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Inovațiile Case IH au fost gravate ca repere tehnologice pe panoul 
evoluției agriculturii mondiale.
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0% taxa management

2020 prima scadenta
1.89% dobanda

Avantaje Client

ZERO plati in 2019

Nu lăsa campania de recoltare să te ia prin 
surprindere și asigură-ți din timp capacitatea 
de recoltare în cele mai avantajoase condiții 
de FINANȚARE pentru toate combinele noi 
Case IH Axial-Flow®.

Ofertă supusă unor termeni și condiții valabilă până la 30 iunie 2019. Afl ă mai multe informații de la reprezentanții Titan Machinery România.
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   Plecând de la deviza „Dezvoltăm Viitorul”, compania  
americană Titan Machinery crește pe piața din România de la 
an la an, odată cu impactul pozitiv pe care îl au proiectele sale 
pentru agricultori, dar și odată cu modalitatea prin care aceste 
proiecte, puse în folosul fermierilor, au parte de actualizări 
constante. Multe dintre inovațiile tehnologice dezvoltate de 
mărcile pe care le comercializam au venit și în urma discuțiilor 
cu fermierii din România. Nivelul ridicat de afacere pe care o 
practică agricultorii români nu poate să mai tolereze costurile 
inutile. De la tractoare, combine sau utilaje de însămânțare și 
prelucrare, până la servicii de mentenanță sau pentru agricultu-
ra de precizie, Titan Machinery are alături parteneri de renume 

ce reprezintă o forță internațională majoră în sectorul industrial 
agricol: Case IH, Vaderstad, MacDon, Sulky, Dammann, 
Gregoire Besson, ș.a. Titan Machinery se asigură că este 
partenerul preferat al fermierului în produse și soluții agricole pe 
piața din România. Abordarea noastră este dedicată în primul 
rând fermierilor profesioniști. Ei sunt cel mai dificil de satisfă-
cut, dar și cei care oferă companiei cele mai mari satisfacții în 
momentul în care utilizează serviciile și produsele de care au 
nevoie. Astfel, misiunea Titan Machinery este de a satisface 
noua clasă de agricultori profesioniști, care sunt exigenți, care 
solicită produse de durabilitate și de calibru superioare, asociate 
cu serviciile de calitate pentru o agricultură în plin progres. 
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Ceea ce însemna la început o taină 
pentru piața din România, adusă de 
un constructor din nordul bătrânului 
continent, a devenit astăzi o evidență 
împărtășită de nenumatare ori public-
ului din România în general și fermier-
ilor care au aderat la performanță, 
în special. Pe această temă s-a con-
sumat multă „cerneală”, aducându-se 
în atenție ideea care a stat la baza 
acestui concept de semănare, parcur-
sul proiectului, recordurile dobândite și 
rămase astăzi în picioare, dar și despre 
cum a devenit Tempo cea mai apreci-
ată semănătoare din lume. Ca atare, 
mai există ceva de descoperit? Da! 
Putem afirma cu tărie faptul că mai 
sunt foarte multe lucruri de spus de-
spre această semănătoare de precizie 
a constructorului suedez din Väderstad.

Fiecare componentă de pe planterele Tempo este construită pentru a asigura întotdeauna  

uniformitatea germinării pentru toate seminţele. Orice viteză –  în orice condiţii de lucru. 

Plasarea uniformă a seminţelor conduce la o creştere uniformă a plantelor, ceea ce duce la 

final la coacerea lor deplină şi atingerea potenţialului maxim.

4

TEHNICĂ AGRICOLĂ

Väderstad Tempo  
EVIDENȚA LUCRULUI BINE FĂCUT.

Închiderea individuală a rândurilor asigură condiții egale 

de creștere plantelor, ceea ce conduce la o apariție  

uniformă a culturii și reduce costurile de îngrășăminte.
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emănătorile Tempo asigură 
spaţierea precisă, adâncime 
constantă fără suprapuneri pe 

capete. În plus, precizia de plantare este 
întotdeauna aceeaşi indiferent de 
influenţele externe cum ar fi viteza, 
vibraţiile, pante sau condiţiile variate de 
teren. Lucrând cu suprapresiune 
Dozatoarele Tempo folosesc 
suprapresiunea pentru a ajuta ca fiecare 
sămânţă să îşi găsească locul pe discul 
rotativ, una câte una. Pentru asigurarea 
performanţelor de vârf, trei role 
singulatoare independente poziţionate în
partea superioară a discului elimină 
seminţele duble.

tunci când seminţele ajung la tubul 
de semănat, presiunea aerului este 
întreruptă pentru a-i permite să 

intre corect în tub. În acest moment 
presiunea aerului controlează seminţele şi 
le împuşcă în sol. Din moment ce toate 
seminţele au asigurat acelaşi timp de 
transport de la dozator până la sol, 
precizia este asigurată. La Väderstad 
numim acest procedeu tehnologia 
PowerShoot. Atunci când părăseşte tubul 
de semănat scurt, fiecare sămânţă este 
captată de o roată specială moale. Aceasta
asigură contactul optim între seminţe şi 
sol, la adâncimea de semănat dorită.

Precizia în rând
Dozatorul Tempo împreună cu tehnologia 
PowerShoot garantează plasarea precisă, 
una câte una, a seminţelor în brazdă. Prin 
asigurarea distanţelor uniforme între 
plante, fără însămânţări duble
sau ratări, Tempo asigură o precizie înaltă 
de semănat. Aceasta înseamnă că toate 
plantele au asigurate aceleaşi condiţii de 
germinare încă de la început.

Precizia adâncimii
Semănătoarea Tempo are o construcţie 
robustă, transferând greutăţi substanţiale 
către rândurile de semănat. Împreună cu 
componentele sale, aceasta asigură o 
deplasare stabilă cu păstrarea adâncimii 
de semănat în orice condiţii. Precizia 
înaltă duce la o germinare uniformă, ceea 
ce se transformă într-o creştere puternică 
a unor culturi puternice și sănătoase cu 
potenţial înalt.

Precizia la cap de rând 
Fiecare rând în parte al Tempo este 
antrenat electric, permiţând astfel 
controlul prin GPS al închiderii individuale 
a secţiilor. Prin eliminarea suprapunerilor 
pe capete şi terenuri neregulate, 
posibilele pierderi sunt astfel eliminate în 
acelaşi timp cu reducerea costurilor de 
înfiinţare cu 5% până la 10%. Tempo poate 
controla secţiunile individuale pentru 
seminţe, fertilizator şi microgranule.

Viteza nu este un impediment. 
Datorită tehnologiei PowerShoot, ce 
foloseşte aerul cu presiune pentru 
controlul seminţelor pe tot parcursul 
deplasării de la dozator până la sol, 
gravitatea, vibraţiile sau pantele sunt 
astfel eliminate din această ecuaţie. 
Astfel, viteza nu constituie un  impediment 
pentru Tempo.

Cheia semănatului cu viteză
Sistemul patentat PowerShoot face ca 
Tempo să iasă în evidenţă din mulţime. Pe 
semănătorile clasice, seminţele cad liber 
prin tubul de semănat de la dozator până 
la sol. Atunci când apar vibraţii la viteze 
mai mari, seminţele sar în tuburi şi o 
parte mare din precizie se pierde. Acesta 
este unul din motivele pentru care multe 
semănători sunt limitate la viteze mici de 
semănat.
PowerShoot foloseşte presiunea de aer 
pentru a împuşca seminţele la 50 km/h 
prin tubul de semănat scurt în sol. Astfel 
semănătoarea Tempo are controlul  
absolut al fiecărei seminţe, de la buncăr şi 
până la sol.

Control total. Întotdeauna.
Tempo duce tehnologia modernă în câmp. 
Fiecare rând al semănătorii Tempo este 
acţionat electric, iar sistemul de control 
Väderstad E-Control stabileşte o 
comunicaţie în timp real, fără pauze, între 
semănatoare, tractor şi operator. 
Sistemele electronice ale Tempo asigură 
în mod constant perfomanţele utilajului, 
operatorul beneficiind de reglaje simple, 
prietenoase precum şi de  monitorizare în 
timp real şi control total.

