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Case IH Early Bird
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Achiziționați o combină Case IH Axial-Flow® din seria 
140 sau 240 prin programul Early Bird și primiți un  
autoturism pick-up nou Mercedes-Benz Clasa X.

Oferta este supusă unor termeni și condiții, valabilă până la data de 20.12.2018, în limita stocului de combine disponibil. Află mai multe detalii de la reprezentanții Titan Machinery România. Imagini cu caracter informativ, fără valoare contractuală. 
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 Lumea se schimbă, tehnologiile avansează rapid, iar fermierii din România devin din ce în ce mai pretențioși. Dacă în 
urmă cu 30 de ani rezistența unui utilaj reprezenta criteriul de bază în selecția acestuia, încet dar sigur, reducerea costurilor de 
exploatare, productivitatea de lucru și confortul au devenit elemente cheie. În cele din urmă, utilajul a ajuns un adevărat centru de 
profi t pentru fermele din România, orice ban economisit reprezentând un avantaj pentru agricultor: intervale de mentenanță mai 
mari, timpi de intervenție mai mici și acces ușor la punctele cheie. Cursa pentru un utilaj cât mai profi tabil pentru proprietar nu se 
oprește însă niciodată. Astfel, misiunea Titan Machinery a fost aceea de a construi un portofoliu de branduri foarte bine cotate la 
nivel mondial, pentru a confi gura fermierului din România o soluție completă și optimă, adaptată la nevoile pe care le are. Toată 
tehnica avansată pe care o distribuim pe piața autohnonă este susținută din punct de vedere practic de o echipă de service ce 
acoperă cu promptitudine întregul spațiu agricol național. Pe de altă parte, principalii producători de utilaje agricole care ne sunt 
parteneri, s-au aplecat și asupra aspirațiilor fermierilor din țara noastră. Din acest motiv, CASE IH, VÄDERSTAD, GREGOIRE 
BESSON, SULKY ș.a. au făcut pași importanți în lupta pentru efi ciență maximă, construind nu numai utilaje extrem de efi ciente 
din punct de vedere al operatorului, dar și perfect adaptate solurilor complexe din această regiune. Lucrarea de față vă propune 
o scurtă trecere în revista dumneavoastră tehnică a câtorva noutăți, catalogate de presa internațională ca fi ind de vârf  și care vă 
vor folosi ca reper în alegerea utilajelor potrivite.

Dragi fermieri,

Rețeaua Titan Machinery RTK+
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 În utimii 11 ani de când România a devenit stat membru al 

Uniunii Europene, întreaga industrie agricolă internă s-a aliniat 

încet-încet la tendințele și standardele impuse de fermierii vecini 

din occident, dat fi ind gradul de dezvoltare avansat de care aceș-

tia dispun. Această aliniere a fost inevitabilă și pe piața autohtonă 

a utilajelor agricole. Datorită suportului acordat de partenerii 

străini și de inputurile de tehnică modernă pe care aceștia le-au 

adus, fermierului i-a fost din ce în ce mai ușor să facă agricultură 

performantă în România. Acesta este din ce în ce mai informat, 

aplecându-se cu interes asupra tuturor specfi cațiilor de ordin tehnic 

pentru utilajele de pe piață, pentru a face întotdeauna alegerea care 

se mulează pe cerințele din ferma pe care o deține. Din întreaga 

piață a utilajelor, segmentul de tractoare nu face rabat de la regulă, 

acesta fi ind într-o continuă schimbare, generată de fl uctuațiile din 

jurul a patru caracteristici importante de care ține cont fermierul din 

România și anume performanța tractorului, rentabilitatea, fi abili-

tatea și confortul oferit utilizatorului.

NOUL
PUMA PRODUCTIVITATEA ÎN 

PRIM PLAN
Brandul Case IH, ce reprezintă 
tradiţia pură a leadership-ului, a pus în 
mişcare sectorul agricol timp de mai 
bine de 170 ani. Punctul culminant al 
istoriei Case IH este reprezentat de 
unirea eforturilor unor mari companii şi 
marci de utilaje agricole, între care se 
remarcă: Case, International Harvester 
şi David Brown, pentru a numi doar 
câteva dintre acestea. Fiecare dintre 
aceste mărci a jucat un rol important 
în istoria şi evoluţia Case IH. De-a lun-
gul anilor, multe lucruri s-au schimbat, 
dar legendarul brand, a cărui culoare 
reprezentativă este roşu, şi-a asumat 
întotdeauna angajamentul de a asigura 
succesul producătorilor agricoli din 
toate colţurile lumii.

ACUM ÎN ROMÂNIA
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Cel mai mare partener al Titan Machinery, 
producătorul mondial, Case IH, este 
pregătit să ofere tractoare sensibil 
adaptate oricărei pretenții pe care o poate 
avea un fermier. De aceea, anul trecut, 
Case IH a lansat pe piața internațională un 
tractor redus la esența lui. Este vorba de 
Puma X. Iar esența lui este foarte simplă: 
o transmisie Semi-Powershift, un motor 
care oferă acces la puterea tipică FPT,  
boost și siguranță în funcționare. Toate 
valvele hidraulice beneficiază de control 
mecanic. Are un control electrohidraulic 
pe ridicătorii spate și este un vehicul care 
în mod deliberat a fost menținut foarte 
simplu, astfel încât să ofere puterea 
efectivă și confortul, fără niciun fel de 
exces de rafinamente electronice. Este un 
tractor care se pretează la orice muncă 
serioasă de câmp și are o tracțiune 
absolut de invidiat așa cum îi stă bine 
oricărui tractor Case IH. Pentru Case IH 
este o premieră pentru că a lansat un 
tractor adresat celor care au nevoie de 
putere mai mult decât de rafinamente 
electronice, integrare în sisteme mai 
sofisticate de producție. Toți cei care își 
doresc controale mecanice, un tractor 
simplu, dar de mare putere, au în Puma X 
un aliat de nădejde.

Cu o putere nominală de 140, 150 sau 165 
CP,  în mod tipic pentru orice tractor 
Puma, Puma X generează boost în 
anumite aplicații cum ar fi trasportul de 
înaltă viteză și aplicațiile cu priză de 
putere. Priza de putere are un selector 
mecanic. Chiar şi în versiunea standard, 
tractoarele Puma X integrează absolut tot 
ce este necesar pentru agricultura 
modernă, inclusiv o transmisie 18F/6R 40 
km/h cu şase trepte de viteză Powershift, 
până la patru supape mecanice cu operare 
de la distanţă şi un sistem hidraulic de 
mare capacitate. Puma 140 X atinge noi 
niveluri de putere, iar în prezent există 
variantele suplimentare Puma 150 X şi 
Puma 165 X, ceea ce înseamnă că aceste 
modele pot fi comandate acum cu trei 
specificaţii diferite. Aceste maşini simple, 
uşor de utilizat, sunt instrumente de 
afaceri rentabile care vă permit realizarea 
activităţilor la standardele proprii unor 
tractoare mult mai complexe. Odată cu 
adăugarea a trei noi modele Semi-
Powershift standard, Puma 140 X, 150 X şi 
165 X, gama Puma oferă acum mai multe 
opţiuni ca oricând, pentru a satisface 
exigenţele oricărui tip de întreprindere.

Extrem de economice atunci când vine 
vorba de consumul de carburant datorită 
turației scăzute de  lucru a motoarelor ce 
le echipează chiar şi atunci când au de 
executat sarcini grele, tractoarele din 
seria Puma X echipate cu AFS (Advanced 
Farming System) generează economii 
importante de timp şi bani prin reducerea 
timpilor morţi şi optimizarea ciclurilor de 
lucru. Tehnologia inteligentă a acestor 
tipuri de tractoare vă scuteşte de 
cheltuieli importante. De asemenea, 
multe dintre modificările cheie se găsesc 
în cabină, care are o interfață de bază 
pentru operator cu afișaj digital al 
informațiilor. Interiorul cabinei a fost 
proiectat de inginerii care au cercetat ce 
anume are nevoie un operator de 
tractoare și unde controalele sunt cele 
mai potrivite pentru operarea fără efort. O 
listă completă a echipamentelor opționale 
înseamnă că noile modele Puma X pot fi 
echipate cu caracteristici suplimentare, 
după cum este necesar, cu opțiuni, 
inclusiv sisteme de ghidare și auto-
direcție.

PROFITĂ ACUM DE OFERTA LANSĂRII ȘI BUCURĂ-TE 

DE CALITATEA FĂRĂ COMPROMISURI PRECUM ȘI DE 

BENEFICIILE DE NEEGALAT

la toate modelele Puma
7.000 €

AVANTAJ CLIENT
până la

Motor în 6 cilindri cu capacitatea de 6.700 cm3 

Gamă de putere de la 140 la maxim 209 CP

Transmisie Powershift disponibilă la toate modelele

Confort sporit asigurat de cabina DeLuxe

14 lumini de lucru cu LED

Sistem de Monitorizare GPS Titan FarmIS avansat

Echipare cu anvelope Michelin pentru tracțiune maximă
la toate modelele Puma
7.000 €

AVANTAJ CLIENT
până la

la toate modelele Puma
7.000 €

AVANTAJ CLIENT
până la
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În luna Iulie a acestui an, după 12 
zile de efort susținut, am încheiat 

în Delta Dunării, bucuroși și mândri, 
turul Agronomic Design 2018. 
Acest concept aprofundat de către 

specialiștii americani și pus în 
practică și de către Titan Machinery 

România dispune de o prezentare 
a temei de către inginerii austrieci 
și români deopotrivă, într-un cadru 

specifi c, urmată apoi de demon-
strații în câmp și de testarea utila-

jelor de către cei prezenți. 

Afl at la al 4-lea an consecutiv, turul 
Agronomic Design și și-a urmărit 

desfășurarea în 3 puncte strategice, 

reușind să stârnească din nou in-
teresul fermierilor. Primul eveniment 

a avut loc în localitatea Perișor, din 
proximitatea Craiovei, județul Dolj 

în data de 7 iulie. Turul a continuat 
cu al doilea eveniment în localitatea 
Ziduri de lângă Râmnicu Sărat, ju-

dețul Buzău în data de 12 iulie și s-a 
încheiat în Deltă, la Murghiol, județul 

Tulcea, în data de 16 iulie 2018.
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ele două subiecte centrale din acest 
an și anume transmisia variabilă 
continuă(CVX) a tractoarelor CASE 

IH cu puterea nominală cuprinsă între 
115 și 540 de cai și rotorul cu fl ux axial 
de care dispun combinele Axial-Flow, 
au captat foarte bine atenția fermierilor 
prezenți. Acest lucru, nu întâmplător, s-a 
datorat scurtelor prezentări teoretice în 
binecunoscutul spațiu adecvat al CASE IH 
Demo Truck și, bineînteles, demonstrațiilor 
ingenioase în câmp, unde fermierii au 
putut analiza cu desăvârșire utilajele. Spre 
deliciul acestora, s-au efectuat anumite 
testări nemaivăzute de ei, prezentate pe 
larg de către inginerii noștri. Cu sigu-
ranță, „networking-ul” nu și-a făcut lipsită 
prezența, date fi ind vremea bună de care 
am benefi ciat, tehnica modernă din solă 
și buna dispoziție a invitaților noștri, care 
și-au completat bagajul de cunostințe în 
materie de tehnică agricolă cu două dintre 
elementele importante care au contribuit la 
consacrarea brandului american. 

ransmisia variabilă continuă a 
CASE IH (CVX) aduce benefi cii impor-
tante fermierilor care doresc să-și 

optimizeze productivitatea, calitatea lu-
crărilor și consumul de carburant. Pentru a 
demonstra acest lucru, inginerii austrieci, 
germani și români au arătat în câmp cum 
tractorul CASE IH Maxxum și-a menținut 
constantă viteza de înaintare setată inițial, 
indiferent de turațiile variabile ale motor-
ului. 

