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MODELOVÁ ŘADA TRAKTORŮ MAXXUM
Samozřejmě, že je impozantní – je ČERVENÝ!
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Traktory modelové řady CASE IH Maxxum® jsou od samého prvopočátku kompaktní, 
výkonné, efektivní a vynikají perfektní manévrovatelností. Bez pochyby jim díky své 
reputaci patří ocenění nejlepšího traktoru na trhu ve střední výkonové třídě. Po dobu 
delší než dvacet let pomáhá každá nová generace traktorů Maxxum farmářům po 
celém světě s vykonáváním důležitých pracovních operací, přičemž důraz je kladen na 
pohodlné ovládání, efektivitu a perfektní komfort.

Nyní představujeme novou generaci této modelové řady, která je díky moderním 
technologiím plná vylepšení, proto jsou tyto traktory zase o krok napřed a znovu 
nastavují nové standardy pro tuto výkonovou třídu. Pokud hledáte traktor s perfektní 
manévrovatelností do živočišné výroby nebo výkonný traktor do rostlinné výroby, který 
si hravě poradí s prací na poli i v dopravě se stejným přístupem, tak je to opět traktor 
Maxxum, jehož jméno zůstává nezapomenutelné. 

MAXXUM. ZEMĚDĚLSTVÍ JE RÁZEM SNAZŠÍ.
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3 VERZE, 1 MODELOVÁ ŘADA MAXXUM
Nikdy jste neměli větší výběr.
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MAXXUM
5 MODELŮ OD 116 DO 145 KONÍ

Standardní modely Maxxum tvoří jakousi vstupní úroveň 
traktorů v této modelové řadě, přitom jsou vybaveny ta-
kovou specifikací, která jen ztěží odpovídá této výkonové 
řadě traktorů. Použitím správných technologií splňují 
moderní požadavky dnešní doby. Ve výbavě naleznete 
převodovku 16F/16R 40 km/h se čtyřstupňovým power-
shiftem, komfortní kabinu a až 4 vnější hydraulické 
okruhy s mechanickým ovládáním. Traktor při práci se 
strojem vyniká perfektní obratností, jak je typické pro 
všechny modely Maxxum. Tyto stroje mají základní vý-
bavu, jsou cenově dostupné a přitom pracují s takovým 
nasazením, jako ostatní traktory této modelové řady.

MAXXUM MULTICONTROLLER
5 MODELŮ OD 116 DO 145 KONÍ

Modely Maxxum Multicontroller jsou vybaveny dalšími 
prvky pro docílení vyšší produktivity řidiče. Jedná se 
o loketní opěrku CASE IH Multicontroller s ochrannou 
známkou, která umožňuje perfektní ovládání více funkcí 
pouhými konečky prstů řidiče. Dále je to převodovka 
powershift, reverzace powershuttle, řízení otáček motoru 
a volitelně vnější elektrohydraulické okruhy. Všechny 
ovládací prvky jsou okamžitě po ruce. Intuitivní a in-
stinktivní ovládání jsou charakteristické vlastnosti pro 
každý traktor CASE IH s loketní opěrkou Multicontroller, 
což výrazně přispívá ke zvýšení produktivity a efektivity.

MAXXUM CVX
4 MODELY DO 116 DO 145 KONÍ

CASE IH patří mezi inovátory v převodovkách s plynu-
lou změnou převodového poměru. Dnes držíme vedení 
díky vlastní vyvinuté technologii. Převodovky CVX na 
traktorech Maxxum dokáží nastavit ekonomický provoz 
a co je důležité, jsou snadno ovladatelné, jejich ovládá-
ní je zcela intuitivní. Ohled na jednoduchost v ovládání 
je klíčovým znakem naší technologie. To je důvod, proč 
jsou modely Maxxum CVX vlajkovou lodí této modelové 
řady. V jednoduchosti je síla, proto je tak snadné s tě-
mito traktory docílit těch nejlepších výsledků a nejvyšší 
produktivity.
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VYPADÁ, PRACUJE, CÍTÍ SE DOKONALE
Zkonstruován být výjimečný.

  1) ECE R120 koresponduje s ISO 14396 a 97 / 68 / EC      2) Power Management je k dispozici pouze v dopravě a při práci s vývodovou hřídelí PTO  

Z venku si všimnete, že traktory Maxxum vypadají odlišně od svých předchůdců. Mají ostré křivky a moderní design světel. Ale to, co na první 
pohled není vidět a zcela odlišuje tyto traktory od předchozí generace jsou motory FPT s hospodárným provozem, vyšším výstupním výkonem 
a nízkými emisemi. Všude, kam se podíváte, tak najdete vylepšení, která přispějí ke zvýšení komfortu a produktivity, a změní tak Váš běžný 
pracovní den.

S TRAKTOREM MAXXUM UDĚLÁTE ZA DEN JEŠTĚ VÍCE PRÁCE NEŽ DŘÍV.

