solei prestabilite
Suprafață totală lucrată în ultimele 24h la nivel de utilaj sau întreaga fl otă.
Total consum în ultimele 24h la nivel de utilaj sau fl otă.
Alerte prin sms pentru depășirea parametrilor optimi de operare 
(consum ridicat, temperatură, rpm, etc.)
Alte rapoarte de productivitate și performanță în fucție de preferințele fermierului.

ADMINISTRATIV    0746 130 679

OFERTE SI SUPORT TEHNIC
Zona VEST          0742 223 282 
Zona EST            0757 095 389
Zona  SUD          0757 105 118

www.titanfarmis.com     www.titanmachinery.ro     



Ofertă supusă unor termeni și condiții, valabilă în limita stocului disponibil până la data de 31.05.2018. Afl ă mai multe detalii de la reprezentanții Titan Machinery România. Imagini cu caracter informativ, fără valoare contractuală. 

TE CONECTĂM CU

VIITORUL

www.titanmachinery.ro

BUCUREȘTI - Parcul Industrial A1, Autostrada București-Pitești km 13.2, Ilfov Tel: 0374 367600
BRĂILA  - Cazasu, jud. Brăila, Sos. Centură DN2 B, cod 817181  Tel: 0758 246952
CLUJ  - Str. Gării nr. 8A Localitate Bonțida, Județul Cluj  Tel: 0374 367698
CONSTANȚA - Str. Tulcei nr. 108-109, Localitatea Lumina, jud. Constanța Tel: 0374 367640
CRAIOVA - Calea București nr 136/10, Com. Pielești, Județul Dolj Tel: 0374 367633 
ORADEA  - Str. Matei Corvin, Nr. 110, Oradea, Județul Bihor  Tel: 0374 367605
ROMAN  - Str. Libertatii FN, Comuna Cordun, Roman, Judetul Neamt Tel: 0374 367603
SLOBOZIA - Centrul de Afaceri Hamilton, Șoseaua Slobozia - DN2A   Tel: 0756 065637
TIMIȘOARA - Calea Lugojului nr. 58-60, Com. Ghiroda, jud. Timiș  Tel: 0374 367604 

offi ce@titanmachinery.ro 
valentin.albu@titanmachinery.ro

cluj@titanmachinery.ro
constanta@titanmachinery.ro

craiova@titanmachinery.ro
oradea@titanmachinery.ro 
roman@titanmachinery.ro

slobozia@titanmachinery.ro
timisoara@titanmachinery.ro 

Achiziționează acum un tractor nou Case IH și primești cadou un 
iPhone X la pachet cu noul serviciu de monitorizare fl otă de utilaje 
agricole - farmis, dezvoltat de Titan Machinery România. Oferta se 
aplică tractoarelor cuprinse în gama de putere de la 55CP la 620CP. 