De asemenea, cel mai puternic tractor cu 
transmisie CVX, Quadtrac 540 împreună cu 
scarifi catorul Maschio Diablo au demon-
strat cum pot să-și mențină constantă 
viteza pe terenuri denivelate, fără ca oper-
atorul să comute ceva în interiorul cabinei. 
Tot ceea ce se întâmplă în interiorul unei 

transmisii variabile continue este pe 
principiul cutiei negre. Există foarte puțină 
infl uență, foarte puțină intervenție din par-
tea operatorului. Operatorul își alege viteza 
de deplasare, dacă are nevoie de o turație 
fi xă a motorului, o alege și pe aceea, iar în 
rest se totul întâmplă în mod automat în 
interiorul cutiei de viteze.

e de altă parte, cu ajutorul unui set 
de instrumente ingenios concepute, 
la recoltarea demonstrată cu 

combinele Axial-Flow, s-au putut constata 

pierderile, spargerile, cantitatea în tone 
obținută la hectar, viteza de deplasare și 
alte caracteristici ale recoltării. Ca atare, 
pierderile s-au situat în jurul procentului 
de 0.5%, spargerile au fost aproape zero, 
iar cantitatea recoltată a fost între 7 și 10 
tone/ha. Setul de instrumente a constat 
într-un tub prin care se obțin grânele net 
pierdute prin ventilarea paielor, într-o taviță 
gradată și într-o aplicație pe telefonul 
mobil (vezi imaginea 2). 

Totodată, s-a demonstrat cum, un prosop 
înnodat a fost introdus în rabator și a ieșit 
prin secțiunea de împrăștiat paie - nealte- 
rat și complet desfăcut (vezi imaginea 3). 
Acest lucru este dovada faptului că unul 
dintre benefi ciile rotorului cu fl ux axial 
este acela de a desface spicele într-un 
mod delicat și nu prin batere, caracteristic 
combinelor convenționale. 

oncluzia acestor evenimente a fost 
aceea că România benefi ciază de un-
ele dintre cele mai fertile soluri din 

Europa și din lume. Fermierii din România, 
studiind în detaliu tehnica agricolă mo-
dernă, au devenit odată cu timpul, 
adevărați profesioniști în alegerea utila-
jelor potrivite pentru fermele pe care le 
administrează în perspectiva unei agricul-
turi durabile, performante. Tehnica pe care 
constructorul american CASE IH a adus-o 
în România nu a răsărit peste noapte, ci 
este rezultatul unor eforturi continue a 
câtorva generații de ingineri, specialiști și 
inventatori care, în goana după perfecțiune 
de aproape două secole, produc astăzi 
utilaje în topul celor mai performante la 
nivel mondial. Poate că transmisia vari-
abilă continuă (CVX) a tractoarelor CASE 
IH reprezintă pentru unii o alternativă 
de luat în calcul, iar pentru alții o soluție 
neapărată, însă cu siguranță aceasta 
devine un deziderat fără de care agricultorii 
nu pot efectua lucrările solului la cele mai 
înalte standarde, cu efi ciență maximă și 
cu costuri minime. Poate că rotorul cu fl ux 
axial de care benefi ciază combinele CASE 
IH reprezintă pentru unii o simplă caracte-
ristică a acestora, dar cu siguranță acesta 
reprezintă vârful de tehnică mondială în 
recoltare pe care CASE IH l-a inventat și l-a 
dezvoltat în continuu, păstrând spargerile 
și pierderile de boabe aproape de 0.

EVENIMENT - AGRONOMIC DESIGN TOUR 2018

C
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GAMA 
CASE IH CVX

Maxxum, Puma, 
Optum, Magnum, 

Quadtrac



Le mulțumim tuturor invitaților noștri pentru participare, 
domnilor fermieri care ne-au găzduit evenimentele și întregii echipe a 

Case IH pentru devotamentul și efortul de care au dat dovadă!

imaginea 2

imaginea 3
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Pasul înainte al tehnologiei
TERMINALUL UNIVERSAL QUARTZ 800 ISOBUS DE LA SULKY 

ai exact, vă întrebați despre ce 
anume este vorba? Acest Quartz 
800 este cu siguranță cel mai dez-

voltat terminal ISOBUS în ceea ce privește 
fertilizarea centrifugală și a fost creat 
pentru a oferi o precizie suplimentară atunci 
când se distribuie îngrășăminte cu fertiliza-
toarele SULKY X40 + și X50 +. Practic, prin 
acest terminal, operatorul poate controla 
toate cele 12 secții de împrăștiere ale fertil-
izatoarelor, concomitent sau în parte.

Terminalul tactil, color, de opt inci, benefi -
ciază de o tehnologie avansată generoasă și 
oferă agricultorilor posibilitatea de a 
maximiza acuratețea și rentabilitatea la 

împrăștierea îngrășămintelor. Terminalul 
permite gestionarea zonei de împrăștiere 
pe o curbă astfel încât, la întoarcerea de la 
capăt de rând suprafața pe care se aplică 
îngrășământul nu se suprapune niciodată. 
Fiecare dintre cele 12 secțiuni de împrăș-
tiere poate fi  gestionată separat și în toate 
confi gurațiile, indiferent de lățimea de lucru. 
În plus, terminalul gestionează modulația 
din dreapta / stânga prin GPS, lucru pentru 
care Sulky a primit un premiu de inovare la 
SIMA 2015. Ergonomia interfeței Isobus a 
fost atent proiectată de Sulky. 

Producătorul francez de utilaje 
agricole, Sulky, a adus pe piața 
mondială în urmă cu 3 ani, o 
soluție de ultimă generație în 
materie de tehnică de împrăștiere 
a îngrășămintelor, în atributul ter-
minalului ISOBUS QUARTZ 800, 
performanță catalogată ca fi ind 
de vârf, motiv pentru care a fost 
imediat premiată de către juriul 
de la SIMA și rămasă neegalată 
până astăzi. 

INOVAȚII

M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Controlul individual al secțiunilor
24 m / 12 secții = 2 m / secție
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Controlul și ghidarea mașinii sunt vizibile 
simultan pe ecran, în timp ce lucrează, 
ceea ce asigură navigarea fără probleme și 
controlul ușor al fertilizatorului.

erminalul Universal Isobus Quartz 
800, combinat cu convertorul Sulky 
Isolink, permite fermierilor să benefi -

cieze de o soluție 100% Sulky Isobus, pentru 
o compatibilitate și o efi ciență maximă. Cu 
toate acestea, pentru agricultorii care au 
deja un terminal Isobus, tot ceea ce este 
necesar pentru a controla fertilizatorul, este 
ca <Sulky Isolink> să se conecteze la 
terminalul existent. 

Chiar mai bine, fi ecare fertilizatortor Sulky 
din gama X40+ și X50+ poate fi  utilizat în 
modul Isobus cu terminalul universal Sulky 
sau în modul non-Isobus cu un terminal 
standard. Acest lucru este deosebit de 
avantajos în cazul în care un fertilizator este 
împărțit între ferme sau utilizat într-un cerc 
de mașini diferite.

ontrolul formei reale a suprafeței, 
pe care o convertește în curbe, fi e că 
vorbim de întoarceri la capete de rând 

sau la diferite unghiuri ale colțurilor este 
unic pe piață. Modularea (infl exiunea) dozei 
independente pe partea dreaptă și stânga 
prin GPS, atât de așteptată de fermieri și 

afl ată în prim-planul agriculturii de precizie, 
face posibil un control mai bun al aplicării 
îngrășământului în zonele de tranziție, 
zonele în care se recomandă modifi cările 
ratei de aplicare. De asemenea, această teh-
nolgie permite o economie de până la 15% 
din îngrășăminte. Consola permite moni-
torizarea mașinii și observarea informațiilor 
precum răspândirea îngrășămintelor, iar 
telecomanda oferă un control ușor asupra 
închiderilor și deschiderilor dispozitivului de 
împrăștiat atunci când fertilizatorul ajunge 
la capăt de rând.

INOVAȚII

conov este un sistem de control al 
secțiunilor, disponibil pe mașinile 
de împrăștiere a îngrășămintelor 

Sulky (gama X40 + și X50 +) și lucrează în 
combinație cu un GPS pentru optimizarea 
distribuției îngrășămintelor în câmp. Scop-
ul principal al sistemului este de a gestiona 
cantitatea corectă de îngrășământ pe 
teren în locul potrivit, indiferent de forma 
câmpului (triunghiular, rotund, drept ...). 
Benefi ciul fermierului este de a garanta un 
randament optim și uniform și de a limita 

deșeurile de îngrășăminte prin aplicarea 
optimă a acestora  la capetele de rând. 

stăzi, prin vârful de tehnologie 
al Econov, pentru agricultura de 
precizie, Sulky oferă posibilitatea 

unică de a obține o precizie maximă pentru 
a efectua o rată variabilă separat pe partea 
stângă / dreaptă, în loc de a gestiona rata 
de împrăștiere pe lățime întreagă (brevetul 
Sulky). Nici un competitor nu poate oferi 
astăzi acest nivel de tehnologie pe piață

T
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Chiar mai bine, fi ecare fertilizatortor Sulky 
din gama X40+ și X50+ poate fi  utilizat în 

X40 2.500 l

X50 3.200 l



NOUTĂȚI
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Scurtează timpul de execuție  
CU MANIPULATOARELE CASE IH FARMLIFT
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Fermierii pot acum să se bazeze pe telehandlerele Case IH Farmlift pentru execuția celor mai 
difi cile lucrări. Proiectate să maximizeze manevrabilitatea şi să execute mai rapid anumite cicluri 
de lucru, telehandlerele Farmlift se deosebesc de alte utilaje de acelaşi tip de pe piață prin 
stabilitatea oferită chiar şi în condiții de teren accidentat, datorită centrului de greutate foarte jos 
şi a ampatamentul destul de lung. Ele vor îndeplini în cel mai scurt timp orice sarcină atribuită 
datorită brațului telescopic mai lung, amplasării mai bune a sarcinii şi capacității portante mari.