Unul câte unul. Creând succesul 
împreună
Fiecare secţie de semănat are motorul 
propriu de acţionare, robust, ce asigură 
controlul total al performanţelor şi al 
productivităţii utilajului. Calibrarea şi 
reglajele pot fi făcute pentru întreaga
maşină, sau pentru fiecare rând 
individual. Comparativ cu semănătorile 
antrenate mecanic, sistemele electrice 
evită probleme ce apar din curele ce pot 
patina sau lanţuri ce dau erori în
dozarea precisă.
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Să facem cunoștință. CNH Industrial.
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PREZENTARE DE COMPANIE

Mulți dintre dumneavoastră, probabil v-ați întrebat deseori, cine se află în spatele celor mai mari mărci care activează 
pe piața agricolă, de construcții, dar și de vehicule comerciale și pentru alte industrii din România și din întreaga lume. 
Alții dintre dumneavoastră, probabil că ați auzit deja de la apropiați câteva informații succinte, lipsite însă de o 
prezentare oficială în România, pe care acestea să se fundamenteze. Ca atare, a venit timpul să facem cunoștință. 
Concernul care se afla în spatele unor mărci de renume mondial precum Case IH sau Case Construction Equipment 
se numește CNH Industrial. Acesta este lider global în domeniul industrial cu o gamă largă de produse, fiind una dintre 
cele mai mari companii de bunuri de capital din lume, înregistrată în Olanda cu birouri corporative în Londra. CNH 
Industrial este controlat financiar de compania de investiții Exor, care aparține familiei Agnelli.

Fiecare dintre brandurile individuale fac 
din acest concern o forță internațională 
majoră în sectorul industrial specific: 
Case IH, New Holland Agriculture și Steyr 
pentru tractoare și masini agricole, 
respectiv Case Construction Equipment și 
New Holland Construction pentru 
echipamente de construcții. Portofoliul de 
produse al CNH Industrial este însă mult 

mai amplu, incluzând nu doar 
echipamente pentru domeniul 
construcțiilor sau al agriculturii, dar și 
vehicule comerciale unite sub mărcile 
Iveco (Iveco Bus și Heuliez Bus) - autobuze 
și autocare, precum și absolut 
semnificativa activitatea industrială la 
nivelul vehiculelor de stingere a 
incendiilor și aici vorbim despre 

autovehiculele speciale Magirus. De 
asemenea, din portofoliul CNH mai fac 
parte: Iveco Defence Vehicles - producător 
de autovehicule de apărare și protecție 
civilă, Iveco Astra - producător de 
vehiculele de carieră și de construcții și 
FPT Industrial - producător de motoare și 
transmisii. 

Fabrica de combine Case IH: GRAND ISLAND NEBRASKA
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CNH este concentrată în mod neabătut 
asupra responsabilităţilor sale privind 
mediul înconjurător şi a fost de şapte 
ori lider în indicele de sustenabilitate 
Dow Jones. La nivelul grupului CNH 
Industrial: 91% din deşeuri sunt 
valorificate, 27,5% din apa uzată este 
reciclată şi 56% din energia electrică 
utilizată provine din surse regenerabile. 
Calitatea de lider global în bunuri de 
capital comportă responsabilităţi mari, 
ceea ce înseamnă că trebuie să 
răspundă pentru fiecare activitate pe 
care o desfăşoară la nivel global. 

Răspunderea CNH nu încetează la 
poarta fabricii, deoarece compania 
depune eforturi considerabile să fie 
proactivă în ceea ce priveşte problemele 
globale mai ample pe care le presupune 
sustenabilitatea.

De-a lungul anilor, CNH s-a axat pe 
munca de cercetare şi dezvoltare, pe 
garantarea faptului că produsele sale 
continuă să se ridice la standarde tot 
mai înalte în ceea ce priveşte siguranţa 
şi compatibilitatea ecologică.

În loc să constrângă clienţii să aleagă 
între costuri de funcţionare reduse şi 
eficienţă ecologică, CNH a adoptat 
strategia de a le pune la dispoziţie 
produse care oferă ambele avantaje. 
Furnizând produse inovatoare şi soluţii 
care respectă practicile de funcţionare 
responsabile în raport cu mediul, Case 
IH îşi face partea în ce priveşte 
soluţionarea unor probleme globale, 
cum ar fi schimbările climatice. 
Companiile din zilele noastre se 

confruntă cu probleme complexe şi 
interconectate care impun o abordare 
progresistă a sustenabilităţii, un 
scenariu pe care Case IH îl consideră un 
factor determinant în crearea de valoare 
pe termen lung pentru toate părţile 
interesate, ceea ce reprezintă obiectivul 
esenţial al mărcii. Inginerii Case IH se 
concentrează asupra producerii unor 
maşini care nu doar să lucreze pe sol, ci 
şi cu acesta.

FACTORII CARE DETERMINĂ 
CREȘTEREA SUSTENABILITĂȚII SUNT:

    Necesitatea de a hrăni o populaţie    
      tot mai mare

    Importanţa protecţiei solului pentru  
      generaţiile viitoare

    Dezvoltarea soluţiilor agricole  
      durabile

    Creşterea gradului de conştientizare  
      a publicului larg

    Stimularea implicării oamenilor

rezent pe toate piețele majore din 
întreaga lume, CNH Industrial se 
concentrează pe extinderea prezenței 

sale pe piețele cu creștere înaltă, inclusiv prin 
intermediul asociațiilor în participațiune. 
CNH Industrial are în prezent peste 63 000 de 
angajați în 66 de uzine de producție și 53 de 
centre de cercetare și dezvoltare. Compania 
operează în 180 de țări. Prin intermediul 
celor 12 mărci ale sale,  compania se 
preocupă ca aceste vehiculele să crească 
agricultura și industria mondială. De la 
tractoare și combine la camioane și autobuze, 
precum și soluții de propulsie pentru 
vehiculele de teren și pentru vehicule off-road 
și marine, CNH proiectează, produce și vinde 
mașini.

În domeniul agricol, o parte absolut esențială 
a CNH este aceea care se ocupă cu 
dezvoltarea și producerea motoarelor cu 
combustie internă - Fiat Power Train, care 

este astăzi un furnizor de vârf la nivel de 
tehnică de acționare cu combustie internă. 
Toate operațiunile agricole ale CNH sunt în 
interiorul acestui grup, ceea ce îi oferă 
producătorului acces la resurse industriale 
pentru a avea un bazin de inovații 

semnificativ, din mai multe domenii de 
aplicații. Oferind o gamă largă de produse 
(șase familii de motoare cu o putere de la 20 
la 1000 CP și transmisii cu cuplu maxim de la 
200 la 500 Nm), FPT Industrial are peste 8 

000 de angajați în întreaga lume, 10 fabrici și 
șase centre de cercetare și dezvoltare. 
Deoarece angajamentul CNH nu se termină 
când produsele sale părăsesc fabrica, acesta 
are o rețea comercială de 93 de dealeri și mai 
mult de 899 puncte de service care asigură 
prezența în mai mult de 100 de țări.

CNH își selectează furnizorii proprii prin 
aplicarea unor standarde ridicate pentru 
calitatea produselor, competitivitatea 
prețurilor, livrarea, procesele de fabricație, 
inovația tehnicii și durabilitatea materialelor. 
Fiecare aplicație are nevoie de un sistem de 
propulsie și la FPT Industrial, CNH se 
mândrește că este unul dintre cei mai 
importanți producători mondiali de motoare, 

osii și transmisii. Dedicată dezvoltării, 
producției și vânzării, marca se concentrează 
asupra dezvoltării unor soluții inovatoare și 
durabile astfel încât clienții să aibă acces la 
cele mai avansate tehnologii.

estrângând puțin aria la domeniul 
agricol, viziunea CNH este aceea de a 
fi partenerul preferat al agricultorului. 

Când spune că dorește să fie partenerul 
preferat, nu vorbește doar despre calitatea 
produselor, ci și despre felul în care face 
afaceri și despre felul în care acordă atenție 
clienților și partenerilor săi. Viziunea CNH nu 
este un element izolat ci este o viziune 
împărtășită de toți partenerii săi care le duc 
produsele și serviciile în teritoriu.

Titan Machinery este compania care vrea să 
fie partenerul preferat în produse și soluții 
agricole pe piața din România. Abordarea 
CNH pentru piața agricolă este dedicată în 
primul rând fermierilor profesioniști. Ei sunt 
cel mai dificil de satisfăcut, dar și cei care 
oferă companiei cele mai mari satisfacții în 
momentul în care utilizează serviciile și 
produsele de care au nevoie. Astfel, în 
Romania CNH se simte acasă pentru noua 
clasa de agricultori profesioniști, care sunt 
exigenți, care solicită produse de durabilitate 
și de calitate superioară, asociate cu 
serviciile de calitate de care ai nevoie pentru 
o agricultură în plin progres. Marca CNH este 
un rezumat care oferă putere, durabilitate, 
siguranță în funcționare și productivitate la 
cele mai înalte niveluri atinse de tehnica de 
astăzi.