MODELY

Jmenovitý výkon 
ECE R120 1) 

při 2.200 ot/min. 
(kW/k)

Maximální výkon 
ECE R120 1) 

s Power Managementem 2) 

při 1.800 – 1.900ot/min. 
(kW/k)

Počet válců / 
Objem motoru 

(cm3)

Maximální průtok 
čerpadla hydrauliky 
standardní/volitelné 

(l/min.)

Max. 
zvedací 
síla (kg)

Maxxum 115 / Maxxum 115 Multicontroller / 
Maxxum 115 CVX 85 / 116 107 / 145

4 / 4,485

80 (113) / 113 / 125

7,864

Maxxum 125 / Maxxum 125 Multicontroller / 
Maxxum 125 CVX 92 / 125 114 / 155 80 (113) / 113 / 125

Maxxum 135 / Maxxum 135 Multicontroller / 
Maxxum 135 CVX 99 / 135 124 / 169 80 (113) / 113 / 125

Maxxum 145 / Maxxum 145 Multicontroller / 
Maxxum 145 CVX 107 / 145 129 / 175 80 (113) / 113 / 125

Maxxum 150 / Maxxum 150 Multicontroller 107 / 145 129 / 175 6 / 6,728 80 (113) / 113

PŘIPRAVEN BÝT UNIVERZÁLNÍ
Pokud jste farmář nebo podnikáte ve službách, tak 
jste pyšný na to, co děláte a jak to děláte. A my to 
víme, proto jsme pro Vás zkonstruovali moderní 
traktor Maxxum střední výkonové třídy, který vyniká 
jednoduchým ovládáním a nenáročným servisem. 
Jsou to traktory, na které budete pyšní, že je máte, 
že s nimi pracujete.
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PERFEKTNÍ OSVĚTLENÍ
Traktor Maxxum nic nezastaví. Na poli je od časných ranních 
hodin až do soumraku. Proto jsou traktory CASE IH Maxxum 
vybaveny novou generací výkonného osvětlení. Nový design 
střechy dokáže pojmout tolik světel, že uvidíte všude kolem 
celého traktoru v rozsahu 360°.

PRAKTICKÁ VYLEPŠENÍ
Pod novým designem poslední generace traktorů Maxxum 
jsou ukryty některá praktická vylepšení. Zadní blatníky 
zakrývají celou pneumatiku, aby nedocházelo ke znečišťování 
traktoru odlétáváním nečistot. Zadní pneumatiky mohou 
být o rozměru až 650/65 R38. Došlo i ke zvýšení celkové 
hmotnosti až na 9,5 t a zvýšení objemu palivové nádrže 
na 230 l. 

KOMFORTNÍ JÍZDA
CASE IH ví, že čím komfortnější traktor řidič má, tak tím 
s ním dokáže docílit větší produktivity. To je důvod, proč 
se s takovým úsilím zaměřujeme na každý detail u modelů 
traktorů Maxxum – inovovaný systém odpružení přední 
nápravy nebo široká nabídka odpružených sedaček. 
Traktory Maxxum zajišťují řidiči nepřetržitý komfort, hodinu 
po hodině, den po dni, a to v jakémkoliv terénu.
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NEEXISTUJE LEPŠÍ MÍSTO
Vaše pole. Vaše farma. Váš Maxxum.

Při farmaření nemáte šanci sedět doma v kanceláři. Pracujete venku, ale stejně 
tak potřebujete klidné a tiché prostředí s dokonalým komfortem, abyste odvedli 
perfektní práci. A to je přesně to, co Vám kabina traktorů Maxxum nabízí, když 
vstoupíte dovnitř a pohodlně se usadíte. 

MAXXUM NABÍZÍ MAXIMÁLNÍ ZÁŽITEK.
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C

D

E

F

A  Odkládací přihrádka vlevo

B  Komfortní sedačka spolujezdce

C  Vyhřívaná kožená sedačka 
s ventilací a prodlužovacím /
zasouvacím sedákem

D  Dotykový displej AFS Pro 700™

E  Loketní opěrka Multicontroller

F  Automatická klimatizace

A

B
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Pokud Vaše podnikání zvládáte z Vaší kanceláře za použití 
nejmodernějších technologií, tak již očekáváte jistý stan-
dard, co se týče komfortu. S rostoucím podílem řízení far-
my, které se odehrává přímo na poli je tu CASE IH, který 
zajišťuje tyto standardy ve vašem traktoru. Pro dnešní uži-
vatelé traktorů je kanceláří kabina traktoru, která jim umož-
ňuje zvládat několik věcí najednou. Je to ovládání pracovní-
ho stroje, sledování jeho výkonnosti a vyřizování telefonních 
hovorů. S traktorem Maxxum můžete dělat veškeré tyto věci 
a ještě mnohem více při zachování vašeho požadovaného 
standardu, na který jste zvyklí z Vaší kanceláře.