SIMPLITATE ŞI EFICIENŢĂ ÎNTR-UN 
PACHET COMPACT 
FARMLIFT SERIA 525 
Manipulatoarele au un design simplu, fără 
elemente inutile, fi ind destinate și fermelor 
de mici dimensiuni, care au nevoie de un 
utilaj versatil pentru a executa o multitudine 
de lucrări cotidiene în spaţii înguste. Uşor 
de operat datorită comenzilor intuitive, foar-
te manevrabile şi destul de fl exibile, tele-
handlerele echipate cu braţ telescopic având 
lungimea de 5 metri şi putând ridica sarcini 
cu masa de până la 2.500 kg sunt extrem de 
economice atunci când vine vorba de consu-
mul de carburant, ducând la îndeplinirea cu 
succes a tuturor sarcinilor atribuite fără a 
necesita costuri de exploatare ridicate.

NOUTĂȚI
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EFICIENȚĂ SPORITĂ - 
MANIPULAȚI MAI MULT MATERIAL
FARMLIFT SERIA 632
Manipulatoarele sunt echipate cu un braţ 
telescopic cu lungimea de 6 metri, care 
poate ridica sarcini cu masa de până la 
3.200 kg. Pe de altă parte, Farmlift seriile 
735 şi 935 sunt echipate cu braţe telescopice 
cu lungimi de 7 metri, respectiv 9 metri, și 
pot ridica sarcini cu masa de până la 3.500 
kg. Toate aceste tipuri de utilaje vor duce 
la îndeplinire sarcinile atribuite asigurând 
confortul permanent al operatorului şi fără 
a necesita costuri de exploatare ridicate. 
Motoarele mai puternice şi pompa de ulei 
cu roţi dinţate prevăzută cu dispozitiv de 
avertizare la suprasarcină optimizează per-

formanţele acestor tipuri de utilaje. Ele sunt 
uşor de operat datorită faptului că 
operaţiunile de ridicare şi coborâre ale 
braţului precum şi schimbarea treptelor de 
viteză se realizată cu ajutorul joystick-ului 
dedicat. Scaunul ergonomic precum şi siste-
mele de încălzire, ventilaţie şi aer condiţion-
at creează un mediu de lucru confortabil 
pentru operator.

RANDAMENT MAXIM DE LUCRU
FARMLIFT SERIA 635
Manipulatoarele sunt echipate cu braţ 
telescopic având lungimea de 6 metri și pot 
ridica sarcini cu masa de până la 3.500 kg. 
Ele sunt depăşite doar de către manipula-
toarele Farmlift seria 742, echipate cu un 

braţ telescopic având lungimea de 7 metri, 
ce pot ridica sarcini cu masa de până la 
4.200 kg. Cabina acestor utilaje puternice şi 
extrem de productive oferă operatorului un 
confort superior. Puternica pompă de ulei 
hidraulic cu debit variabil, prevăzută cu dis-
pozitiv de avertizare la suprasarcină, trans-
misia cu inversor electrohidraulic de sens 
(Powershuttle) şi joystick-ul de selectarea 
a treptelor de viteză garantează efi cienţa şi 
productivitatea ridicată a acestor tipuri de 
manipulatoare cu braţ telescopic. Cabina 
de lux, prevăzută cu scaun ergonomic şi 
comenzi dispuse inteligent, asigură con-
fortul operatorului pe durata întregii zile 
de lucru.

Pentru indicele său sporit de confort.
Modelul propune o cabină cu vizibilitate 
crescută, izolată fonic ceea ce reduce zgo-
motul în timpul funcționarii. Interiorul este 
larg și deschis datorită viziunii ergonomice 
care planează asupra design-ului. 

Pentru sistemul hidraulic.
Fiecare model benefi ciază de un sistem 
hidraulic conceput să maximizeze puterea 
și efi ciența.  Pompa hidraulică cu pinioane 
are un ciclu rapid, atingând astfel un maxim 
de profi tabilitate. Farmlift 735 are un sistem 
hidraulic de 120l/m.

Pentru putere.
Motorul de 110 cp este conceput pentru 
maxim de efi ciență. Modelul are un motor 
cu 4 cilindri și se încadrează în standardele 
europene de emisie Tier IIIB.

Pentru siguranță pe care o oferă.
Toate modelele sunt proiectate cu șasiu și 
elemente structurale heavy-duty. Brațul 
este construit în așa fel încât să pluseze 
gradul de stabilitate și siguranță al mașinii, 
având un sistem anti-răsturanare impre-
sionant.

Pentru posibilitatea de confi gurare
Farmlift 735 poate fi  echipat cu cabina pre-
mium, cabina dotată cu un scaun confortabil 
prevăzut cu suspensie pneumatică, pentru 
a amortiza efectele terenului accidentat. De 
asemenea, cabina este prevazută cu un joy-
stick integrat cu iluminare, montat la nivelul 
mâinii drepte care are funcții de schimbare 
a direcției de mers și a vitezei.

Pentru transmisia Powershift
Viteza maximă de 38km/h este atinsă la 
2,200 rpm, iar valvele electro-hidraulice au 
grijă de ajustările de viteză și direcție. Teh-
nologia Power Shuttle garantează ușurința 
manevrării în timpul funcționării.

NOUTĂȚI

De ce să ne ceri o ofertă pentru Farmlift 735? 
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Cositoarele autopropulsate 
WINDROWER M155 E4

®

Cu o experiență de peste 65 de ani, producătorul 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.

Mașina de cosit autopropulsată M155 E4 de la MacDon reprezintă cu 

certitudine cel mai efi cient și rentabil pachet de benefi cii în raport cu 

celelalte utilaje convenționale de pe piață. Aceasta dispune de un mo-

tor în 4 cilindri cu o putere nominală de 155CP, ce respectă regle-

mentările de emisie Tier 4,  are o greutate de 4.5 tone și se depla-

sează 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. Echiparea 

acesteia cu heder-ul multi-cultură MacDon D65 Draper oferă per-

formanțe 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, heder-ul D65 Draper a fost 

proiectat să obțină o productivitate bună în condiții de viteză semni-

fi cativ mai mare în raport cu  viteza medie a altor hedere de pe piață.
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“SPIRIT“-UL VÄDERSTAD   
În această perioadă fermierii pregătesc arăturile pentru însămânțări și fac pregătirea terenului pentru culturile de 
toamnă. Toate aceste lucrări vor culmina cu semănatul, aceasta fiind una dintre cele mai importante operațiuni din 
fermă, mai ales atunci când ne dorim să obținem cele mai bune productivități. Toate semințele trebuie să ajungă în 
cele mai bune condiții în sol, pentru a produce plante uniform dezvoltate.

and decideți care utilaj de semănat 
este alegerea bună pentru condițiile 
particulare din fermă, este important 

să aveți în vedere conceptul utilajului înainte 
de toate. Un concept relativ nou în ceea 
ce privește construcția utilajului a intrat 
pe piață în toamna lui 2007 sub numele 
de Spirit. Utilajul constructorului suedez 
Väderstad, a fost proiectat pentru cultivarea 
superficială, având aceeași acțiune pe sol ca 

a unui cultivator de top Väderstad. În același 
timp, Spirit este o semănătoare superbă, 
proiectată să semene cu o mare precizie la 
o viteză foarte bună.
În numeroase ferme, Spirit face activi-
tatea pe care o faceau înainte două utilaje. 
“Privim Spirit-ul ca pe un utilaj de bază care 
poate să-și continue dezvoltarea în diferite 
direcții și pentru piețe diferite” spune David 
Ververud, conducătorului proiectului de 

dezvoltare a utilajului. Cerința redusă de 
putere în combinație cu înființarea eficientă 
a patului germinativ și fertilizarea, fac din 
aceast utilaj, unul dintre cele mai bine vân-
dute. Gama variată de echipamente frontale, 
permite acestui utilaj să se adapteze perfect 
diferitelor tipuri de sol şi de cerinţe de 
cultivare. Roțile largi, poziționate decalat, 
reconsolidează solul și reduc necesarul de 
putere.

TEHNICĂ AGRICOLĂ
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PRECIZIE MAXIMĂ ȘI LA VITEZE MARI
Totate piesele care întră în contact cu solul 
pot oscila, fi ind suspendate individual, ceea 
ce înseamnă că șasiul acestei semănători 
rămâne stabil, iar adâncimea de semănat 
rămâne constantă. Suplimentar la optimi-
zarea tuturor pieselor în mișcare, sistemul 
de dozare și, în particular, sistemul de 
dozare al fertilizatorului este proiectat 
pentru doze mari. Motorul electric al 

sistemului Fenix a fost selectat pentru a 
face față la întregul spectru de utilizări al 
dozatoarelor. Asta înseamnă că viteza nu 
este limitată de capacitatea semănătorii. 
Poziția înaltă a capetelor distribuitoare este 
importantă pe terenurile în pantă, unde se 
asigură distribuirea precisă a semințelor 
și a fertilizării astfel încât acestea nu se 
mai blochează până ajung la brăzdare. 
Buncărele încăpătoare dau capacitate mare 

de lucru, cele de pe Spirit având un design 
prietenos, cu acces facil la înălţime joasă, 
capace mari ce se deschid uşor de la sol şi 
iluminare pentru lucrul pe timp de noapte.

TEHNICĂ AGRICOLĂTEHNICĂ AGRICOLĂ
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Bara de nivelare Crossboard pe terenuri 
arate. În fermele în care se ară majoritatea 
terenului disponibil, bara de nivelare Cross-

board este  recomandată. Această bară de 
utilizare intensă nivelează cu efi cienţă 
maximă în timp ce menţine cerinţa de 
putere la un nivel mic.

Discurile lucrează cel mai bine în mirişte
În fermele unde prelucrarea se efectuează 
cu ajutorul unui cultivator, echipamentul
System Disc Aggressive este alegerea cea 

mai potrivită. Două rânduri de discuri 
zimţate, conice, din oţel special V-55 cu 450 
mm diametru, efectuează lucrarea de cul-

tivare. Resturile vegetale şi buruienile sunt 
amestecate bine în stratul superfi cial de sol. 
Poziţionarea în X a discurilor asigură depla-
sarea în linie dreaptă în spatele tractorului.

Discurile pot lucra în tandem cu bara 
CrossBoard
În fermele unde adâncimea de lucru de-
pinde de cultura precedentă şi tipul de sol,  

se aplică arătura sau lucrări minime, după 
caz, iar sistemul System Disc Aggressive 
cu bara CrossBoard sunt cea mai bună com-

binaţie. Cultivarea poate fi  astfel adaptată 
la condiţiile solului, dând posibilitatea unei 
game variate de posibilităţi. CrossBoard 
este controlată hidraulic din cabina trac-
torului şi are două opţiuni, fi e modelul uşor 
Light (45 mm) fi e cel de utilizare intensă 
Heavy (80 mm).

TEHNICĂ AGRICOLĂ

Tipul de sol variază de cele mai multe ori la fel de mult ca şi ideile despre cum ar trebui efectuată lucrarea de prelu-
crare şi de semănat. Astfel, Spirit poate fi  adaptat diferitelor condiții cu ajutorul a trei echipamente frontale diferite.