PREZENTARE DE COMPANIE
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NOUTĂȚI

Dalta Marathon 25/35 Väderstad
PERFORMANȚĂ DE LUNGĂ DURATĂ

Väderstad introduce o daltă nouă 
sub numele Marathon 25/35, care 
va avea rolul de a prelungii  
performanța cultivatoarelor  
NZ Aggressive 500-1000 și NZ 
500. Dalta Marathon 25/35 
se caracterizează printr-o abilitate 
excelentă de a păstra adâncimea, 
precum și o durată de viață extrem 
de îndelungată.

ceastă nouă daltă combină două 
avantaje. Vârful îngust de 25 mm al 
dălții crește capacitatea acesteia de 

a pătrunde în sol și de a păstra adâncimea, 
în timp ce partea superioară mai mare de 35 
mm asigură o rupere intensă a solurilor 
dure, dar și o spargere a bolovanilor”, spune 
Johan Alsäter, producător de echipament 
pentru prelucrarea solului de la Väderstad.

Pentru a menține adâncimea de lucru exactă 
pe întreaga durată de viață a piesei, noua 
daltă este întărită cu plăci din metal durificat 
Marathon. Acesta este îndoit în jurul vârfului 
dălții. Ca atare, acest lucru îi conferă o bază 
foarte groasă în care forța este deviată în 
două direcții, făcându-l astfel foarte

rezistent la pietre. Un avantaj suplimentar 
este acela că împiedică uzura pe partea 
inferioară a dălții și de altfel uzura barei 
dălții care poate duce astfel la dezlipirea 
plăcuțelor de carbură metalică.”, spune 
Johan Alsäter, și continuă: „Dalta Marathon 
25/35 are o durată de lucru extrem de 
îndelungată, oferind mai mult timp în câmp 
și mai puțin timp în service.” 

La fel ca toate piesele originale Väderstad, 
noua daltă Marathon 25/35 este proiectată 
să se potrivească perfect cu mașina 
Väderstad. Acest lucru face ca dalta și 
mașina să funcționeze perfect împreună, 
pentru a oferi performanțe de vârf în toate 
condițiile. Marathon-ul 25/35 este disponibil 
pentru modelele NZ Aggressive 500-1000 și 
NZ 500. Dalta Marathon 25/35 poate echipa 
semănătorile Spirit 400-900C / S și Rapid A 
400-800S pentru ștergătorii de urme.

roducătorul suedez din orașul 
Väderstad este cunoscut pentru 
calitatea înaltă a utilajelor și a 

pieselor din care sunt făcute. Pornind de la 
unul din motto-urile companiei rostit pentru 
prima dată cu ani în urmă de către 
fondatorul acesteia, Rune Stark, anume: 
”Faceți lucrurile să dureze”, dar și ca o 
reflectare a faptului că este în prim plan în 
ceea ce privește calitatea și performanța, 
Väderstad a introdus anul trecut o garanție 
pe viață la discurile Cross Cutter. Dacă un 
disc ar eșua în timpul întregii sale durate de 
utilizare, Väderstad îl va înlocui fără niciun 
cost.

     Producția noastră proprie de piese de uzură 
este unică pe piață și îi conferă companiei 
constructoare Väderstad controlul deplin 
asupra procesului. Suntem încrezători în 
calitatea produselor noastre și, desigur, dorim 
ca și clienții noștri să se simtă în siguranță în 
alegerea Väderstad ca partener    , 

spune Mattias Hovnert,  
director vânzări și marketing, Väderstad.

A P
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Excelența de fabricare Case IH  
                  în atenția fermierilor români

Luna octombrie a anului curent a marcat un eveniment 
deosebit de interesant pentru câțiva dintre fermierii 
români fideli mărcii Case IH. Experiența inedită s-a  
desfășurat pe parcursul a trei zile, în capitala austriacă 
Viena și în localitatea Sankt Valentin deopotrivă,  
puncte care au o distanță de aproximativ 140 de km  
între ele. În aceste împrejurări, partenerii  
Titan Machinery România au avut oportunitatea de a 
gusta din cultura austriacă în cele mai diverse forme, de 

la gastronomie la arhitectură, de la muzică la  
tehnologie, de la sociologie la infrastructură, ș.a.  
Alături de o parte din echipele organizatoare ale CNH  
Industrial și Titan Machinery România, atmosfera a fost 
una destinsă, de socializare și schimb de informații, iar pe 
alocuri încântătoare, spre bucuria celor prezenți. Punctul 
culminant al acestui eveniment l-a reprezentat pășirea 
fermierilor români pe covorul roșu, întins special la uzina 
de tractoare din Sankt Valentin.

a atare, invitații noștri au participat 
la o prezentare a platformei 
industriale din localitate, prin care au 

aflat în premieră o serie de informații, 
despre această uzină de tractoare, apreciată 
ca fiind una dintre cele mai moderne la nivel 
mondial. Apoi, au avut ocazia inedită de a 

observa pas cu pas, alături de un ghid, o 
parte din întregul proces de asamblare al 
tractoarelor Case IH cu puteri de până la 300 
de cai din clasele Luxxum, Puma și Optum. 
Astfel, oaspeții români au descoperit cele 
mai moderne sisteme și metode de 
fabricare, care poartă steagul excelenței 

austriece și de care beneficiază astăzi 
industria agricolă mondială. Vizita la fabrică 
s-a încheiat printr-o rundă de operare 
tractoare, dedicată fiecăruia dintre cei 
prezenți în parte, pe platforma de testare din 
curtea uzinei.

C
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Fabrica din orașul Grand Island, Nebraska, 
SUA – Locul de producție al combinelor 
Axial-Flow®

Reprezintă Centrul de Excelenţă al 
Combinelor din America de Nord aparţinând 
companiei CNH Industrial. În componenţa 
fabricii din Grand Island, intră câteva secţii 
între care se remarcă cea de producţie, 
sudură, vopsitorie şi montaj. Fiecare dintre 
aceste secţii beneficiază de cele mai 
moderne tehnologii în domeniu: sistem de 
vopsire cu pulberi în câmp electrostatic, 
celule laser, roboţi pentru sudură şi sisteme 
de testare wireless.

Fabrica din orașul Racine, Wisconsine, SUA 
– Locul de procucție al tractoarelor 
Magnum®

Fabrica, care se întinde pe o suprafaţă de 
595.000 mp, este locul de producţie al 
tractoarelor din seria Magnum. Tot aici sunt 
fabricate şi transmisiile combinelor Axial-
Flow®, culegătoarelor de bumbac Cotton 
Express precum şi punţile motrice şi 
supapele motoarelor care echipează 
tractoarele Case IH Steiger 4WD (cu 
tracţiune integrală).

Fabrica din Fargo, Dakota de Nord, SUA – 
Locul de producție al modelelor de 
tractoare Steiger® si Quadtrac®

Înfiinţată de fraţii Steiger în anii 1960, 
fabrica din Fargo (Dakota de Nord), produce 
tractoarele din seria Steiger 4WD (cu 
tracţiune integrală), încărcătoare frontale şi 
echipamente bidirecţionale.