Z různých variant sedaček, které jsou k dispozici u všech 
modelů, si vybere každý. Jednotlivé varianty sedaček nabízí 
různou úroveň komfortu – od sedačky Deluxe s pneumatic-
kým odpružením až po sedačku Dual Motion, která zajistí 
perfektní podpěru zad. Zároveň umožňuje dokonalý výhled 

vzad bez namáhání celého těla. Kožená sedačka Maximo 
Evolution s aktivním odpružením a integrovaným vyhříváním 
a ventilací poskytuje unikátní komfort v traktorech Maxxum 
Multicontroller a Maxxum CVX.
Inženýři CASE IH z vývoje a ergonomie umístili všechny dů-
ležité prvky až ke konečkům vašich prstů, bez rozlišení 
úrovně specifikace traktoru. Modely Standard, Multicontro-
ller a CVX jsou si v jednoduchosti ovládání rovni, i když jsou 
vybaveni čelními nakladači CASE IH LRZ. Traktory Maxxum 
je snadné ovládat, jsou hbité a velmi obratné. Také mohou 
být vybaveny joystickem pro pohodlné ovládání.

MAXXUM. MAXIMÁLNÍ JÍZDNÍ KOMFORT.

NEJLEPŠÍ ZKUŠENOST
Neexistuje lepší způsob, jak strávit pracovní den. 

VÝHODY

n Široká nabídka odpružených sedaček
n Intuitivní ovládání
n Excelentní výhled dopředu, dozadu i do stran
n Zvolte si z modelů Standard, Multicontroller 

nebo CVX
n Odpružení kabiny a přední nápravy 

pro dokonalou jízdu 

2 31

1  Standardní komfort kabiny Maxxum

2  Sedačka Dual Motion s loketní opěrkou Multicontroller

3  Přední odpružená náprava pro lepší jízdní komfort
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MAXXUM MÁTE V HRSTI
Ovládání traktoru nebylo nikdy snazší.

Pokud jste již traktor Maxxum dříve řídili, tak víte, že ovládací prvky jsou zcela 
intuitivní. Pokud jste traktor Maxxum ještě nikdy neřídili, tak se posaďte a objevte 
nový svět! Tyto traktory jsou navrženy lidmi, kteří rozumí traktorům a rozumí také 
farmaření. Jestli se rozhodnete pro traktor se základní nebo jednu z pokročilých 
specifikací podle toho, co bude vyhovovat Vašim požadavkům, tak jejich ovládání 
je pořád stejně jednoduché. V závislosti na modelu traktoru Maxxum může být ve 
výbavě převodovka powershift, převodovka powershift s loketní opěrkou Multi-
controller nebo plynulá převodovka CVX s loketní opěrkou Multicontroller, dále si 
potom můžete zvolit úroveň komfortu. 
Výkonnostní monitor traktoru je umístěný v pravém sloupku A a je kombinovaný 
s dotykovým displejem AFS Pro 700™. Traktory Maxxum s loketní opěrkou Mul-
ticontroller a Maxxum CVX mají logické uspořádání přístrojových panelů, které 
obsluze traktoru poskytují jasné a přehledné informace.

MAXXUM. NOVÁ DEFINICE JEDNODUCHOSTI V OVLÁDÁNÍ.

A
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A  Výkonnostní monitor a monitor traktoru 
umístěný v pravém sloupku A

B  Dotykový displej AFS Pro 700™

C  Loketní opěrka Multicontroller

D  Ovladače vnějších hydraulických okruhů 
a joystick

E  Ovládací panel ICP

F  Přepínač zadního/předního vývodového 
hřídele PTO

G  Nastavení hydrauliky a tříbodového závěsu

B

C
D

E

F

G
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MODEL 
NAKLADAČE

Maximální 
zvedací síla 

(kg)

Maximální výšky 
otočného čepu 

(mm)

Vyklápěcí výška s paralelní /
sklopenou hranou lopaty 

(mm) / (mm)

Výkon traktoru 
minimální / maximální 

(k) / (k)

LRZ 100 2,540 3,740 3,530 / 2,690 70 / 110

LRZ 120 2,300 4,070 3,860 / 3,010 90 / 120

LRZ 130 2,640 4,070 3,860 / 3,010 90 / 140

LRZ 150 2,800 4,260 4,050 / 3,210 120 / 180
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POZVEDNĚTE VÁŠ BUSINESS
S nakladačem to nebude problém.