Lucrează în mirişte şi teren arat

Consolidarea atentă a solului înainte de așezarea semințelor
Roţile de suport decalate, plasate central, 
cu dimensiunea de 820 mm diametru şi 400 
mm lăţime, asigură consolidarea optimă şi 
nivelarea solului precum şi deplasare lină, 
stabilă a întregului utilaj la viteze mari, atât 
în câmp cât şi pe drum. Fiecare roată este 
montată individual, ceea ce înseamnă că în 
cazul unei pene este uşoară reparaţia unei 
singure roţi, fără a fi  necesară demontarea 
tuturor. Montarea acestora este făcută în 
poziție decalată la o distanţă de 300 mm 
pentru a face posibilă trecerea unei cantităţi 
mai mari de sol şi resturi vegetale. Studii 
efectuate au arătat că decalajul scade nece-

sarul de putere cu până la 25 de procente pe 
solurile uşoare. Între roţi există o bară din 
cauciuc opţională ce nivelează orice brazdă 
care poate apărea şi lasă în urmă un pat 
germinativ perfect.

Tehnologie pentru precizie
Designul Spirit are un singur țel – precizie. 
Aceasta începe efectiv cu ştergătorii de 
urme, ceea ce asigură că structura solului 
este aceeaşi de-a lungul întregii lăţimi de 
lucru. Mai apoi continuă cu echipamentul 
frontal, unde discurile sunt montate individ-
ual pentru plasarea perfectă a seminţelor.
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Sistemul de dozare Fenix este protejat 
contra coroziunii şi este adaptat atât pentru 
dozarea seminţelor cât şi a fertilizatorului. 
Rotoarele fl exibile din cauciuc au marele 
avantaj de a nu fi  agresive cu seminţele şi 
nici cu motorul. O clapetă pentru închi-
derea fl uxului de seminţe şi fertilizator face 
uşoară întreţinerea chiar şi cu buncărul plin.
O unitate radar asigură măsurarea precisă 
a vitezei şi transmiterea acesteia către Fenix 

în orice condiţii de lucru. Fiecare rând poate 
fi  monitorizat individual, trimițând un sem-
nal imediat ce fl uxul de seminţe este oprit 
sau încetinit. Aceasta înseamnă că nu există 
nici un risc de înfundare pe tuburile de 
semănat. Cu ajutorul închiderii a jumătate 
din utilaj pe modelele mari de 6-9 m, atât 
fertilizatorul, cât şi seminţele pot fi  oprite pe 
terenurile neregulate.

Brăzdare Active 
Presiunea pe brăzdar ajustabilă hidraulic, 
permite plasarea optimizată a seminţelor 
pentru diferite condiţii de sol, cu presiune 
mai joasă pe solurile mai uşoare până la 
presiune maximă pe solurile mai grele. 
Forma triunghiulară a amortizării, TriForce, 
asigură forţă constantă chiar şi la impacturi 

mari la viteze mari. Aceasta îmbunătăţeşte 
plasarea seminţelor pe solurile variate chiar 
şi pe terenurile neregulate. Lațimea roților 
de presare asigură menţinerea adâncimii 
de semănat dar şi închiderea şanţurilor 
seminţelor chiar şi pe solurile foarte uşoare, 
în timp ce dimanetrul generos al acestora 
conduce la trecere netedă, cu impacturi 

minime asupra vibrațiilor, mărind astfel 
precizia la viteză mare. Spiţele previn acu-
mularea solului între arc şi răzuitor.

Componente durabile
Toate piesele în mişcare de pe Spirit sunt 
soluţii unice Väderstad pentru a asigura 
viaţă lungă şi precizie utilajului.

TEHNICĂ AGRICOLĂ

Sistemul Fenix   II de înaltă precizie, asigură o dozare constantă și sigură a semințelor. Motorul puternic permite viteze mari 
de însămânțare la viteză mare. În plus, ventilatorul integrat funcționează la viteză redusă, rezultând un consum redus de 
combustibil și o funcționare silențioasă. Poziția sa ridicată reduce admisia de praf, mărind astfel precizia de penetrare.

Măsurarea semințelor cu mare precizie

Plasarea perfectă a semințelor

Consolidarea atentă a solului înainte de așezarea semințelor
VÄDERSTAD 
Brăzdar cu presiune activă 
Asigură o adâncime egală 
a semințelor și în terenuri 
deluroase sau cu denivelari 
și la diferite tipuri de sol.

COMPETITORI 
Brăzdar clasic 
Nu poate asigura o adâncime 
egală a semințelor în sol în 
funcție de denivelările sau 
copierea terenului.
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TEHNICĂ AGRICOLĂ Tehnologie și confort  
TRACTOROARELE CASE IH LUXXUM

oua serie de tractoare pe care 
producătorul american Case IH 
a lansat-o ofi cial în 2016 este 

caracterizată mai ales prin versatilitate și 
a fost proiectată să înlocuiască cu “vârf  și 
îndesat“ gama de tractoare Farmall U Pro. 
Astfel, toate îmbunătățirile, fundamentate 
pe tehnologia de ultimă oră aduse pe acest 
segment de tractoare cu puteri cuprinse între 
100 și 120 CP, sunt materializate de acum 
într-un singur ansamblu ce poartă numele de 
Luxxum. Noutățile aduse odată cu Luxxum 
sunt: o manevrabilitate mai mare, un nivel de 
confort mai ridicat, o vizibilitate mai bună, 
toate în cel mai bun ansamblu de tracțiune de 
această dimensiune pe care constructorul l-a 
făcut vreodată.

ama Luxxum este disponibilă în trei 
modele: 100 (99 CP), 110 (107 CP) 
și 120 (117 CP),  dotate cu motoare 

FPT de 3,4 litri, cu 4 cilindri. Cele trei atribute 
ale gamei Luxxum sunt: confort, efi ciență și 
versatilitate. Cadrul este compact, ceea ce 
înseamnă că tractorul este foarte manevrabil 
în spații închise, fi e că lucrează în grajduri de 
animale, fi e în jurul fermei. De asemenea, 
Luxxum este extrem de robust și stabil, ceea 
ce îl face util la orice operație, cu încărcător 
frontal, cu accesorii pe sistemul hidraulic 
spate sau cu unelte remorcate. În premieră 
pentru un tractor Case IH de această dimen-
siune, inginerii i-au incorporat lui Luxxum, de 
la tractoarele mai mari, întreaga cotieră multi-
controller, aducând astfel mai multe butoane 
la îndemâna operatorului.

G

N
PREMIUM. Construite la fabrica CASE IH din 
St. Valentin din Austria, tractoarele Luxxum 
nu fac deloc excepție în depășirea standar-
delor. Un cuvant defi nitoriu pentru Luxxum 
este “Excelență”, de la concepte de design 
care ușurează sarcinile zilnice, până la 
materialele utilizate în construcția acestora 
și la precizia cu care ele sunt asamblate. În 
privința confortului, Luxxum are o cabină 
suspendată și opțiunea de suspensie pe 
puntea față. Acoperișul cabinei vă permite 
o vizibilitate ridicată, cu siguranță un câștig 
pentru productivitatea mașinii atunci când 
sunt manipulate sarcini la înălțime.

VERSATILE. Echipate cu o motorizare în 
4 cilindri de 3.4 litri și o putere nominală 
de până la 117 CP, acestea îndeplinesc cu 
succes majoritatea sarcinilor dintr-o fermă. 
Rapide pe drum, stabile in pante, agile 
în jurul fermei și manevrabile pe câmp, 
tractoarele Luxxum sunt mai mult decât 
sufi cient de confortabile pentru ore lungi în 
câmp și au capacitatea hidraulică de a acțio-
na și de a manevra utilaje tractate grele. 
Versatilitatea noii serii i-a făcut pe jurnaliștii 
presei agricole din Franța să vadă în Case 
IH Luxxum 120 un candidat perfect pentru 
tractorul anului 2018” la secțiunea utilitar.

UȘOR DE FOLOSIT. Un tractor cu o echi-
pare superioară precum Luxxum, nu este 
neapărat și greu de operat. Acesta dispune 
de cateva caracteristici și tehnologii întâlnite 
pe tractoarele mai mari Case IH, cum ar fi  
Multicontroller, setarea individuală a turației 
minime sau maxime de lucru și Joystick 
pentru controlul hidraulic. Chiar dacă 
sunteți sau nu familiarizați cu aceste teh-
nologii, veți descoperi că operarea tractoru-
lui va deveni foarte rapid, una naturală. 
Transmisia automată 32X32 Powershift și 
Powershuttle cu trei nivele de „acțiune”, 
asigură performanța ideală de lucru zi de zi. 
În dotarea standard intră un sistem hidraulic 
cu un debit de 80 de litri, cu pompa ce 
asigură sufi cientă putere pentru operați-
unile de lucru în câmp sau în fermă. 

EFICIENT. Inima fi ecărui tractor Luxxum 
este motorul FPT, acesta fi ind un nume 
care se identifi că prin efi ciență, economie 
și standarde ridicate de inginerie. Cei patru 
cilindri, cu patru supape ai motorului de 3,4 
litri ce dispune de turbocompresor și inter-
cooler, crează o unitate compactă de putere, 
capabilă să funcționeze efi cient și economic. 
Rezultatul este un tractor cu un raport ideal 
putere-greutate pentru fi ecare activitate 
a fermei, de la activități cu turații reduse, 
până la activități grele cu un necesar sporit 
de putere sau transport de mare viteză.
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CUPĂ ROBUST  CADOU

PENTRU FIECARE 

ÎNCĂRCĂTOR

FRONTAL STOLL 

Fie că este vorba de manipulare sau încărcare, prin forţa sau înălţimea de ridicare, 
stabilitatea sau viteza de operare, tractorul echipat cu un încărcător frontal STOLL 
își găsește aplicabilitatea în majoritatea activităților din orice fermă.

    Acționare complet hidraulică JOYSTICK MULTICONTROLLER 

    Suspensie hidraulică CONFORT DRIVE 

    Bloc de cuplare hidraulică rapidă HIDRO FIX 

    Paralelo Matic

ÎN ECHIPARE STANDARD DISPUNE DE:

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

Transformă-ți tractorul într-unul multifuncțional cu
ÎNCĂRCĂTOARELE FRONTALE STOLL

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 



Noua generație de cultivatoare 
Top Down de la Väderstad 

TITAN MACHINERY ROMÂNIA – UNIC DISTRIBUITOR

Despre familia de produse TopDown

TopDown este un cultivator robust și 
multifuncțional, atât pentru cultivarea 
superfi cială, cât și pentru cea în adâncime, 
proiectat pentru o reconsolidare într-o 
singură trecere. Cele trei zone de lucru 
reglabile individual oferă posibilitatea de a 
adapta utilajul la diferite condiții ale solului. 
TopDown 300-900, care are distanța între 
discuri de 12,5 cm, spațierea de 27 cm și un 
dispozitiv de reglare hidraulică de până la 
700 kg, poate cultiva până la adâncimea de 
30 cm. Cu punctele DeepLoosening, adânci-
mea crește până la 40cm. TopDown 300-900 
este disponibil în lățimi de lucru de la 2.65 
până la 9.10 m. Când este rabatat, lățimea 
de transport a lui TopDown 300-700 este de 
3.0m, în timp ce TopDown 900 are o lățime 
de transport de 5.0m.