În fabrica din Sankt Valentin, lucrează un 
personal calificat (ingineri și muncitori) şi 
pasionat de ceea ce face. De asemenea, 
fabrica beneficiază de un centru de formare 
tehnică, unde se pregătesc mecanicii care 
asigură pentru fermierii din România 
suportul tehnic în teritoriu. Pe de altă parte, 
liniile de montaj ultramoderne, produc 28 de 
modele diferite de tractoare, cu puteri 
cuprinse între 86 şi 300 CP, iar 90% dintre 
tractoarele produse la Sankt Valentin sunt 
destinate exportului,  făcându-se astfel 
cunoscute în întreaga lume prin calitatea, 
precizia şi excelenţa tehnică desăvârşită. 
Tractoarele pleacă atât spre Uniunea 
Europeană, cât și către câteva țări adiacente 
care nu sunt în Uniunea Europeana: Ucraina, 
Serbia, Muntenegru, ș.a.m.d. Însă, tractoare 
produse în Sankt Valentin ajung până în 
Australia sau Noua Zeelandă. În fiecare zi, în 
cele 8 ore de lucru, în interiorul uzinei se 
mișcă 300 de tone de materiale, piesele care 
intră în uzină și apoi ies drept tractoare 
finite.

iecare dintre tractoare produse în 
Sankt Valentin, Austria au cel puțin 
6400 de specificații diferite. Să ne 

închipuim ce înseamnă faptul că pe un 
tractor Luxxum există 6400 de alegeri în 
ceea ce privește tipul de cutie de viteze, tipul 
de frâne, tipul de cabină, tipul de instalație 
de aer condiționat ș.a.m.d. Toate aceste 
specificații diferite definesc unul dintre 
tractoarele din clasele Luxxum, Puma și 
Optum care sunt fabricate aici în Sankt 

Valentin. Când se face referire la orice 
tractor produs la Sankt Valentin, remarcăm 
circa 7300 de subansamble diferite, montate 
în aceasta localitate. Nu este vorba de 
numărul total de piese pe care îl are un 
tractor, pentru că acesta este mult mai 
mare, ci este vorba de numărul de unități 
diferite care sunt asamblate pentru fiecare 
tractor în localitatea Sankt Valentin.
Circa 10 000 de tractoare se produc anual în 
această uzină, într-o medie care include și 

anii cu o producție de criză(2008-2009) dar și 
cu anii cu o producție ridicată, cum ar fi 
ultimii ani. Încă de la începuturile uzinei din 
1947 vorbim de peste 600 000 de tractoare 
care au părăsit porțile acestei uzine. Pentru 
o imagine completă a standardelor înalte de 
producție de care dispune marca americana 
Case IH, vom pune pe tapet și celelalte 
fabrici ale utilajelor acestui producător.

     Brandul Case IH, ce reprezintă tradiția 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 mărci 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 evoluția Case IH. 
De-a lungul 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 colțurile lumii.

spune  
Bogdan Constantin,  

PR & Communication Specialist, 
Titan Machinery România.

F

Trei dintre cele mai importante fabrici Case IH aflate în S.U.A.
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NOUA SERIE A COMBINELOR CASE IH
AXIAL-FLOW 250

Timp de aproape două secole, inginerii Case IH nu sunt și nu au fost doar niște exploratori 
veniți pe val, ci au fost aceia care au creat valul. Inovațiile Case IH au fost gravate ca repere 
tehnologice pe panoul evoluției agriculturii mondiale. În anii 1940, Case IH a inovat din nou, 

schimbând agricultura globală prin aducerea pe piață a primei combine de recoltat bumbac, 
dezvoltând cam în același timp și prima combină de recoltat trestie de zahăr.



NOUTĂȚI

ar, să o luăm cu începutul. În 1831 
Jerome Increase Case, împreună cu 
Cyrus McCormick au conceput prima 

batoză de recoltat cu ... un cal putere. Însă, 
cel mai recent reper în materie de combine 
de recoltat este apariția primei combine cu 
rotor cu flux axial în 1977, sistem brevetat al 
Case IH, care din nou a schimbat 
fundamental datele legate de productivitate, 
capacitate de recoltare într-un timp scurt și 
mai ales capacitatea de a păstra boabele 
intacte. 

Astăzi agricultura are nevoie de combine cu 
o capacitate și mai mare, mai ales în 
condițiile actuale, când fereastra de recoltat 
este tot mai scurtă și productivitatea este 
esențială. Noua serie 250 de combine Axial 
Flow va înlocui vechea serie 240 și aduce 

fermierilor din România trei noi modele: 
7250, 8250 și 9250, cu puteri nominale 
cuprinse între 402 și 550 CP. 
Case IH inovează permanent pentru a 
îmbunătății performanțele combinelor  
Axial-Flow. Seria 250 se remarcă prin: 
capacitatea mare de lucru, calitatea 
superioară a boabelor recoltate, ușurința 
operării și folosirea tehnologiilor moderne 
de lucru în agricultură. 

istemul de control “AFS Harvest 
Command” transformă cabina combinei 
într-un adevărat „centru de comandă 

inteligent”. Confortul deplin pentru zilele lungi 
de lucru este desăvârșit și prin suspensia pe 
aer și sistemul de reducere a vibrațiilor. Astfel, 
operatorul se poate concentra doar pe 
urmărirea procesului de lucru. 

17
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NOUA SERIE A COMBINELOR CASE IH
AXIAL-FLOW 250



NOUTĂȚI

AFS Harvest Command ™ este un sistem  
de automatizare a reglajelor combinei ce  
se regaseste pe noua serie de combine 
Axial-Flow 250. În funcție de tipul culturii și 
strategia de recoltare, optimizează în mod 
proactiv setările combinei pe tot parcursul 
zilei. Monitorizand informațiile sistemului de 
senzori, simultan determină și optimizează 
setările adecvate combinei pentru maximum 
de randament și de calitate.

În modul „performanță” – prioritatea este 
capacitatea mare de recoltare, cu un nivel 
acceptabil al pierderilor la nivelul rotorului 
și al sistemului de curățare. În modul 
„constant” de recoltare se menține o 
combinație a vitezei de lucru și reglarea 
setărilor (prin modificarea vitezei) pentru a 
minimiza pierderile de boabe. În modul de 

acționare „maximă” – combina funcționează 
până la limita superioară a vitezei sale de 
lucru (sau de putere) stabilită de operator și 
ajustează setările pentru a minimiza 
pierderea de boabe la rotor și sistemul de 
curățare. 

„Calitatea boabelor” – reglajele automate 
mențin un nivel presetat de calitate a 
cerealelor și un control al nivelului de 
impurități, reducând, de asemenea, 
pierderile. Practic, din meniul modului de 
comandă, operatorul introduce tipul de 
cultură, modul/strategia dorită, viteza 
maximă la sol și sarcina maximă a 
motorului, după care combina „rulează” fără 
a mai fi nevoie de comenzi suplimentare din 
partea operatorului. Toate comenzile 
principale sunt integrate în consola din 
dreapta și în maneta de comandă 
multifuncțională.

apacitatea buncărului este de 11 100 
litri (modelul 7250) și 14 440 litri 
(modelele 8250 și 9250). De 

asemenea, capacitatea de descărcare a 
crescut până la 159 l/secundă, astfel încât 
golirea buncărului se poate face în mai puțin 
de 2 minute. Tubul de descărcare are un 
sistem unic de pivotare care face foarte 
eficientă și ușoară urmărirea trailerului și 
descărcarea recoltei. Tubul de descărcare 
este disponibil în diferite variante de 
lungime, inclusiv 12 metri.

Noul sistem de reglare, din cabină, a vitezei 
rotorului și a cuștilor cuțitelor permite o 
batozare eficientă și „ușoară”, cu mai puțin 
de 0,5 % boabe sparte sau deteriorate. 

Pentru noua serie de combine Case IH  
Axial-Flow 250 sunt disponibile cinci game 
de heder: heder pentru boabe 3050, heder 
flexibil 3020, heder tip transportor cu banda 
3100, heder pentru porumb 4000 și heder 
pentru ridicare 3000.

20

PRINCIPALELE AVANTAJE:

     Putere maximă a motorului de  
 până la 634 CP;

      Calitate inegalabilă a boabelor cu  
 tehnologia cu rotor simplu; 
 generaţiile viitoare

      Concepută pentru capacitate   
 maximă: lăţime a hederului  
 pentru boabe de până la 13,50 m  
 şi rezervor de boabe de până la  
 14.440 de litri;

      Toate comenzile principale sunt  
 integrate în consola din dreapta şi  
 în maneta de comandă  
 multifuncţională;

      Sistem de tocare X-Tra
 Distribuţie uniformă a paielor pe  
 întreaga lăţime a  hederului  
 (până la 13,5 m);
 Lungime paie < 50 mm;

     Sunt disponibile 5 game de heder:   
 Heder pentru boabe 3050, heder  
 flexibil 3020, heder tip   
 transportor cu bandă 3100, heder  
 pentru porumb 4000 şi heder de  
 ridicare 3000;