VÝHODY

n Zkonstruován přesně na traktor Maxxum
n Perfektní výhled přes jednodílné čelní okno 

a velké střešní okno
n Systém rychloupínání umožňuje velmi 

rychlé a snadné připojení příslušenství
n Excelentní výhled na připojené příslušenství
n Přijeďte, připojte, zvedněte, zajistěte, 

sklopte podpěry a hurá do práce

1  Velké střešní okno pro optimální práci s čelním nakladačem

2  Všechny modely čelních nakladačů jsou již ve standardu 
excelentní

3  Rychloupínání pro rychlé připojení příslušenství 
bez asistence další osoby

Traktory CASE IH Maxxum mohou být vybaveny přípravou 
na čelní nakladače přímo z výrobního závodu. Celkem jsou 
k dispozici čtyři modely nakladačů CASE IH - LRZ 100, 
LRZ 120, LRZ 130 a LRZ 150. Abyste měli jistotu, že pou-
žíváním traktoru s nakladačem dosáhnete maximální pro-
duktivity, tak je k dispozici široká nabídka příslušenství pro 
nakladač (lopaty, vidle, atd.). Vyberte si pro každou práci 
odpovídající nářadí, bude se Vám pracovat pohodlně. 
Je to víc než jen nakladač. Všechny traktory Maxxum jsou 
pro práci s čelním nakladačem doslova stvořené. Ten výhled 
a manévrovací schopnosti, užijte si to. Čelní nakladače LRZ 
jsou zkonstruovány pro snadné připojení i odpojení, bez asi-
stence další osoby; přijeďte, připojte, zvedněte, zajistěte, 
sklopte podpěry a hurá do práce. Traktor s čelním naklada-
čem, to je skutečně výkonný tým, který šetří čas a zvyšuje 
produktivitu.
Pro CASE IH je čelní nakladač LRZ jako součást traktoru.

Kabelové svazky, hydraulické hadice, montážní držáky 
a ovládací systém jsou plně integrovány do konstrukce stro-
je a nejsou dodělávané, jako v případě, když si zakoupíte 
nakladač od jiného výrobce. Joystick, který je integrovaný 
do loketní opěrky se přesně hodí do ruky a pracuje s oka-
mžitou odezvou. Velké střešní okno je pro práci s čelním 
nakladačem ideální. Přední náprava kategorie 3.5 (všechny 
traktory Maxxum) a náprava kategorie 4 (traktory s převo-
dovkou CVX) jsou jako stvořené pro práci s čelním naklada-
čem při manipulaci s těžkými břemeny.
Rychloupínací systém umožňuje velmi rychlé a snadné při-
pojení příslušenství. Pružinový design rychloupínání zajišťu-
je čepy tak, aby se během připojování příslušenství neuvol-
nili a neztratili se. Navíc je zde vestavěný bezpečnostní 
mechanizmus, který zvyšuje jednoduchost a spolehlivost.

MAXXUM. NAKLADAČ PRO ZVÝŠENÍ VÝKONNOSTI.

2 31
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MAXXUM PLNÝ SÍLY. PERFEKTNÍ VÝKONNOST
Maximální produktivita při vykonávání jakékoliv operace.
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U modelové řady traktorů CASE IH Maxxum není otázka kompatibility na místě. Naše 
převodovky CVX a motory FPT jsou navrženy společně již od samého začátku, když 
byly traktory pouze na rýsovacím prkně. Perfektní harmonii, tedy sladění otáček motoru 
a převodového poměru převodovky zajišťuje technologie APM (automatické řízení 

produktivity) s cílem přenést nejvyšší výkon motoru při zachování nejnižší možné 
spotřeby. To vše při dodržení přísných požadavků poslední emisní normy.

MAXXUM S MAXIMÁLNÍ ÚČINNOSTÍ.
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Křivky 1 a A s Power Managementem

Křivky 2 a B bez Power Managementu

SÍLA, PRECIZNOST, VÝKONNOST
S největší účinností i v těch nejtěžších podmínkách.

Díky nejvýkonnějšímu a nejhospodárnějšímu motoru na trhu, který používá ty nejmodernější technolo-
gie si traktor Maxxum poradí bezproblémů s jakoukoliv pracovní operací. Díky společnosti CASE IH není 
důvod hledat dodavatele toho správného motoru. Používáme svoje vlastní motory, které pro nás vyrábí 
sesterská společnost FPT Industrial, která je špičkou ve výrobě motorů. Jedná se o čtyřválcový motor 
s výkonem od 116 koní, který se používá v traktorech Maxxum 115, až po šestiválcový motor s výkonem 
145 koní, který se používá v traktorech Maxxum 150. Čtyřválcové motory, které mají objem 4,5 l se 
používají ve všech modelech traktorů Maxxum, pouze šestiválcový motor o objemu 6,7 l se používá 
u vlajkové lodi této modelové řady - u traktoru Maxxum 150. Všechny motory splňují přísné požadavky 
emisní normy Stage IV díky nejmodernější technologii HI-eSCR, která odbourává škodlivé látky vystu-
pující z motoru až ve výfukových plynech a neomezuje výkonnost motoru. Vše zvládáme bez použití 
filtru pevných částic, takže v žádném případě nezvyšujeme náklady zákazníka na případný servis či 
výměnu těchto komponentů.
Power Management nabízí až 175 koní u modelů Maxxum 150, který je možné využít při práci s vývo-
dovou hřídelí PTO a v dopravě. Všechny modely Maxxum CVX využívají systém APM (automatické řízení 
produktivity), který zajišťuje harmonii mezi motorem a převodovkou – sladí otáčky motoru a převodový 
poměr převodovky s cílem přenést nejvyšší výkon motoru při zachování té nejnižší možné spotřeby. 
Nastavte si otáčky motoru tak, aby vývodový hřídel PTO udržoval požadované otáčky (v závislosti 
na ovladači Eco Drive pro minimální a maximální otáčky motoru) a už se o nic nestarejte. Vše ostatní 
za Vás udělá inteligentní systém APM, který pro Vás šetří palivo. Navíc mají traktory Maxxum větší 
nádrže na provozní hmoty. Palivová nádrž má objem až 230 l a nádrž na AdBlue má objem 39,5 l.