Noua generație TopDown

Versatilul cultivator al producătorului 
suedez, Väderstad, TopDown, disponibil 
cu lățimi de lucru între 3 și 9 metri a intrat 
într-o nouă generație. Actualizările extinse, 
împreună cu noua opțiune de tăvălug dublu 
SteelRunner, determină extinderea perfor-
manței, facând-o astfel greu de egalat.

Noua generație TopDown are un cadru ran-
forsat, o nouă hidraulică, dinți mai puternici 
și o nouă opțiune de tăvălug. „În agricultura 
modernă de astăzi se observă o tendință
de a lucra solul cu tractoare de dimensiuni 
mai mari, observându-se de asemenea și 
o dorință puternică a fermierilor pentru o 
efi ciență maximă la lucru.

Noua generație TopDown a depășit toate 
așteptările”, afi rmă Mattias Hovnert, Direc-
tor de vânzări și marketing la Väderstad.

Cultivatorul multifuncțional TopDown 
operează cu patru zone de lucru, rezultând 
atât o cultivare superfi cială, cât și una la 
adâncime, precum și o nivelare efi cientă 
și o reconsolidare dintr-o singură trecere. 
Noua generație TopDown oferă performanțe 
îmbunătățite în toate zonele de lucru. „În 
prima zonă de lucru, discurile agresive 
TrueCut 470 efectuează o tăiere și o ames-
tecare cu un grad ridicat de efi ciență. În cea 
de-a doua zonă de lucru, hidraulica revizuită 
efectuează o relaxare, o distribuire și o 
amestecare intense, indiferent de condițiile 
solului. Datorită unui design revizuit și a 
unghiurilor mai bune de lucru, se creează o 
nivelare optimă în zona trei, iar noul tavalug 
dublu SteelRunner oferă avantaje mari, atât 
în a patra zonă de lucru, cât și în cea fi nală”, 
spune Mattias Hovnert.

Reconsolidarea efectivă

Noul tăvălug dulblu și reglabil SteelRunner 
oferă recondiționarea completă a solului în 
adâncime.

„Tăvălugul dublu SteelRunner, care creează 
o reconsolidare efi cientă și o spargere a bul-
garilor, a devenit odată cu această generație 
de cultivatoare, un competitor puternic pe 
piața de tăvălugi. Datorită designului aces-
tuia, solul se usucă mai repede, permițând-i 
astfel fermierului să meargă rapid pe teren 
pentru următoarea operațiune”, spune Mat-
tias Hovnert, și continuă: „În plus, designul 
deschis al tăvălugului are ca rezultat un 
efect de buldozer redus la minimum.”

NOUTATI
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CREȘTEȚI PRODUCTIVITATEA
CU PRECIZIA DE NIVEL ÎNALT A 

SEMĂNĂTORILOR TRAMLINE DE LA

 ...plasarea perfectă a semințelor asigură un 
       procent maxim de germinare din totalul acestora

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: 0374 367678
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 
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CONSTRUCȚIE ROBUSTĂ 
Cadru cu 2 grinzi de susținere

ALIMENTARE FACILĂ 
a buncărului monobloc 1.100 l

PRECIZIE DE APLICARE 
de nivel înalt

de la 1.5 la 400 kg/ha 

BRĂZDAR UNIDISC - O singură soluție 
pentru toate tipurile de teren

  Numărător hectare

  Informații viteză de lucru

  Informații rată de aplicare kg/ha

  Alarmă pentru buncăr gol

  Test de calibrare simplu și precis

MONITOR ULTRON MS

   ECHIPARE STANDARD CUECHIPARE STANDARD CU



OPTUM CVX

Tractorul Optum CVX
UN REPER IMPORTANT PENTRU CASE IH 

inând cont în principal de cerințele agricultorilor europeni, inginerii Case IH au 
reușit să producă o nouă gamă de tractoare mai puternice și mai apropiate 
ca dimensiuni de tractoarele din seria Puma. Noile tractoare Optum CVX 

sunt primele utilaje de acest tip fabricate de Case IH care au un aspect complet 
diferit de tractoarele din celelalte serii, cu o capotă mai joasă, aripi spate remodelate 
și un bloc de lumini mai atrăgător din punct de vedere vizual.

Ț

 lienții noștri din Europa, care administrează afaceri agricole 
moderne și productive și derulează activități de antreprenoriat 
în agricultură, sunt printre cei mai pretențioși clienți din întreaga 

lume datorită faptului că recoltarea plantelor se desfășoară mai intensiv 
iar producțiile obținute sunt mai mari decât în alte regiuni, chiar si atunci 
când condițiile meteo limitează adesea perioada de timp în care pot fi 
executate lucrările care se impun. Fiind extrem de performante, eficiente 
și fiabile, tractoarele Optum CVX au fost proiectate și construite special 
pentru acești clienți, putându-se achita rapid de orice sarcină care le-a 
fost repartizată”, a declarat Andreas Klauser, Președintele Case IH.

„C
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Gama este compusă din trei modele: Optum 
250, 270 și 300. Fiecare din ele fi ind echipat 
cu motor compact NEF de 6.7 litri. Acest 
motor este capabil să dezvolte puterea 
nominală de 250 CP la turația de 2,100 rpm, 
270 CP la aceiași turație de lucru și 313 CP 
putere maximă la 1,800 rpm in funcție de 
modelul ales. Motoarele dispun de sistemul 

de post-tratare având la bază Tehnologia 
Hi-eSCR only pentru efi ciență maximă de 
ardere și pentru a putea respecta nor-
mele de emisii Stage IV. Supapele acestor 
motoare sunt confecționate dintr-un nou tip 
de material mai dur iar forma camerelor de 
ardere din chiuloasă a fost optimizată pentru 
a suporta presiuni de lucru mai mari; Baia 

de ulei, care reprezintă unul dintre cele mai 
importante elemente structurale, permite ca 
masa totală maximă a tractoarelor Optum 
CVX să atingă 16,000 kg (fără această compo-
nentă, masa tipică a tractoarelor Optum CVX 
nu ar depăși 11,000 kg). Datorită ei, contra-
greutățile utilajului pot fi  acum mai ușoare 
iar sarcina utilă a acestuia mai ridicată.

 Tractoarele Optum CVX sunt la fel de puternice ca modelele mai 
mari, dar agile ca cele mai mici. Astfel, în timp ce costurile lor 

totale de întreținere sunt destul de reduse, randamentul lor de 
lucru este superior, durata de funcționare este maximizată iar 

confortul pentru operator este total: „Aceasta reprezintă soluția 
„Optimă” pentru gama de tractoare Optum CVX, dacă ne referim 

la specifi cațiile lor tehnice și la așteptările clienților. Inginerii 
noștri au regândit și au reanalizat fi ecare detaliu, căutând mereu 
noi modalități de optimizare a randamentului, performanțelor și 
fi abilității lor. Turbocompresorul unic cu geometrie variabilă, de 

tip eVGT, face ca motoarele acestor tipuri de utilaje agricole să 
dezvolte un cuplu ridicat, chiar și la turații reduse și să răspundă 

mai repede la accelerare decât dacă ele ar fi  fost echipate cu 
două turbocompresoare; tocmai de aceea, propulsoarele trac-

toarelor Optum CVX sunt cu adevărat compacte”. Mai mult decât 
atât, noile noastre tractoare sunt lidere absolute atunci când 

vine vorba de intervalele de service, iar operațiunile regulate de 
întreținere ale acestora sunt mai ieftine și pot fi  efectuate mai 

repede. Rezervoarele voluminoase de motorină și AdBlue (având 
capacitatea de 630 de litri, respectiv 96 de litri) sporesc autono-

mia de funcționare a tractoarelor Optum CVX, de vreme ce ele nu 
mai trebuie să revină atât de des la fermă pentru realimentare, 

iar Sistemul de management al ralantiului (Idle Speed 
Management), care reduce turația de ralanti a 

motorului de 850 rpm la 650 rpm, contribuie la 
operarea extrem de efi cientă a acestor utilaje”,

 a subliniat Dan Stuart, 
Directorul de Marketing Case IH.

Gama de tractoare Case IH Optum CVX 250 / 270 / 300

Soluția optimă

a suporta presiuni de lucru mai mari; Baia iar sarcina utilă a acestuia mai ridicată.

Soluția optimă
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Crearea unui tractor care să ofere clienților 
noști cel mai bun randament de lucru a fost 
doar unul dintre obiectivele urmărite de 
inginerii Case IH. Celălalt obiectiv la fel de 
important are legătură cu aspectul estetic al 
utilajelor, de vreme ce noi știm că operatorii și 
clienții noști doresc să se mândrească cu trac-
toarele pe care le conduc și le dețin. Ceea ce-i 
frapează cel mai mult pe oameni atunci când 
ei văd pentru prima dată un tractor Optum 
CVX este noul lui design uluitor. Benefi ciind de 
o nouă capotă cu linii dinamice și de faruri și 
proiectoare echipate cu becuri LED, trac-
toarele Optum CVX anunță o nouă „înfățișare” 
a utilajelor viitoare fabricate de Case IH.
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Crearea unui tractor care să ofere clienților 
noști cel mai bun randament de lucru a fost 

important are legătură cu aspectul estetic al 
utilajelor, de vreme ce noi știm că operatorii și 
clienții noști doresc să se mândrească cu trac-
toarele pe care le conduc și le dețin. Ceea ce-i 
frapează cel mai mult pe oameni atunci când 
ei văd pentru prima dată un tractor Optum 
CVX este noul lui design uluitor. Benefi ciind de 
o nouă capotă cu linii dinamice și de faruri și 

toarele Optum CVX anunță o nouă „înfățișare” 

Un nou design

Transmisie CVX cu 4 trepte și sistemul de blocare al transmisiei
ransmisia cu variație continuă folosită 
pe tractoarele din gama Optum CVX 
a fost proiectată pentru a gestiona 

perfect și a transfera efi cient la roți puterea 
incredibilă dezvoltată de motoarele NEF de 
peste 300 CP. Fiind activată funcția ECO, 
există două intervale de viteză disponibile: 
30–40 km/h și 30–50 km/h; în ambele ca-
zuri, viteza maximă de deplasare în mar-
șarier a utilajului este de 27 km/h. „Noile 
punți față și spate, ampatamentul de 2,995 
mm, pneurile cu diametru de 2.15 metri 
(având dimensiunea de 710/75R42) și trans-
misia cu variație continuă, asigură trans-
ferul excelent al puterii dezvoltate de motor 
la roți și o forță de tracțiune impresionantă. 
De asemenea, tractoarele Optum CVX sunt 
echipate și cu un nou sistem de blocare al 
transmisiei, care este activat mecanic prin 
intermediul unui arc și dezactivat hidraulic.

ractoarele din gama Optum CVX sunt 
echipate cu o punte față mai ușoară 
decât modelele Magnum, care be-

nefi ciază de un sistem de suspensie cu doi 

cilindri hidraulici, având unghiul de oscilație 
de 8 grade și cursa verticală de 110 mm, 
pentru a asigura confortul deplin al opera-
torului și stabilitatea maximă a utilajului în 
timpul deplasării. Distanța mai mică dintre 
puntea față și cuplajul frontal garantează 
distribuirea excelentă a greutății vehiculului 
și permite ca tractorul să aibă dimensiuni 
generale mai compacte. În plus, inginerii 
noștri au încercat permanent să aleagă 
pneuri cât mai mari, care să se încadreze 
în spațiul disponibil limitat de dimensiunile 
generoase ale rezervorul de carburant spe-
cial proiectat, pentru ca utilajul să aibă un 
unghi de bracaj foarte strâns”, mai evidenți-
ază Dan Stuart.