Sistemul nostru Harvest Command îți dă posibilitatea să te adaptezi la capriciile vremii și nu numai. Ai umiditate mare – alegi să bagi în buncăr grâne 
curate, pentru a putea fi mai apoi uscate. Știi că nu va ploua, nu te grăbești – alegi viteza constantă și pierderi minime. Practic, acest sistem ia  

foarte mult stres de pe umerii operatorului. Fermierul de astăzi se gândește la fiecare cent și la fiecare minut. Cândva, fereastra de recoltat era de 
5-6 săptămâni, acum trebuie să recoltezi în maxim o lună, s-a redus la jumătate timpul de recoltat. Cei care vor să rămână la reglajele manuale au 

                                                                posibilitatea să o facă în continuare, dar generația nouă de fermieri preferă să conducă într-un alt stil.     
spune  

George Stanson, Business Manager Case IH pentru România, Bulgaria, Croația și Serbia 

C
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ÎNCĂRCAREA MOTORULUI
SENZOR DEBITVANE ROTOR

SENZORI

CONTROL AUTOMAT AL  
SISTEMULUI HARVEST COMMAND

VITEZA ROTORULUI

SENZOR DE ÎNCLINAȚIE

CAMERĂ DE URMĂRIRE 
A CALITĂȚII BOABELOR

ÎNCĂRCAREA SITELOR

SENZORI DE PIERDERI

VOLUM ELEVATOR RETUR

TURAȚIA VENTILATORULUI

ACȚIONAREA SITELOR: 
- PRE-SITĂ
- SITĂ SUPERIOARĂ
- SITĂ INFERIOARĂ

VITEZA DE ÎNAINTARE

MAI PUȚIN STRES ASUPRA OPERATORULUI

ü Viteza de înaintare
ü Poziție Heder și rabator
ü Calitatea boabelor
ü Pierderi
ü Încărcarea buncărului

ü Viteza ventilator
ü Viteza de înaintare
ü Deschidere grătare
ü Deschidere site
ü Turația Rotorului
ü Descărcarea buncărului
ü Poziția vanelor rotorului

Funcții   
monitorizate  
în permanență

Intervenția  
operatorului

×  Viteza de înaintare
ü Poziție Heder și rabator
×  Calitatea boabelor
×  Pierderi
ü Incărcarea buncărului

×  Viteza ventilator
×  Viteza de înaintare
ü Deschidere grătare
×  Deschidere site
×  Turația Rotorului
ü Descărcarea buncărului
×  Poziția vanelor rotorului

Implicarea operatorului  
în reglajele combinei  

FĂRĂ  
AFS HARVEST COMMAND™

Implicarea operatorului  
în reglajele combinei  

CU  
AFS HARVEST COMMAND™

Algoritmul de automatizare AFS Harvest Command ™ oferă  4 strategii pentru a îndeplini anumite cerințe ale operatorilor:

   CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII.
        1. Ajută operatorii experimentați în exploatarea  
             eficientă  a combinei în mod constant la capacitate maximă.
        2. Operatorii mai puțin experimentați pot atinge productivitatea 
            unor experți în recoltare.

  PIERDERI REDUSE ALE CEREALELOR.

     CALITATEA BOABELOR ESTE MAI BUNĂ.

     DOAR 4 FUNCȚII DE SELECTAT DE PE ECRANUL  
         AFS 700 ÎNAINTE DE A INTRA ÎN CULTURĂ:
        1. Tipul culturii
        2. Strategia de recoltare
        3. Viteza maximă de recoltare
        4. Încărcarea maximă a motorului

         PENTRU A ACCELERA ALGORITMUL DE  
         AUTOMATIZARE ÎN SCOPUL ATINGERII  
         OBIECTIVELOR OPERATORULUI, SETĂRILE  
         AVANSATE ȘI SENSIBILITĂȚILE SENZORILOR  
         POT FI AJUSTATE.

1  
CALITATEA 
BOABELOR

4  
CAPACITATE 

FIXĂ

2  
PERFOR- 
MANȚĂ

3  
CAPACITATE 

MAXIMĂ

NOUTĂȚI



Acuratețea cu repetabilitate 
înseamnă PRECIZIE 

                 REȚEAUA TITAN MACHINERY RTK+

Rețeaua de semnal de precizie RTK+ cu acoperire națională, dezvoltată de Titan Machinery 
România în urmă cu mai bine de doi ani, s-a propagat cu rapiditate în rândurile agricultorilor 

autohtoni, aceștia înțelegând că altfel nu se mai poate face agricultură performantă. Datorită 
preciziei ce reprezintă o acuratețe de 2,5 centimetri cu repetabilitate, această tehnologie este 

unica prin care se pot administra precis și eficient fermele și terenurile acestora. De aseme-
nea, ca urmare a repetabilității în timp, compactarea solului este mult redusă, calitatea și 

productivitatea terenului agricol fiind îmbunătățite. 

itan Machinery oferă echipamente de 
ghidare și poziționare ce utilizează 
tehnologia RTK+, compatibile cu o 

gamă variată de utilaje agricole, de 
construcții sau din alte industrii. Plecând de 
la deviza „Dezvoltăm Viitorul”, 
departamentul «Agricultură de Precizie» al 
Titan Machinery România crește de la an la 
an odată cu impactul pozitiv pe care îl au 
proiectele acestuia pentru agricultori, dar și 
odată cu modalitatea prin care aceste 
proiecte, puse în folosul agricultorilor, au 
parte de îmbunătățiri constante. Aceste 

îmbunătățiri sunt generate din partea 
specialiștilor cu expertiză în domeniu în 
general, cât și din partea fermierilor care nu 
își mai doresc sau nu își permit costuri 
inutile, în special.

Toate tractoarele, de la Farmall până la 
Quadtrac, de la utilajele Case IH până la 
utilajele celorlalte mărci, de la excavatoare 
până la scrapere de nivelat, se folosesc cu 
succes de precizia maximă, nelăsând astfel 
două urme diferite la treceri succesive. 
Dezvoltarea primei rețele RTK+ din România, 

T

REȚEUA TITAN MACHINERY RTK+
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Lucrari de prelucrare, semănat și recoltat cu intoarcere automata la        capat de rând, efectuate cu ajutorul sistemelor pentru agricultura de precize ce folosesc rețeaua Titan Machinery RTK+ cu o acuratețe de 2.5 cm.



a însemnat eforturi susținute dar și o 
satisfacție pe măsură, mai ales când vorbim 
despre liniștea fermierilor atunci când 
execută lucrări cu adevărat precise: 
semănat de plante prășitoare sau păioase, 
recoltare, pregătire sau prășit. Deși inițial 
semnalul de precizie RTK + a fost conceput 
pentru sistemele de navigație, având în 
vedere precizia foarte bună a acestei 
tehnologii, aceasta este dezvoltată și 
utilizată în prezent și în sistemele autodrive/
autopilot, agricultura de precizie și 
sistemele de control ale utilajelor 
industriale.

ețeaua 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. Rețeaua 

noastră are un semnal GPS diferențial 
dinamic, prelucrat prin metode complexe, 
care asigură  repetabilitate de la an la an. 
Datorită numărului mare de stații fixe, 
rețeaua prezintă un semnal optim în toată 
țara, activ 24 de ore din 24. De asemenea, 
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 presupune triangulații 
multiple între stațiile permanente, transferul 
datelor brute via Internet către serverele de 
lucru, prelucrarea lor și retransmiterea 
către receptorul de pe utilaj. 

Datorită intregrării și interconectării în 
rețea, fiecare stație participă progresiv la 
funcționarea rețelei. Și procedeul invers este 

valabil, absența unei stații (sau oprirea ei) 
este înlocuită de efortul stațiilor din preajmă 
aflate în rețea. Astfel, prin acest procedeu, 
performanța semnalului rămâne neafectată. 
Pentru transmiterea datelor, fiecare stație și 
receptor care participă în rețea folosește 
abonamente de date mobile prin intermediul 
operatorilor naționali de telefonie. 
Transferul se face prin modem-uri dedicate 
pentru protocoale M2M. 

u există semnal în zonă? Semnalul 
este acoperit de către serviciul de 
siguranță satelit, lucrarea continuă.  