MAXXUM. ZNATELNÝ POKROK.
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VÝHODY

n Motory FPT s nejmodernější technologií 
pro splnění emisní normy od 116 do 145 koní

n Technologie HI-eSCR pro odbourávání 
škodlivých látek vystupujících z motoru

n Navíc až 34 koní
n Čtyř nebo šestiválcové motory s výkonem 145 koní

n APM (automatické řízení produktivity) a ECO drive 
pro snížení spotřeby paliva na modelech Maxxum 
CVX

n Objem palivové nádrže až 230 l
n Bezkonkurenční servisní interval 600 hodin 

pro výměnu oleje v motoru 
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JEDNODUŠŠÍ NEBO ELEGANTNĚJŠÍ
Vyberte si, jak budete traktor Maxxum ovládat.

VÝHODY

n Převodovka se čtyřstupňovým powershiftem
n Plně automatické řazení převodových stupňů 

v rozsahu pod plným zatížením
n Pojezdová rychlost 40 km/hod. ECO při snížených 

otáčkách motoru nebo 50 km/hod.
n Nejmenší plazivá rychlost je k dispozici od 190 m/hod.

1  Ovládací prvky převodovky v modelech 
traktorů Maxxum

2  Pokročilé ovládání traktorů Maxxum 
z loketní opěrky Multicontroller™

21

I když potřebují dvě různé farmy traktor stejné výkonové třídy, tak to neznamená, že 
budou oba traktory ve stejné specifikaci. Různé činnosti mají různé požadavky, 
proto CASE IH nabízí v traktorech různé možnosti ovládání a různé typy převodovek.

Standardní modely Maxxum tvoří jakousi vstupní úroveň traktorů v této modelové 
řadě. Ve výbavě naleznete převodovku 16F/16R 40 km/hod. se čtyřstupňovým 
powershiftem. Volitelná varianta plazivých převodů to zdvojnásobí na převodovku 
s 32F/32R rychlostmi. K dispozici je také varianta 17F/16R se čtyřstupňovým 
powershiftem s pojezdovou rychlostí 40 km/hod. při snížených otáčkách motoru 
nebo s pojezdovou rychlostí 50 km/hod. při maximálních otáčkách motoru. Takže 
pokud je dostačující převodovka se čtyřstupňovým powershiftem pro splnění po-
žadavků zákazníka, tak je tady Maxxum, který ji má již ve standardní výbavě.

Modely Maxxum Multicontroller jsou vybaveny loketní opěrku CASE IH Multi-
controller s ochrannou známkou, která umožňuje perfektní ovládání více funkcí 

pouhými konečky prstů řidiče. Joystick Multicontrolleru sdružuje všechny klíčové 
ovládací prvky traktoru, aby je mohl řidič ovládat pravou rukou. Ovládejte funkce 
převodovky powershift a powershuttle pouhým dotykem palce. Stejně jako u stan-
dardních modelů Maxxum, tak i u modelů Maxxum Multicontroller naleznete pře-
vodovku 16F/16R 40 km/hod. se čtyřstupňovým powershiftem. Volitelná varianta 
plazivých převodů to zdvojnásobí na převodovku s 32F/32R rychlostmi. K dispo-
zici je také varianta 17F/16R se čtyřstupňovým powershiftem, pojezdovou rych-
lostí 40 km/hod. při snížených otáčkách motoru nebo s pojezdovou rychlostí 
50 km/hod. při maximálních otáčkách motoru. Automatický režim pro polní nebo 
silniční řazení umožňuje automatické řazení čtyř převodových stupňů (čtyřstup-
ňový powershift) v závislosti na zatížení. Pod velkou zátěží reaguje převodovka 
rychleji a při malém zatížení pomaleji. Výsledkem je hladká změna převodového 
poměru, vyšší produktivita a nižší spotřeba paliva.

MAXXUM. MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITA.
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CVX S NEJVĚTŠÍ ÚČINNOSTÍ
Definice plynule měnitelné výkonnosti.