entru deplasarea în condiții depline 
de siguranță pe drumurile publice, 
tractoarele Optum CVX pot fi  echipate 

cu un sistem de frânare cu ABS care să 
ajute la oprirea rapidă a utilajului în condiții 
difi cile sau în situații de urgență. Opțional, 
este disponibil și un sistem de frânare cu 
ABS Avansat. Atunci când acest sistem se 

activează în timpul ce utilajul lucrează pe 
câmp, intră în funcțiune în mod automat 
și sistemul clasic de frânare din interiorul 
tamburilor roților, operatorul putând asigura 
în continuare virarea roților tractorului 
în mod normal; această operațiune este 
controlată electronic pentru a se preveni 
blocarea roților în timpul frânării.

e asemenea, tractoarele din gama 
Optum CVX pot fi  dotate și cu un sis-
tem de monitorizare a presiunii aeru-

lui din pneuri; acest sistem îi permite oper-
atorului să monitorizeze presiunea aerului 
din maxim 16 pneuri, indiferent dacă ele 
aparțin tractorului sau vreunui accesoriu 
remorcat de el. Datorită faptului că sistemul 
este integrat în monitorul cu ecran tactil 
AFS 7000, operatorul va putea confi gura 
anumiți parametri ai căror valori, dacă sunt 
depășite, vor genera apariția unor mesaje de 
atenționare sau alarmă pe afi șaj. Cu ajutorul 
furtunului special afl at în partea din spate a 
utilajului, operatorul va putea umfl a pneurile 
slabe pentru a reveni în siguranță la fermă.

T
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    Transmisie variabilă continuă CVX se bazează pe o combinație 
       de pompe hidrostatice și motoare.

    Motorul este capabil să funcționeze la putere maximă, iar transmisia 
       oferă rapoarte variabile pentru a maximiza puterea disponibilă 
       sau pentru a funcționa în modul cel mai economic.

    CVX oferă operatorului posibilitatea de a selecta o combinație de 
       turații ale motorului și rapoarte de transmisie între 0 și 50 km / h.

    Cutia de viteze este produsă în Antwerp (Belgia).
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Toate tractoarele Optum CVX benefi ciază de 
o instalație hidraulică solidă și de circuite 
care au fost proiectate pentru a asigura 
maximul de putere si efi ciență. „În echi-
parea standard a tractoarelor Optum CVX 
intră o pompă hidraulică cu centru închis și 
senzor de sarcină (CCLS), având debitul de 
165 litri/minut la turația motorului de 2,100 
rpm. Opțional, dar totodată standard în con-
fi gurația Titan Machinery, este disponibilă 
și o pompă hidraulică CCLS cu debit sporit 
de 220 litri/minut la turația motorului de 
2,100 rpm. Ambele variante de pompe sunt 
sufi cient de puternice pentru a asigura cir-
culația rapidă a uleiului în instalația hidrau-

lică chiar la turații scăzute ale motorului”, 
explică Dan Stuart.
Ridicătorul posterior în trei puncte dispune 
de prindere rapidă în standard și are o forță 
nominală de ridicare de 10,299 kg în toată 
gama de turații ale motorului și o forță 
maximă de ridicare la capătul bilei de 11,058 
kg. Opțional, sunt disponibile și prinderi CAT 
IV N, un tirant central hidraulic sau pliabil. 
„Noul ridicător în trei puncte, frontal, are o 
forță maximă de ridicare la capătul bilei de 
5,821 kg, fi ind așadar sufi cient de puternic 
pentru a lucra efi cient cu utilaje purtate 
grele și productive”, a mai declarat Dan 
Stuart.

Instalația hidraulică puternică și efi cientă

Priza de putere (PTO) posterioară cu 4 trepte de turație și 
priza de putere frontală cu 2 trepte de turație

    În cazul în care 
operatorul dorește 
să efectueze lucrări 
staționare cu priza 
de putere din exte-
riorul cabinei, este 
necesară activarea 
acestei comenzi 
prin comutatorul de 
intenție înainte de 
părăsirea cabinei. 

    Dacă comutatorul nu este apăsat înainte 
de părăsirea cabinei, priza de putere se va 
opri după 7 secunde.

    Comutatorul de intenție se aplică atât 
pentru priza de putere spate cât și pentru 
cea față

Instalația hidraulică puternică și efi cientă

riza de putere (PTO) posterioară 
cu 4 trepte de turație împreună cu 
Sistemul Electronic de Schimbare a 

Treptelor de Turație (Electronic Speed Shift) 
intră în echiparea standard a tractoarelor 
din gama Optum CVX. Treptele de turație ale 
prizei de putere (PTO) posterioare sunt ur-
mătoarele: 540 PTO care corespunde turației 
motorului de 1,930 rpm, 540 economy (ECO) 
PTO care corespunde turației motorului 
de 1,598 rpm, 1,000 PTO care corespunde 
turației motorului de 1,853 rpm și 1,000 ECO 
PTO care corespunde turației motorului de 
1,583 rpm. Funcția Brake Deselect poate fi  
acum programată din cadrul Sistemului de 
Gestionare a Capetelor de Rând (Headland 
Management Control – HMC II).

Priza de putere (PTO) frontală opțională cu 
2 trepte de turație funcționează pe baza 
conceptului de proiectare specifi c prizei de 

putere (PTO) posterioare. Cele două trepte 
de turație ale acesteia (1,000 PTO și 1,000 
ECO PTO) pot fi  schimbate de către operator 
în timp ce se afl ă în cabina utilajului cu 
ajutorul unui buton rotativ; un mecanism 
de ambreiaj poziționat pe arborele primar 
(cu 6 caneluri în varianta standard sau cu 
21 de caneluri în varianta opțională) care 
face legătura dintre motor și priză reduce 
pierderile de putere.

atorită masei relativ scăzute a șasi-
ului, cuplajelor posterioare și frontale 
solide și puterii ridicate dezvoltată de 

motor, tractoarele Optum CVX sunt extrem 
de fl exibile și pot executa lucrări multiple, 
inclusiv cele care implică utilizarea unor 
utilaje tractate grele legate la partea 
din față sau 
din spate a 
utilajului. 
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Sistemul RTK, care se regăsește și pe tractoarele din alte serii, este disponibil și pentru modelele Optum CVX, 
asigurând ghidarea automată extrem de precisă a acestor utilaje. Tractoarele Optum CVX vin pregătite din fabrică 
pentru soluția AccuGuide și Sistemul Telematic Case IH AFS Connect, suportând și Funcția Remote File Transfer. 
 Această nouă funcție wireless asigură economii importante de timp, elimină necesitatea transferării datelor pe o 

memorie flash USB și permite schimbul imediat de informații între biroul de la 
fermă sau alte computere externe de aici și utilajul agricol „aflat în mișcare” 

prin intermediul unei rețele de telefonie mobilă 3G și a unui program 
software dedicat Sistemelor Advanced Farming.

Lucrare de cultivare 
realizată cu aplicarea 
sistemului AccuGuide  

și a rețelei  RTK+  
Titan Machinery România

entru precizie și randament maxim 
de lucru, cabina tractoarelor Op-
tum CVX vine echipată din fabrică 

cu conectori ISOBUS de Clasă II (dotare 
standard), dar poate fi dotată și cu conec-
tori ISOBUS de Clasă III (dotare opțion-
ală). Această dotare opțională le permite 
utilajelor tractate compatibile să controleze 
numeroase sisteme, funcții și dispozitive 
ale tractorului ca de exemplu: sistemul de 
direcție, viteza de deplasare înainte, cuplajul 
hidraulic de ridicare, priza de putere (PTO) 
și dispozitivele posterioare comandate de la 
distanță; în cazul anumitor lucrări execu-
tate cu ajutorul tractorului, ca de exemplu 
balotarea fânului, această facilitate poate 
îmbunătăți randamentul de lucru al presei 
de balotat (datorită faptului că ea va prelua 
un flux mai constant de material vegetal) și 
poate reduce oboseala operatorului. 

istemul de Gestionare a Capetelor 
de Rând (Headland Management 
Control – HMC II), care a fost anunțat 

că echipează și tractoarele din seria Puma 
la Târgul Internațional de Mașini Agricole 

SIMA de la Paris organizat mai devreme 
în acest an, este acum disponibil și pentru 
modelele Optum CVX. Avantajul său princi-
pal este acela că îi scutește pe operator de 
operațiunile complicate având legătură cu 
întoarcerea utilajului la capetele de rând, 
făcându-l să se simtă mai odihnit.

n echiparea standard a tractoarelor 
Optum CVX intră și cabina echipată cu 
mecanism de suspensie, care maxi-

mizează confortul operatorului și creează 
pentru el un mediu optim de lucru. Este 
disponibilă și o gamă diversificată de 
scaune premium opționale, între care se 
remarcă cel de tip dual motion, echipat cu 
tetieră pivotantă, pernă de șezut reglabilă 
pe orizontală (poate fi mutată mai în față 
sau mai în spate, după preferințe), cotiere 
ajustabile electric, spătar glisant (unghiul 
maxim de glisare fiind de 15°), care ajută 
la sporirea vizibilității operatorului asupra 
obstacolelor aflate în spatele utilajului, 
sisteme de încălzire și ventilație și husă din 
material textil sau piele naturală.

Cabina:  
Performanță,  
precizie și confort

Inteligență

OPTUM CVX
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ptum CVX diversifică și mai mult 
gama de produse Case IH, care nu 
a fost niciodată mai cuprinzătoare, 

mai inovatoare și mai orientată spre nevoile 
clienților ca astăzi: cele 13 tipuri de utilaje, 
care includ mai bine de 220 de modele, sunt 
gata să fie livrate clienților din orice colț 
al lumii. Utilajele noastre extrem de fiabile 
și de performante sunt puse la dispoziția 
celor interesați de o rețea de distribuitori 

specializați, care oferă produse și servicii de 
calitate premium.
În cazul tractoarelor Optum CVX, a fost 
întreprinsă o analiză profundă a nevoilor 
clienților și a brand-urilor concurente, care 
comercializează o mare varietate de trac-
toare din segmentul 180 – 300 CP.

m evaluat riguros cerințele și 
așteptările potențialilor clienți, care 
au fost ulterior implementate în 

dezvoltarea, proiectarea și fabricarea trac-
toarelor din această nouă gamă. Una dintre 
cerințele cele mai importante ale clienților, 
pe care inginerii noștri au avut-o în vedere 

la proiectarea tractoarelor din gama Case 
IH Optum CVX și care ne-a convins că aceste 
utilaje extrem de versatile, fiabile și perfor-
mante vor fi apreciate în viitorul apropiat, 
este: în timp ce clienții din restul lumii caută 
să-și sporească profiturile prin maximizarea 
potențialului resurselor disponibile, cei din 
Europa, care administrează afaceri agricole 
și derulează activități de antreprenoriat în 
agricultură, pun în mod clar accentul pe 
manevrabilitatea și dimensiunile compacte 
ale tractoarelor foarte versatile și puter-
nice”, concluzionează Andreas Klauser.