Nu aveți un contract de abonament date? Vă 
oferim gratuit abonament de date pe cartele 
SIM M2M, pentru un an de zile. Oferta este 
valabilă doar pentru serviciul RTK + Titan 
Machinery România.
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Lucrari de prelucrare, semănat și recoltat cu intoarcere automata la        capat de rând, efectuate cu ajutorul sistemelor pentru agricultura de precize ce folosesc rețeaua Titan Machinery RTK+ cu o acuratețe de 2.5 cm.
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Indiferent dacă sunteţi fermier sau antreprenor, ştim că vă mândriţi cu ceea ce faceţi şi cu 
imaginea afacerii dumneavoastră. Așa cum cunoaștem toți, lucrurile foarte bine făcute, exploa-

tate an după an, vor oferi întotdeauna cel mai ridicat potențial de afacere prosperă, contribuind 
inclusiv la o imagine etalon în rândurile dezvoltatorilor agricoli. Ca atare, inginerii Case IH au 

proiectat tractoare care să satisfacă toate segmentele de fermieri, până și de pe cele mai pre-
tențioase nișe de piață. Maxxum 115 este alegerea ideală pentru cei care caută un pachet de 

putere și versatililate ce combină perfect mediul de lucru suprem pentru operator cu tehnologia 
de ultimă generație. Maxxum este lider pe segmentul lui de piaţă atunci când vine vorba de 

productivitate şi rentabilitate maximă a investiţiei. 
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ar, să începem cu filozofia acestui 
tractor. În primul rand, Maxxum este 
un tractor universal pentru că se 

pretează la cele mai multe tipuri de lucrări 
agricole. Să ne amintim că noi românii, 
obișnuiam să spunem cândva despre 
tractorul românesc UTB că este „bun la 
toate”. În realitate, aceasta nu era decât o 
formă superficială de a descrie această 
mașină „veterană”, date fiind lipsa de 
putere pentru anumite lucrări, sau lipsa de 
finețuri hidraulice. Expus în antiteză cu 
satisfacțiile limitate oferite de batrânul 
UTB, din orice punct de vedere vrei să 
privești tractorul clasic Maxxum 115, acesta 
are absolut tot ceea ce este nevoie pentru 
lucrările agricole simple. Acest model 
beneficiază de cea mai simplă structură din 
toată gama Maxxum. 

Astfel, tractorul Maxxum 115 este popular 
datorită puterii surprinzătoare, care poate 
ajunge până la 145 de CP cu tot cu „boost”. 
Puterea sa nominală de 115 CP poate 
dezvolta în exploatare până la 125 CP.  

Ca atare, acest tractor oferă în orice 
aplicație în care este angajat 10 CP peste 
ceea ce scrie pe bonetă, iar dacă lucrează în 
aplicații cu priza de putere, aplicații de 
transport, de viteză înaltă, beneficiază de 
„boost”-ul care oferă 20 CP în plus. Așadar, 
pornind de la 115 CP nominală, dezvoltă 
încă 10 CP putere maximă și adaugă încă 20 
CP pentru un potențial maxim de 145 CP. 

Să ne reamintim că „boost”-ul este dispo-
nibil pe de o parte când avem aplicații 
mobile cu priza de putere. Pe de altă parte, 
acesta este disponibil pentru transport de 
înaltă viteză (peste viteza a 13-a, peste 20 
km/h, se activează „boost”-ul și rămâne 
activ). 

n ceea ce privește rafinamentele 
electronice, acest tractor are un sistem 
foarte simplu de repetări manevre la cap 

de linie. Altfel spus, prin apăsarea unui 
singur buton, poți să ridici tiranții și poți 
să-i cobori, mai ales când ai un utilaj tractat 
relativ simplu de controlat. În afară de acest 
lucru, poate fi echipat cu tiranți pe față, 
poate fi echipat cu pregătire pentru 
încărcător frontal, cu un joystick adecvat 
pentru distribuitoarele mecanice de la 
încărcător, iar când vorbim despre dotarea 
hidraulică, acesta are o pompă hidraulică cu 
angrenaje care livrează până la 86 de litri/
min. În esență este tractorul pe care îți 
dorești să-l exploatezi cu un încărcător 
frontal, la o fermă de animale unde este 
„bun la toate”. Acest lucru se datorează 
faptului că nu este foarte mare și intră în 
toate fermele specifice României. De 
asemenea, i se poate atașa un distribuitor 
de nutrețuri și poate efectua toate lucrările 
din interiorul și din exteriorul fermei. 

Datorită utilizării tehnologiei SCR, am reuşit 
să reducem consumul de carburant al 
motoarelor acestor tipuri de tractoare 
precum și nivelul emisiilor poluante. 
Reducerea emisiilor prin procesul de post-
combustie şi injectarea directă de soluţie 
AdBlue în sistemul de evacuare, permite 
proiectarea eficientă a unor tipuri de 
motoare care să furnizeze o putere mai 
mare şi să consume mai puţin carburant. 
Acest lucru sporeşte foarte mult 
randamentul de lucru al motoarelor. 
Sistemele si tehnologiile avansate de care 
beneficiază tractoarele din seria Maxxum 
şi-au dovedit deja eficiența şi fiabilitatea pe 
tractoarele din seria Puma, Magnum şi 
Steiger/Quadtrac

acă facem un pas mai sus în materie 
de specificații și nivel de 
complexitate, fără îndoială tractorul 

Maxxum-ul CVX este „crema cremelor” din 
toate punctele de vedere. Cel mai important 
aspect, fie că ne referim la Maxxum CVX 115 
sau oricare la altă versiune de putere din 
această gamă, este faptul că îl poți exploata 
ca pe o masă extensibilă, atat cât este 
nevoie la un moment dat. Cu alte cuvinte, la 
capatul dur al spectrului, ai posibilitatea să 
nu echipezi Maxxum CVX, nici cu ecran AFS, 
nici cu instalație de navigație prin satelit, ci 
să exploatezi doar versiunea lui de bază. În 
această versiune beneficiezi de minimul 3 
distribuitoare hidraulice pe spate și două 
sau trei distribuitoare hidraulice centrale, 
poți să ai pregătirea pentru încărcător 

frontal și poți avea inclusiv tiranții pe față cu 
sistem de management al acestora. 

Din punct de vedere al transmisiei, Maxxum 
CVX beneficiază de tot rafinamentul specific 
transmisiei continue Case IH, cum ar fi 
avantajul controlului activ al vitezei zero. De 
exemplu, între motor și roți nu există nicio 
întrerupere a tracțiunii, dar viteza este zero. 
Acest lucru este minunat în momentul în 
care urcați pe un deal și vă opriți, tractorul 
nu se mișca înapoi, sau când plecați de la 0 
km/h de pe deal, din nou tractorul nu 
alunecă în spate în momentul în care 
începeți să apăsați pedala de accelerație. În 
acel moment, tractorul pleacă pur și simplu 
lin la deal. Acesta este e un avantaj 
fundamental pe care foarte mulți dintre 
producătorii de tehnică similară nu-l oferă 
agricultorilor. Pe de altă parte, avantajul 
tipic pentru o transmisie continuă este ca 
poți să mergi cu aproape orice turație a 
motorului la aproape orice viteză la sol. 
Dacă este echipat cu o freză pentru zăpadă 
pe tiranții din față, atunci, poți varia cât 
dorești de fin viteza la sol, în funcție de 
materialul de îndepărtat din fața tractorului 
și nu mai trebuie să fii tot timpul cu mâna 
pe schimbătorul de viteze și cu piciorul fie 
pe ambreiaj, fie pe frână. 

e de altă parte, instalația clasică AFS 
AccuGuide este disponibilă pe orice 
tractor Case IH de la Maxxum CVX în 

sus. Se poate opta pentru scaunul cu spătar 
„Dual Motion” care reprezintă vârful 
tehnologic în materie de confort (nu există 
pe piață un alt scaun care să reducă până la 
peste 60% din vibrațiile care ajung la 
podeaua cabinei). De asemenea, pachetul 
de iluminare cu până la 14 lumini de lucru 
se bazează de leduri, ceea ce înseamnă că 
nu avem nevoie să atașăm un generator de 
5 kw să alimentăm toată instalația electrică. 
În plus, cabina este una dintre cele mai 
puțin zgomotoase de pe piață, certificată la 
69 de decibeli.