CASE IH byl mezi prvními výrobci, kteří nabídli traktor s plynulou převodovkou již 
v devadesátých letech. S více než dvacetiletými zkušenostmi našich inženýrů 
víme víc než dost o využití výhod této technologie pro naše zákazníky.
Stejně jako u velkých traktorů CASE IH je možné vybavit traktory Maxxum plynu-
lou převodovkou CVX. Tato převodovka umožňuje plynulou změnu převodového 
poměru z nuly až na 50 km/hod., kterou může traktor jet už při otáčkách motoru 
1.700 ot/min. Převodovky CVX s plynulou změnou převodového poměru používají 
dvouspojkovou technologii DKT pro docílení optimální efektivity. Technologie CVX 
je víc než o účinnosti. Je to o snadném ovládání, a to je důvod proč jsme si jisti, že 
traktory Maxxum CVX vynikají neuvěřitelnou jednoduchostí v ovládání. Ano, právě 
toto je zcela ideální a vyhovuje všem řidičům a všem druhům vykonávané práce.
Plazivé převody jsou součástí této převodovky. Převodovka CVX dále nabízí funkci 
Active Stop (aktivní klidová regulace), která umožňuje zcela zastavit a znovu se 
rozjet pouze za pomoci pojezdového pedálu, a to i v prudkém kopci, bez nutnosti 
použít brzdový nebo spojkový pedál. 

MAXXUM. MAXIMÁLNÍ JEDNODUCHOST V OVLÁDÁNÍ.

VÝHODY

n Převodovka s plynulou změnou 
převodového poměru s pojezdovou 
rychlostí 0-50 km/hod. ECO 
a automatickou změnou rozsahu 
pod plným zatížením

n Účinná dvouspojková technologie 
DKT™

n Automatická parkovací brzda

n APM (automatické řízení produktivity) 
pro optimální efektivitu

n Active Stop: Funkce, která udržuje 
traktor v klidové poloze a umožňuje 
jeho rozjetí bez použití brzdových 
pedálů

n Pojezdový pedál s okamžitou reakcí 
(funkce kick-down)

1  Dvouspojková technologie DKT™

2  Převodovka CVX – plynule z 0 na 50 km/hod.
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VÝKONNÝ A EKONOMICKÝ VÝVODOVÝ HŘÍDEL PTO
Buďte si jisti, že vše půjde hladce.

VÝHODY

n Až tři varianty otáček zadního vývodového 
hřídele PTO 540, 540E, 1.000 nebo 540E, 
1.000, 1.000E 

n V ECO režimu je nominálních otáček 
vývodového hřídele PTO dosaženo 
při snížených otáčkách motoru

n Vývodový hřídel PTO 540E dosahuje 
nominálních otáček při otáčkách motoru 
1.546 ot/min.

n Vývodový hřídel PTO s pojezdovou závislostí 
je vhodný pro speciální operace

n Hydraulická brzda vývodového hřídele PTO 
zvyšuje bezpečnost

n Přední vývodový hřídel PTO 1000

Jestliže potřebujete s traktorem zvládat těžkou práci, např. 
zpracovávat půdu s použitím vývodového hřídele PTO nebo 
rozmetat hnůj či hnojiva, případně i lehčí práci s použitím vý-
vodového hřídele, např. sečení píce, nahrabování a obracení 
sena nebo lisování balíků, tak Maxxum je ten správný, který 
umožňuje nabídnout dvě varianty PTO s následujícími otáč-
kami: 540, 540E, 1.000 nebo 540E, 1.000 a 1.000E. 
Standardní otáčky jsou určeny pro přenos maximálního výko-
nu (např. pro rotační brány). Při práci traktoru s vývodovým 
hřídelem PTO v režimu ECO dosáhnete významné úspory 
ve spotřebě paliva. Nominálních otáček vývodového hřídele 
PTO je dosaženo při snížených otáčkách motoru. Vývodový 
hřídel PTO 540E dosahuje nominálních otáček při otáčkách 
motoru 1.546 ot/min. Navíc máte k dispozici otáčky vývodo-
vého hřídele PTO s pojezdovou závislostí.
Jedná se o variantu pohonu vývodového hřídele PTO, která 
je vhodná pro speciální operace. PTO se rozbíhá pomalu 

a chrání tak vaše nářadí při jeho zapínání. Pohon zadního 
vývodového hřídele vede přímo od setrvačníku motoru, čímž 
je zajištěna maximální účinnost přenášeného výkonu. Funk-
ce Soft Start PTO pomáhá chránit jak traktor, tak nářadí 
před náhlým zatížením. Ve výbavě můžete mít také přední 
vývodový hřídel PTO 1000, který zdvojnásobí celkovou pro-
duktivitu, když bude traktor vybaven ještě volitelným před-
ním tříbodovým závěsem a např. při sečení píce bude traktor 
pracovat, jak s žacím mačkačem vpředu, tak i vzadu.
Hydraulická brzda se aktivuje okamžitě po vypnutí pohonu 
vývodového hřídele PTO, čímž dojde k zastavení stroje. 
Na traktorech Maxxum Multicontroller a Maxxum CVX do-
káže PTO management ovládat zapínání a vypínání pohonu 
PTO na souvrati (v závislosti na poloze ramen tříbodového 
závěsu). Jedná se o zcela automatický proces. 