Premiu a fost acordat la EIMA,  show-ul in-
ternațional de mașini agricole desfășurat în 
Italia, la Bologna, unde juriul a lăudat înalta 
putere, greutatea redusă în concordanță cu 
cerințele europene, tractorul având opțiunea 
de a fi balastat în cazul în care este nece-
sară o tracțiune și mai mare. De asemenea, 
juriul a punctat transmisia, partea elec-
tronică, sistemele hidraulice, elementele 
tehnice – inovatoare sau exclusive, opțiunile 
și design-ul, care asigură o eficiență optimă.

“Tractorul Anului 2017” a fost titlul acordat 
companiei Case IH pentru Optum 300 CVX. 
Atribuită de un juriu de la unele dintre cele 
mai importante reviste agricole ale Europei, 
titulatura recunoaște importanța puterii rid-
icate a tractorului compact Optum CVX, care 
este dedicat segmetului de fermieri aflați în 

dezvoltare și nu numai.

“Ca urmare a titlului “Mașina anului 2016” 
caștigat de Optum, se arată recunoașterea 
în întreaga presă agricolă europeană că 
proiectarea și caracteristicile lui Optum 
reprezintă un progres semnificativ în 
domeniul tehnologiei tractoarelor”, spune 
Dan Stuart, manager de marketing Case IH 
pentru Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

ptum CVX este poziționat între trac-
torul Magnum, construit în Statele 
Unite și tractoarele din gama Puma, 

care la fel ca Optum CVX sunt construite în 
St Valentin, Austria. A fost creat un tractor 
cu un design total nou, puternic, dar mai 
ușor în greutate, cu o noua punte față, cu 
baia de ulei ce face parte din structura de 

rezistență a tractorului, satisfăcând astfel 
cererile clientului care are nevoie de un 
tractor de 250-300 CP, cu un raport mai bun 
putere-greutate într-un cadru compact si 
ușor manevrabil.

Asta înseamnă că se potriveste de minune 
pentru sarcini în care puterea mare este es-
ențială, în condițiile unei greutăți mai mici, 
cum ar fi lucrările cu cositoare mari, de 
exemplu. Dar pentru lucrări în care tracți-
unea și aderența sunt factori critici, cum ar 
fi cazul cultivării grele, Optum CVX poate fi 
lestat, fiind la fel de capabil ca orice tractor 
obișnuit de această puteri. Pe de altă parte, 
pentru transportul rutier, Optum poate fi 
balastat în funcție de greutatea încărcăturii 
de tragere, pentru o siguranță maximă și 
eficiența consumului de combustibil.

Răspunsul la  
nevoile clienților

CASE IH Optum 300 CVX a câștigat titlul “Tractorul Anului 2017”

OPTUM CVX

O

O

A

MODELS OPTUM 300 CVX OPTUM 270 CVX OPTUM 250 CVX

Motor diesel FPT cu sistem de injecţie cu rampă comună (common rail), turbosuflantă şi post-tratare a gazelor 
de eşapament exclusiv cu tehnologie Hi-eSCR/Toate în conformitate cu Etapa IV UE

• • •

Putere nominală ECE R120 1) [kW/CP @ rot/min] 221 / 300 @ 2,100 199 / 271 @ 2,100 184 / 250 @ 2,100
Putere maximă ECE R1201) cu Managementul puterii [kW/CP @ rot/min] 230 / 313 @ 1,800 212 / 288 @ 1,800 201 / 273 @ 1,800
Cuplu maxim [Nm @ rot/min] 1,282 @ 1,400 1,194 @ 1,400 1,173 @ 1,400
Număr de cilindri/capacitate motor [cm³] 6 / 6,700 6 / 6,700 6 / 6,700
Transmisie variabilă continuă CVX 50 km/h Eco sau 40 km/h Eco • • •
EHC (control electronic al cârligului) cu control al deplasării pernei • • •
Debit maxim pompă hidraulică standard/opţional [l/min] 165 / 223 165 / 223 165 / -
Capacitate de ridicare atelaj spate [kg] 11,058 11,058 11,058
Greutate admisă [kg] 16,000 16,000 16,000
Lăţime minimă*) [mm] 2,536 2,536 2,536
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PLUGURI REVERSIBILE DE MARI DIMENSIUNI 
SEMIPURTATE ON-LAND Plugurile cu 8 - 14 trupițe de la  Gregoire Besson

ste binecunoscut faptul ca arătura 
este lucrarea de bază a solului și 
una dintre cele mai importante. Prin 

aceasta se afânează solul, fapt ce ușurează 
mult germinația semințelor plantelor. Se 
incorporează în sol miriște, resturi vegetale 
și îngrășăminte, lucruri ce contribuie la 
îmbunătățirea structurii solului. Arătura con-
tribuie la combaterea bolilor și dăunătorilor 
plantelor cultivate. Prin aratură sunt scoși la 
suprafață diverși dăunători, larve, etc. care 
sunt distruși de razele solare sau de păsări. 
Se distrug unele plante gazdă pentru bolile 
plantelor, se distrug galeriile dăunătorilor. Se 
îmbunătățește activitatea microorganismelor 
din sol. Se înmulțesc bacteriile aerobe care 
descompun materia organică și pun la dis-
poziția plantelor elemente chimice nutritive. 

Calitatea arăturii depinde de mai mulți 
factori, și anume: natura solului și perioada 
din an în care se execută arătura, gradul 
de acoperire a solului cu vegetație, relieful 
terenului, forța de tracțiune, viteza de 

deplasare a agregatului de arat și nu în ulti-
mul rând de construcția și calitatea plugului. 
Titan Machinery România propune fermierilor 
în acest an utilaje de top pe piață, selecțion-
ate în pachete perfect adaptate fi ecărui 
agricultor în parte, astfel încât acesta să 
execute lucrări efi ciente și de calitate, pentru 
perioade îndelungate de timp cu costuri 
minime. Pe lângă binecunoscutele tractoare 
ale producătorului Case IH, Titan Machinery 
propune în acest sezon plugurile premium ale 
producătorului francez Gregoire Besson.

vând o istorie de aproape 220 de 
ani, producătorul francez Gregoire 
Besson și-a adus un aport semnifi -

cativ în evoluția utilajelor agricole tractate în 
întreaga lume. Plugurile reversibile Gregoire 
Besson au reprezentat o revoluție la momen-
tul lansării lor pe piață, sistemul de inversare 
fi ind patentat de compania franceză. Compa-
nia deține mai multe recorduri mondiale la 
activ, fapt ce le certifi că calitatea, fi abilitatea 
și robustețea implementurilor produse. 

Indiferent de soluția constructivă, cu o 
singură roată sau cu tren de rulare, plugurile 
reversibile Gregoire Besson, au o serie de 
caracteristici avantajoase față de concurență. 
Printre caracterisiticile de bază ale acestor 
pluguri se numără oțelul de înaltă calitate 
al cadrului ce-i conferă robustețe, lățimi 
generoase de lucru pe fi ecare trupiță, fl exi-
bilitate în confi gurarea numărului și poziției 
organelor active, reglaj hidraulic al primei 
trupițe precum și posibilitatea reglării lățimii 
de lucru.

lugurile Gregoire-Besson din gama 
SPSL 9 au fost proiectate și constru-
ite pentru a lucra în cele mai extreme 

condiții oferind în același timp posibilitatea 
utilizatorului de a controla costurile de 
operare. Pentru a atinge acest obiectiv, 
s-au folosit materiale de calitate (oțeluri 
de înaltă rezistență), o grijă deosebită fi ind 
data instalării subcomponentelor sufi cient 
dimensionate și suduriilor date elementelor 
structurale. Aceștia sunt factorii care vor face 
plugurile Gregoire Besson ușor de utilizat.

Plugurile Gregoire-Besson din gama SPSL 9 
au fost proiectate și construite pentru a lucra 
în cele mai extreme condiții oferind în același 
timp posibilitatea utilizatorului de a controla 
costurile de operare.
Pentru a atinge acest obiectiv, s-au folosit 
materiale de calitate (oțeluri de înaltă rezis-
tență), o grijă deosebită fi ind data instalării 
subcomponentelor sufi cient dimensionate și 
suduriilor date elementelor structurale. 
Aceștia sunt factorii care vor face plugurile 
dumneavoastră ușor de utilizat.
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Plugurile cu 8 - 14 trupițe de la  Gregoire Besson

Cel mai mare plug din țară Gregoire Besson 
cu 14 trupițe a intrat în brazdă în zona fostu-
lui IAS Corabia, tras de tractorul articulat pe 
șenile Case IH Quadtrac 540, într-o demon-
strație de forță, desprinsă parcă din fermele 
de zeci de mii de hectare din răsărit.

Este vorba de un plug semi-purtat, 
modelul SPSLB 9, reversibil, articulat. 
Cadrul masiv este din oțel de cea mai 

bună calitate, într-un profi l de 180x180x10 
mm. Greutatea este de 8 tone, iar tractorul 
are nevoie de 535 CP ca să poată lucra cu 
el. Dispunerea trupițelor este modulara pe 
cele două cadre, 7+1 pe primul cadru și 6 pe 
cel de-al doilea. Cormanele sunt elicoidale, 
iar distanța între cuțitele cormanelor, pe 
verticală, este de 170 cm. Distanța între 
două trupițe este de 114 cm, iar lățimea de 
lucru este reglabilă în intervalul 35 - 55 cm 
pe fi ecare trupiță. Brăzdarul posterior este 
tip disc, cu diametrul de 500 mm.  Sistemul 
hidraulic de reversare al plugului este unul 
brevetat de constructor, cu cremalieră și 
pinion. Roțile posterioare sunt ranforsate și 
asigură controlul adâncimii de lucru. 

Articulația plugului permite ridicarea, prin 
sistemul hidraulic de suspensie hidropneu-
matică și blocarea mecanică în poziție de 
transport a cadrului din spate.

Marin Georgescu, responsabilul cu me-
canizarea, spunea: 

   M-a convins la Gregoire Besson calitatea 
arăturii. Intră la 35 cm în condițiile acestea 
de secetă excesivă. Când alte ferme din jurul 
nostru stăteau, noi am arat aproape 1.000 de 
hectare. La cele două tractoare de 540 CP ne 
trebuiau pluguri pe măsura.  

În fi ecare zi, fi ecare tandem tractor și plug cu 
14 trupițe, ară aproximativ 30 de hectare pe 
un schimb. M. Georgescu spune ca ar putea 
merge și mai mult, până la 40 de ha, dar nu 
vrea să își suprasolicite utilajele.  În fermă 
mai are tot pluguri Gregoire Besson, dar mai 
mici, cu 10 brazde. “În primăvara asta, în 
martie, am lucrat la arat. Pot să spun că plu-
gurile s-au comportat excelent. Doar că din 
10 brazde am lucrat cu 8, pentru a păstra o 
bună viteză de lucru și un surplus de putere 
al tractorului. Folosim un calcul de 35-40 CP 
pe trupiță, și eu nu vreau să încarc la max-
imum tractorul, din contră. Sunt tractoare 
noi, nu am de ce sa le solicit..” 