Modelele Maxxum sunt dotate cu specificaţii 
cuprinzătoare potrivit oricărui etalon, 
asigurând nivelul tehnologic necesar pentru 
a satisface exigenţele zilelor noastre. 
Aceste maşini simple, uşor de utilizat, 
reprezintă o investiţie în care se acordă 
atenţie costurilor, însă capacitatea lor de a 
vă ajuta să terminaţi treaba este identică cu 
cea a altor modele din gamă.
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Fermierii administrează precis 
folosind FarmIS

SISTEMUL INTELIGENT DE MANAGEMENT AL UTILAJELOR AGRICOLE

În urmă cu trei ani, inginerii de la Titan 
Machinery România începeau dezvol-
tarea rețelei RTK+ cu acoperire 100% 
națională, ce beneficiază de o precizie 
de 2,5 cm. Continuând aceeași traiecto-
rie ascendentă, la începutul anului  
trecut, prin departamentul  
«Agricultura de Precizie», am lansat 
serviciul de administrare a flotei de 
utilaje - FarmIS (IS- intelligent system). 
Această aplicație oferă astăzi fermierului 
mai mult timp pentru toate activitățile 
din fermă, acesta având posibilitatea de 
a se informa de pe tabletă sau de pe 
calculator despre ceea ce fac operatorii 
în câmp, în timp real. De asemenea, fer-
mierul din România poate face setările 
utilajelor în timp real, astfel încât să aibă 
o privire de ansamblu și să corecteze 
dacă un anumit lucru nu este în regulă.

plicația pentru managementul flotei 
– FarmIS – ajută agricultorii să aibă o 
privire de ansamblu cât mai completă 

asupra utilajelor pe care le folosesc și asupra 
comportamen-tului acestora. „În prima 
jumătate a anului trecut, am centralizat 
„feedback”-ul de la fermieri, am urmărit să 
asigurăm nevoile reale apoi, din zona de 
implementare am luat răspunsul final. Dorim să 

aducem un beneficiu real fermierilor. Aplicația 
este simplă, conceptul din spatele platformei 
este cel de «3 click». Adică din orice 3 click-uri 
se ajunge în orice punct de interes al aplicației 
de unde se extrag date. FarmIS este o aplicație 
dedicată exclusiv agriculturii, neacoperind alte 
industrii. Ca atare, a fost concepută pentru a 
aduce un plus de valoare și pentru a face o 
congruență între câțiva factori esențiali cu care 
lucrează fermierii din România, factori care sunt 
interesanți pentru ei din punct de vedere al 
utilajelor” ne-a declarat Octavian Matei, 
manager departament «Agricultura de 
Precizie» al Titan Machinery România.

Spre deosebire de celelalte sisteme de pe piață 
care au fost importate practic din alte industrii, 
cum ar fi industria de monitorizare prin GPS a 
flotei auto, FarmIS este singurul produs 100% 
românesc, dezvoltat și personalizat pentru 
clienții din agricultură. Specificul acestui 
serviciu unic pleacă de la 3 elemente esențiale:

Primul element nou pe care îl aduce acest 
sistem este faptul că importă automat 
suprafețele APIA sau suprafețele cadastrale ale 
fermierului.
Al doilea element nou constă în definirea listei 
de implementuri cu lățimi de lucru. Astfel, 
FarmIS poate calcula productivitatea de lucru și 
poate reda procentual stadiul de lucru din sola 
respectivă.
Al treilea element nou constă în măsurarea 
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.

Consumul de combustibil se poate face raportat 
la nivelul de solă, hectare lucrate și suprafața 
luată în sarcină. Rapoartele se pot face per oră, 
per zi, la nivelul fermei cu toate utilajele, per 
nivel de combustibil consumat pe oră, pe zi sau 
chiar pe lună, pentru toate utilajele etc. 

Interfața sistemului FarmIS este compatibilă cu 
sistemele de operare Android, IOS și Windows. 
Fermierul poate avea oricând pe telefon “live 
view”, adică harta în timp real cu flota de 
utilajele, localizarea individuală a acestora 
precum și atributele esențiale ale fiecărui utilaj. 
FarmIS este un un sistem ce poate fi dezvoltat în 
continuare în funcție de experiența pe care o 
vom avea din teren. Tot ce trebuie să facă 
fermierul pentru a beneficia de această aplicație 
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 Machinery 
România pentru a solicita înregistrarea. 
Sistemul vine preinstalat pe toate tractoarele 
mai mari de 55 CP și combinele CASE IH livrate 
de Titan Machinery.
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     Aplicația FarmIS poate fi folosită atât pentru tractoarele Case IH, cât și pentru alte mărci de tractoare, de generație mai nouă sau mai veche,  
precum și pe combine. FarmIS oferă o imagine de ansamblu pentru toată flota de utilaje pe care o folosește. Datele pe care aplicația le culege sunt 

transmise într-o platformă. Utilizatorul va primi un cont special realizat pentru el. Contul este unic, ca atare Titan Machinery nu are acces la  
aceste date. În platformă, fermierul poate să schimbe parola, să schimbe foarte multe atribute. În momentul în care fermierul primește actualizările,

 noi suntem lângă el și facem setările pentru ferma respectivă. Aplicația FarmIS este acum folosită de aproape 400 fermieri, dintre care
                                                                                                                                jumătate dintre ei folosesc forma avansată a acestui sistem.                   

a spus Octavian Matei, GPS Manager,  
Titan Machinery România.
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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:

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: 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 - Str. Libertatii FN, Comuna Cordun, Roman, Judetul Neamt Tel: 0374 367603
SLOBOZIA - Centrul de Afaceri Hamilton, Șoseaua Slobozia - DN2A  Tel: 0374 367688
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 



Rigurozitatea germană a 
pulverizatoarelor DAMMANN

              În urmă cu 2 ani, Titan Machinery România devenea importator și distribuitor 
autorizat pe piața autohtonă al utilajelor de erbicidat DAMMANN. Fiind unul dintre cei mai 

apreciați producători de utilaje agricole din Germania, Dammann a intrat cu pași mici dar 
siguri pe piața românească, cu cele două mari versiuni de mașini de erbicidat, versiunea de 

pulverizatoare autopropulsate și versiunea de pulverizatoare tractate.

ondată în urmă cu mai bine 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 inventator la un 
dezvoltator de succes pe plan internațional. 
Tehnologia pe care o oferă în domeniul 
distribuției de lichide a devenit tot mai 
complexă în fiecare an, dat fiind faptul că 
producătorul a abordat fiecare necesitate și 
dorință a fermierilor ca pe o provocare. 
Dammann nu a investit numai în utilaje de 
înaltă calitate ci și în cercetarea și 

dezvoltarea noilor tehnologii, iar nu de 
puține ori a ajuns să fie lider pe anumite 
piețe, nu numai din punct de vedere 
comercial ci și prin impunerea de noi 
standarde și repere.

Pulverizatoarele DAMMANN autopropulsate 
și tractate sunt adaptabile și stabile.Toate 
mașinile de erbicidat pot avea specificații 
diferite. Utilajele și opțiunile cu care sunt 
echipate oferă maximum de robusteţe, 

stabilitate, fiabilitate și servicii de lungă 
durată. Utilajele garantează o distribuție 
precisă a lichidului, lucrând și cele mai 
întinse suprafețe agricole.

a atare, în acest material ne-am 
propus să scoatem în evidență câteva 
specificații tehnice deosebit de 

interesante de care beneficiază 
pulverizatoarele germane „PROFI CLASS”.
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RRW - Agitatorul și dispozitivul de curățare rotativ 
RRW reprezintă 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, care sunt 
utilizate pentru agitare/amestecare, dar 
și pentru curățarea cisternei. La agitare/

amestecare, arborele pivotează de la 
stânga la dreapta, unde înălțimea de 
pivotare este reglată în funcție nivelul 
cisternei și pentru a se evita spumarea. 
La curățarea cisternei, duza se rotește la 
360° și curăță complet cisterna, așa cum 
au dovedit-o testele JKI.

HD-Night LUX - Iluminare LED cu detector de obstacole
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. Detectorul special de 

obstacole iluminează în mod deosebit 
obstacolele. Restul terenului este 
iluminat doar slab, astfel încât 
conducătorul  să vadă, în mod clar, 
obstacolele și nu un teren prea luminat.