MAXXUM JE MAXIMÁLNĚ ŠETRNÝ.
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ZCELA KOMPATIBILNÍ
Pracuje s různými pracovními stroji.

VÝHODY

n Zadní tříbodový závěs se zvedací silou 
až 7.864 kg

n Volitelný přední tříbodový závěs se zvedací 
silou 3.100 kg

n Hydrogenerátor s průtokem oleje 
80/113/125 l/min

n Elektronicky ovládaný tříbodový závěs 
s elektronickou silovou regulací a funkcí 
Hitch Ride Control

n K dispozici jsou až 4 zadní a 3 středové vnější 
hydraulické okruhy

n Nový design uspořádání vnějších 
hydraulických okruhů s novým barevným 
označením pro lepší zapojení pracovních strojů

Pokud chcete s traktorem vykonávat zpracování půdy nebo 
pohánět velké hydromotory pracovních strojů, tak jsou mo-
dely traktorů Maxxum ta správná volba.
Zubový hydrogenerátor dodává průtok oleje až 80 l/min. 
Axiální pístový hydrogenerátor s kompenzací tlaku a průto-
ku oleje je volitelná výbava u modelů Maxxum a standardní 
výbava u modelů Maxxum Multicontroller a Maxxum CVX. 
V závislosti na konkrétním modelu dodává průtok oleje 113 
až 125 l/min přes power beyond nebo až 100 l/min přes 
jakýkoliv samostatný vnější hydraulický okruh. Prioritní ven-
til stanovuje směr průtoku oleje. Nejprve je olej k dispozici 
pro řízení (v závislosti na požadavku) pro zajištění okamžité 
reakce a až následně je k dispozici pro vnější hydraulické 
okruhy. Díky zadnímu tříbodovému závěsu je možné zved-
nout až 7.115 kg (traktory s hydraulickým čerpadlem 80 l/
min) nebo 7.864 kg (traktory s hydraulickým čerpadlem 
113/125 l/min) Přední tříbodový závěs zvedne až 3.100 kg 

(volitelná výbava). Na všech traktorech Maxxum je ve stan-
dardní výbavě elektronicky ovládaný tříbodový závěs s elek-
tronickou silovou regulací a funkcí Hitch Ride Control (sys-
tém tlumení kmitů za jízdy).
Traktory Maxxum mohou mít ve výbavě až 4 zadní a 2 stře-
dové vnější hydraulické okruhy s mechanickým ovládáním. 
Zatímco traktory Maxxum Multicontroller a Maxxum CVX 
mohou mít ve výbavě až 4 zadní a 3 středové vnější hydrau-
lické okruhy s elektronickým ovládáním. Tři nebo čtyři zadní 
vnější hydraulické okruhy s mechanickým ovládáním mohou 
být ve výbavě u traktoru Maxxum CVX. Barevné značení 
vnějších hydraulických okruhů se používá pro intuitivnější 
ovládání. Nový design uspořádání vnějších hydraulických 
okruhů má označení v blízkosti třetího bodu.

MAXXUM. MAXIMÁLNÍ KAPACITA.
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1  Perfektní provedení předního tříbodového závěsu 
a předního vývodového hřídele PTO

2  Vnější ovladače na blatnících pro snadné připojení 
pracovních strojů

3  Traktory Maxxum mohou mít ve výbavě až 4 zadní vnější 
hydraulické okruhy s mechanickým ovládáním
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4.6 m

MAXIMÁLNÍ TRAKCE. MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST
Perfektní výkon v tahu. Dokonalá stabilita při zastavení.

1

VÝHODY

n Excelentní poměr výkonu a hmotnosti
n Vylepšený systém odpružené přední nápravy
n Pro traktory s pojezdovou rychlostí 50 km/hod. 

se používají brzdy na přední nápravě
n Minimální poloměr otáčení
n Management pohonu kol přední nápravy 4WD 

a uzávěrky diferenciálu
n Kompaktní design

Traktory Maxxum vynikají excelentním poměrem výkonu 
a hmotnosti. Perfektně ovladatelný traktor má dostatek vý-
konu pro zvládnutí každé práce. Poslední generace traktorů 
Maxxum nabízí k jedinečné ovladatelnosti ještě o něco větší 
výkon. Systém řízení trakce zajišťuje ty nejlepší vlastnosti 
v chování traktoru a zachování bezpečnosti při řízení a brz-
dění a to jak na poli, tak i na přejezdech mezi pozemky.
Podle specifikace jsou modely traktorů Maxxum vybaveny buď 
samosvorným diferenciálem nebo elektrohydraulickou uzávěr-
kou diferenciálu s volitelným managementem pohonu kol 
přední nápravy 4WD a uzávěrky diferenciálu. Modely traktorů 
Maxxum Multicontroller a Maxxum CVX jsou vybaveny auto-
matickou funkcí aktivace/deaktivace pohonu kol přední nápra-
vy 4WD a uzávěrky diferenciálu. Standardní systém Ride Con-
trol snižuje špičkové výkyvy a zlepšuje stabilitu jízdy při 
přepravě soupravy traktoru s neseným pracovním strojem 
po silnici. Odpružená přední náprava nabízí vyšší komfort 