   Plug semipurtat sau on-land, în lucru;

   Transfer optim de greutate în lucru și 
     în transport;

   Cap pivotant de atașare, cupla de 
    atașare fi xă cat. III-IVN;

   Sistem de reversare 
     cremalieră-pinion;

   Acționare cu 2 cilindri;

   Reversarea se poate iniția și opri în 
    orice moment reducând riscurile;

   Trupițe semielicoidale sau lamelare;

   Antetrupițe;

   Cutițe de plug CARBID;

   Sistem de protecție cu bolț de forfecare

   Anvelope  440 (17.5-R24) Ø1220mm 
    (profi l tractor)

  Kit iluminare trafi c rutier;

   Dimensiune cadru : 180 X 180 mm + 
    260 X 180 mm;

   Ajustare hidraulică a primei trupițe 
    (deschis pentru lucrul on-land și pliat 
    pentru lucrul tip semi-purtat);

   Lățime de lucru pe trupița ajustabilă 
    5 poziții;

   Roata de adâncime cu control hidraulic 
    și amortizor cu dimensiunea: 700 x12;

   Dimensiune cadru : 180X180 mm + 
     260 X 180 mm;

   Roata de adâncime ranforsată RJR 
     cu roată cu dimensiunea 320 x 60-12;

   Lățime de lucru pe trupița ajustabilă 
     5 poziții;

CARACTERISTICI TEHNICE

PRIMUL CADRU

AL DOILEA CADRU

E

TRANSPAK

ECHIPARE OPȚIONALĂ CU 
TAVALUG TRANSPAK

ARĂTURA PROFUNDĂ INDIFERENT 
DE VITEZA DE DEPLASARE
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RETEAUA RTK+ TITAN MACHINERY ROMANIA

Cu multă încredere și ambiție sărbătorim 
astăzi conectarea abonamentului cu numărul 
200 în rețeaua noastră. 200 de utilaje, de la 
tractoare Farmall până la Quadtrac, utilaje 
Case IH sau multibrand, de la excavatoare 
până la scrapere de nivelat, se folosesc cu 
succes de precizia maximă și nu lasă două 
urme diferite la treceri succesive. 
Dezvoltarea primei rețele RTK+ din România, 

a însemnat eforturi susținute, dar și o satis-
facție pe măsură, mai ales când vorbim 
despre lucrări cu adevărat precise: semănat 
de prășitoare și păioase, recoltare, pregătire 
sau prășit. Cu acest prilej dorim să le 
mulțumim sincer fermierilor pentru încrede-
rea pe care ne-au acordat-o și să-i felicităm 
pentru benefi ciile de care se bucură, folosind 
astăzi această rețea.

Viitorul precis în agricultură
Misiunea Titan Machinery de a asigura utilaje și servicii de cea mai bună calitate fermierilor din 
România este neabătuta de la buna ei traiectorie. Aceasta se datorează echipei de ingineri și 
specialiști care se preocupă întotdeauna de a fi  cu un pas înaintea tehnologiilor din agricultură. 
Ca atare, echipa noastră împlinește 2 ani de când a realizat dezvoltarea rețelei RTK +, totul 
izvorând de la ideea de a ne mulțumi clienții prin serviciile oferite. Astfel, toate stațiile RTK, în-
cepând cu prima până la ultima stație conectată, au câte o poveste legată de oamenii și locurile 
care ne-au găzduit acești pioni ai perfecțiunii. Astăzi, prin prezența unui numar total de 27 stații 
permenente active, putem susține cu toată tăria prezența unui semnal perfect de precizie de 
2,5 cm precizie în orice colț al țării noastre, de la cele mai întinse câmpuri din Bărăgan, până la 
Dealurile de Vest sau Vârful Omu.

Cum funcționează?
Rețeaua Titan Machinery RTK +  folosește 
infrastructura informatică CNH,  având 
dedicat un server de producție singular și 
separat în pepiniera de mașini server CNH 
Europa și US. 
 
Principalele teze de specialitate ale rețelei 
includ:

    Rețeaua RTK+ are un semnal GPS 
diferențial dinamic, prelucrat prin metode 
complexe, care asigură  repetabilitate de la 
an la an;

    Rețeaua RTK+, datorită numărului mare 
de stații fi xe prezintă un semnal optim în 
toată țara, activ 24 de ore din 24;

    Prin folosirea simultană a rețelei de 
sateliți GPS, GLONASS, BEIDOU și, în 
curând, GALILEO, Titan Machinery RTK + 
oferă o acoperire impecabilă având semnal 
continuu la orice oră din zi sau din noapte;

    Modul de prelucrare al datelor pre-
supune triangulații multiple între stațiile 
permanente, transferul datelor brute via 
Internet către serverele de lucru, prelucra-
rea lor și retransmiterea către receptorul de 
pe utilaj;

    Datorită intregrării și interconectării în 
rețea, fi ecare stație participă progresiv la 
funcționarea rețelei. Și procedeul invers este 
valabil, absența unei stații (sau oprirea ei) 
este înlocuită de efortul stațiilor din preajmă 
afl ate în rețea. Astfel, prin acest procedeu, 
performanța semnalului rămâne neafectată;

    Pentru transmiterea datelor, fi ecare 
stație și receptor care participă în rețea 
folosește abonamente de date mobile prin 
intermediul operatorilor naționali de tele-
fonie;

    Transferul se face prin modem-uri 
dedicate pentru protocoale M2M. Nu există 
semnal în zonă? Semnalul este acoperit 
de către serviciul de siguranță satelitar, 
lucrarea continuă.  Nu aveți un contract de 
abonament date? Vă oferim gratuit abona-
ment de date pe cartele SIM M2M, pentru un 
an de zile. Oferta este valabilă doar pentru 
serviciul RTK + Titan Machinery România.

continuare în pagina 34...
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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: 0374 367678
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  - Artera Ocolitoare, FN, Mun. Roman, Jud. Neamt Tel: 0374 367603
SLOBOZIA - Șos Călărași, Km 93 , Hala nr 4, Parcul Hamilton, Slobozia   Tel: 0374 367 688
TIMIȘOARA - Calea Lugojului nr. 58-60, Com. Ghiroda, jud. Timiș  Tel: 0374 367604 

office@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 
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RETEAUA RTK+ TITAN MACHINERY ROMANIA

Deși inițial semnalul de precizie RTK + a fost conceput pentru sistemele de navigație, 
având în vedere precizia foarte bună a acestei tehnologii de până la 2.5 cm acuratețe, 
aceasta este dezvoltată și utilizată în prezent și în sistemele autodrive/autopilot, 
agricultura de precizie și sistemele de control ale utilajelor industriale.

    Datorită repetabilității 
în timp, compactarea 
solului este mult redusă, 
calitatea și productivitatea 
terenului agricol fi ind 
îmbunătățite;

    Datorită preciziei și 
repetabilității, această 
tehnologie este unica 
prin care se poate realiza 
un management precis 
și efi cient al fermei și al 
terenurilor.

    Titan Machinery oferă 
echipamente de ghidare 
și poziționare ce utilizează 
tehnologia RTK+ și sunt 
compatibile cu o gamă 
variată de utilaje agricole, 
de construcții sau din alte 
industrii. 

De ce să folosim rețeaua RTK+
de la Titan Machinery România?

     Semnalul pe care îl primim de la rețeaua RTK+ este mult mai bun decât serviciile pe care le-am 
folosit în trecut. Semnalul RTK+ este mai precis decât semnalul standard al satelitului. Prin satelit, 
ar putea dura o jumătate de oră pentru conectare și dacă ați pierdut semnalul, ar putea trece o altă 
jumătate de oră pentru a se reconecta. Semnalul RTK+ este obținut în mai puțin de un minut și nu 
se abate.
Fermier din județul Satu-Mare

     Am folosit atât o stație de bază, cât și semnalul clasic de precizie RTK. Am descoperit că 
folosirea rețelei Titan Machinery RTK + este convenabilă pentru că am eliminat nevoia de mutare și 
confi gurare a stațiilor de bază, portabile. Suntem foarte mulțumiți de puterea și fi abilitatea semnalu-
lui pe care îl primim cu echipamentele AFS de la CASE IH și Trimble. Ghidarea automata este acum 
foarte ușor de folosit și echipamentele sunt foarte versatile.
Fermier din județul Dolj

     Sistemul de ghidare RTK + a depășit așteptările noastre. Pe măsură ce cunoaștem posibilitățile 
avansate ale utilizării sistemului, continuăm să învățăm mai multe modalități de adaptare a tehnolo-
giei în avantajul nostru. Funcția de repetabilitate este uimitoare. Așteptăm cu nerăbdare să reducem 
factura de îngrășământ la jumătate, folosind fertilizarea pe rând și chiar la plantă pe cultura de 
porumb. 
Fermier din județul Buzău

Testimoniale fermieri:

2.5  cm 
PRECIZIE

PRECIZIE 
SCĂZUTĂ
(la nivel zeci de centimetri)

PRECIZIE 
MAXIMĂ

(la nivel de centimetru)

SEMNAL RTK+
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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     



CLUJ
Str. Gării nr. 8A, Localitate 
Bonțida, Județul Cluj
Tel: 0374 367698
cluj@titanmachinery.ro

ORADEA
Str. Matei Corvin, Nr. 110, 
Oradea, Județul Bihor
Tel: 0374 367605
oradea@titanmachinery.ro 

TIMIȘOARA
Calea Lugojului nr. 58-60, 
Com. Ghiroda, Jud. Timiș 
Tel: 0374 367604
timisoara@titanmachinery.ro 

ALEXANDRIA
Tel: 0757 095387
adrian.dinu@titanmachinery.ro

SEDIU CENTRAL  -  A1 km 13.2, Aleea Ștefania Nr.2, 077096 Dragomirești Deal, Ilfov 
                                       Tel: 0374 367600   -  offi ce@titanmachinery.ro 
                                       www.titanmachinery.ro
                                            

CONSTANȚA
Str. Tulcei nr. 108-109, 
Loc. Lumina, Jud. Constanta 
Tel: 0374 367640
constanta@titanmachinery.ro 

ROMAN
Artera Ocolitoare, FN,
Mun. Roman, Jud. Neamț
Tel: 0374 367603
roman@titanmachinery.ro

SLOBOZIA
Centrul de afaceri Hamilton
Soseaua Slobozia - DN2A 
Tel: 0374 367636
slobozia@titanmachinery.ro 

CRAIOVA
Calea Bucuresti, nr. 136/10, 
Comuna Pielesti, Jud. Dolj
Tel: 0374 367634
craiova@titanmachinery.ro

TULCEA
Tel: 0755 016253
fl orin.stroe@titanmachinery.ro 

BRĂILA
Șoseaua de Centură DN2 B, 
Loc. Cazasu, Jud. Brăila
Tel: 0374 367 678
braila@titanmachinery.ro