29



PENTRU CONTROLUL COMPLET 
AUTOMATIZAT AL BRAȚULUI “DCD”, 
SUNT DISPONIBILE URMĂTOARELE 
VARIANTE DE COMENZI:

     Ridicare / coborârea brațului

      Înclinarea brațului

      Îndoirea brațului  
 (opțional  îndreptarea)

      Ridicare / coborârea și înclinarea  
 brațului

      Ridicare / coborârea și articularea  
 (opțional îndreptarea)

DCD “Distance Control Dammann”

DCD este primul control al brațului, care 
combină două elemente de comandă într-
unul, pentru a beneficia de utilizarea celor 
două elemente. Pentru controlul brațului, 
DCD utilizează sistemele hidraulice și 
pneumatice. Sistemul hidraulic aduce rapid 
brațul în poziția dorită, iar sistemul 
pneumatic servește la repoziționarea ușoară 
a brațului la lungimea optimă. Poziția tijei 
este monitorizată de patru senzori cu 
ultrasunete și un potențiometru unghiular, un 
giroscop suplimentar detectează forțele 

gravitaționale care apar la înclinarea în 
curbe. Operarea DCD este rapidă și facilă. 
Comanda/controlul poate fi selectat cu doar 
câteva butoane și, evident, poate fi modificat 
în orice moment. Înălțimea de operare și 
înălțimea de ridicare a brațului, deasupra 
nivelului, sunt selectate, în terminal, în 
centimetri, în mod exact. La calibrare, 
operatorul nu mai trebuie să deplaseze 
manual brațul, în poziția de lucru dorită, 
acest lucru fiind realizat, acum, de la 
terminal, prin comanda brațului. 

Noul control complet automatizat al brațelor pulverizatoarelor Dammann

Îndoirea brațului (opțional îndreptarea)

DAMMANN - EDS - pro - Secțiuni brațe 

Conectarea secțiunilor cu 18 Secțiuni-EDS-pro module de 
conectare prin intermediul ISOBUS în loc de bloc de supape. 
Include sofware VarioSelect. Include C~C~A® Curve Control 
Application (Recomandare: suport duze Quattro). Utilizabil la toate 
dispozitivele comandate/controlate cu ISOBUS, de la DAMMANN.

Lățimile celor 18 secțiuni pot fi reglate după necesități și în orice 
moment, pe culturile pe răzoare sau de suprafață.
SECTION-Control precis > astfel, un potențial de economisire mai 
mare în zona PSM (pesticide). Aplicații prin carduri, cu rate diferite de 
aplicare > Utilizarea Precision Farming. Utilizarea tehnologiilor cu 
senzori pentru recunoașterea nivelului > Economie de PSM 

Conectarea duzelor în braț cu 18 secțiuni Avantaje secțiuni brațe-EDS-pro:

TEHNICĂ AGRICOLĂ
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Completarea perfectă a brațului mai ales la impactul cu denivelările, 
îndoirea brațului  este un avantaj pentru a menține aceeași distanța 
față de nivel dorit.

Volume cisternă/rezervor: 8.000, 10.000, 12.000 și 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
Dispozitiv de control și comandă:  Calculator ISOBUS, terminal ISOBUS Basic și Joystick

Echipare standard “Profi Class“
Dispozitivele „Profi Class” dețin un echipament de bază de înaltă calitate iar detaliile tehnice ale echipamentului 
dovedesc unicitatea pulverizatorului tractat clasa Profi.
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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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acesteia cu heder-ul multi-cultură MacDon D65 Draper oferă per-
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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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uartz 800 este cel mai dezvoltat 
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 

rata de îngrăsământ la hectar prin cele 12 
secții de împrăștiere ale fertilizatoarelor. 
Controlul formei reale a suprafeței, pe care 
o convertește în curbe, fie că vorbim de 
întoarceri la capete de rând sau la diferite 
unghiuri ale colțurilor este unic pe piață. 
Această tehnologie atât de așteptată de 
fermieri și aflată în prim-planul agricultu-
rii de precizie, face posibil un control mai 
bun al aplicării îngrășământului în zonele 
de tranziție, zonele în care se recomandă 
modificările ratei de aplicare. De asemenea, 
acest sistem permite o economie de până 
la 15% din îngrășăminte.

ltfel spus, sistemul funcționează 
astfel încât împrăștierea îngrășa-
mintelor să nu se suprapună nicio-

dată. De exemplu, dacă rândul de aplicare 

are o lățime de 24 de metri, iar la capătul 
acestuia rândul se îngustează, iar raza de 
împrăștiere a fertilizatorului se va reduce 
automat până la zero(la capătul rândului), 
astfel încât nu se va pierde niciun gram de 
îngrășamânt. Acest sistem eficient cu rată 
variabilă de împrăștiere a fost proiectat 
pornind de la sistemele avansate pentru 
agricultura de precizie. De pildă, agricultorii 
obișnuiesc să testeze în prealabil solul pe 
care urmeaza să aplice îngrăsământ, cu 
scopul de a obține informațiile biologice 
necesare. În timpul împrăștierii îngrășă-
mintelor, sistemul va recunoaște aceste 
informații și va aplica fertilizarea optimă 
și variabilă pentru fiecare zonă de teren, 
evitând astfel insuficiența sau surplusul de 
materie primă de care are nevoie solul.

Pentru a face o agricultură performantă, optimizarea exploatării fiecărui metru pătrat de pământ arabil este es-
ențială. Iar când vorbim despre optimizare, avem în vedere partea cea mai sensibilă a acesteia și anume economia 

pe care o putem obține prin eliminarea costurilor inutile. Dacă ne gândim la efectuarea lucrărilor de împrăștiere a 
îngrășămintelor și la toate costurile pe care le presupun toate aceste materii prime, problema devine cu atât mai 
sensibilă. Ca atare, producătorul francez de utilaje agricole, Sulky, a adus pe piața mondială în urmă cu 4 ani, o 

soluție unică în materie de tehnică de împrăștiere a îngrășămintelor, în atributul terminalului ISOBUS QUARTZ 800 
și al sistemului cu 12 secții de împrăștiere cu rată variabilă. Această inovație a fost catalogată ca fiind de vârf, motiv 

pentru care a fost imediat premiată de către juriul de la SIMA și a rămas neegalată până astăzi.

INOVAȚII

A

Aplicare rată varibilă de fertilizare
OPTIM PENTRU SOL ȘI ECONOM PENTRU FERMIER
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erminalul tactil, color, de opt inci, 
beneficiază de o tehnologie avansată 
generoasă și oferă agricultorilor 

posibilitatea de a maximiza acuratețea și 
rentabilitatea la împrăștiere a îngrășă-
mintelor. Fiecare dintre cele 12 secțiuni de 
împrăștiere poate fi gestionată separat și 
în toate configurațiile, 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 inter-
feței Isobus a fost atent proiectată de Sulky. 
Controlul și ghidarea mașinii sunt vizibile 

simultan pe ecran, în timp ce lucrează, 
ceea ce asigură navigarea fără probleme și 
controlul ușor al fertilizatorului. Consola 
permite monitorizarea mașinii și observarea 
informațiilor precum răspândirea îngrășă-
mintelor, iar telecomanda oferă un control 
ușor asupra închiderilor și deschiderilor 
dispozitivului de împrăștiat atunci când 
fertilizatorul ajunge la capăt de rând.

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 eficiență 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, fiecare 
fertilizatortor Sulky din gama X40 + și X50 + 
poate fi utilizat în Isobus cu terminalul uni-
versal 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.

INOVAȚII
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     Urmând un motto pe care îl respectă cu sfințenie, anume „Fermierul va fi întotdeauna în centrul preocupărilor noastre”, producătorul francez Sulky 
este specializat în proiectarea, producția și comercializarea soluțiilor agricole de cultivare, semănare și fertilizare ale solului. Fondată în 1936, Sulky 

este o afacere de familie care s-a dezvoltat în continuu, ghidată de ceea ce au spus clienții, iar astăzi relația durabilă a companiei cu aceștia se
                                                                                                                                                             bazează pe încredere și angajament.                   

spune:  
Bogdan Constantin,  

PR & Communication Specialist,  
Titan Machinery România.

Aplicare rata variabila cu ajutorul sistemelor  
pentru agricultura de precizie

Sulky X40 2.500 l Sulky X50 3.200 l



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
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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



www.caseih.com

CASE IH HAT-TRICK

Magnum 380 CVX
2015

Optum 300 CVX
2017

Maxxum 145 Multicontroller
2019
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Tractorul Case IH Maxxum 145 Multicontroller a fost premiat cu distincția „Tractorul Anului 2019“ și pentru „Cel mai bun 
design 2019“. Maxxum a convins juriul datorită transmisiei sale ActiveDrive 8 cu 8 trepte de viteză powershift și a raportului 
optim de putere/greutate creat de un design compact și un motor puternic, dar economic. Așadar este ofi cial: indiferent de 
tipul de tractor de care aveți nevoie, de la mijlocul gamei, la cea mai mare putere, Case IH vă oferă trei serii de câștigători - 
toți sunt pregătiți să facă față provocărilor dumneavoastră.
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