v dopravě, zvyšuje trakci a přispívá k lepší účinnosti paliva. 
Na modelech traktorů Maxxum je vřazený druhý akumulátor, 
který se stará o vyšší komfort, jak při jízdě na poli, tak při jízdě 
v dopravě a navíc zlepšuje trakci při kontaktu s půdou. Ro-
bustní bezúdržbové brzdy s kotouči v olejové lázni patři 
do standardní výbavy.
Pro traktory s pojezdovou rychlostí 50 km/hod. se používají 
navíc brzdy na kolech přední nápravy, které přispívají k vyšší-
mu brzdnému účinku. Volitelný je systém pneumatických brzd 
přívěsu. Kompaktní design dodává traktorům Maxxum per-
fektní obratnost.
Minimální poloměr otáčení je 4,6 m. Dynamické blatníky se 
natáčí v úhlu 30°, což umožňuje vytočit kola na ten největší 
možný úhel.

MAXIMÁLNÍ JÍZDNÍ KOMFORT S TRAKTORY MAXXUM.

2

1  Přední odpružená náprava pro vyšší komfort 
a lepší trakci

2  Minimální poloměr otáčení je u traktorů 
Maxxum 4,6 m
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ZŮSTAŇTE VE SPRÁVNÉ STOPĚ
CASE IH systém precizního zemědělství (AFS™) pro maximální efektivitu.

30



Co Vám dodá přesvědčení, když vlastníte a jezdíte s traktory CASE IH? Ano, je to 
pocit, že modely traktorů Maxxum Multicontroller a Maxxum CVX jsou tou správnou 
investicí. Přidanou hodnotu tvoří tyto následující funkce: systém precizního 
zemědělství (AFS™), zcela kompatibilní rozhraní ISOBUS a souvraťový management 
HMC II.Systém precizního zemědělství (AFS™) pomáhá zemědělcům optimalizovat 
provozní náklady a snižovat stres působící na obsluhu během dlouhých pracovních 
dnů.

Rozhraní ISOBUS je u této modelové řady traktorů zcela kompatibilní. Ovládání 
pracovních strojů z traktorů Maxxum probíhá přes dotykový monitor AFS PR0 700. 
Podobně jsme do traktoru nakomponovali nový souvraťový management HMC II, který 
ještě více zautomatizuje často se opakující operace při otáčení traktoru na souvratích.

MAXXUM. MAXIMÁLNÍ PROFIT.
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PRECIZNOST SE ROVNÁ ZISKU
CASE IH systém precizního zemědělství (AFS™): 
získejte maximální potenciál z každého vstupu.

CASE IH systém precizního zemědělství (AFS) je leaderem 
v této technologii již více než 10 let. Technologie CASE IH 
AFS zahrnují vše, co pomáhá zemědělcům kontrolovat ce-
loroční cyklus plodin. Tato technologie umožňují zajistit: 
opakovatelnou přesnost, nízké překrývání jednotlivých zá-
běrů, snížení provozních nákladů a zvýšení zisku.

Traktory Maxxum Multicontroller a Maxxum CVX je možné 
vybavit systémem AFS™ pro přípravu na automatickou na-
vigaci a dotykovým displejem AFS Pro 700™. Jinými slovy 
Vám může Váš dealer vybavit traktor buď přípravou pro au-
tomatické navádění nebo integrovaným systémem automa-
tického navádění s podporou satelitů GPS/GLONASS a za-
jistit Vám tak bezkonkurenční přesnost mezi jednotlivými 
záběry při práci na poli.
Rozšiřte Váš systém na nejpřesnější signál RTK+ a jednotli-
vé pracovní záběry budete zvládat s přesností na 2,5 cm.

Nemusíte mít obavy z příjmu signálu: software je vybavený 
funkcí xFill, která kompenzuje odchylky RTK+ signálu až 
po dobu 20 min., takže i když jezdíte za lesem nebo budo-
vami, tak máte stále díky systému AFS tak přesné záběry, 
jak si je lze jen ztěží představit.

Volitelný systém telematiky CASE IH AFS Connect™ umož-
ňuje sledovat a spravovat Vaše traktory a další techniku pří-
mo z Vaší kanceláře – jak si vede ve výkonnosti, spotřebě 
paliva, provedených jízdách nebo dalších parametrech ode-
sílaných pomocí bezdrátové datové sítě. Tento systém Vám 
usnadňuje analýzu, správu dat, pomáhá snižovat provozní 
náklady, maximalizovat výkonnost a zisk.

MAXXUM. MAXIMÁLNÍ PRECIZNOST.

VÝHODY

n K dispozici široká nabídka různě přesných 
signálů

n Přijímač podporuje satelity GPS 
a GLONASS

n Nízkonákladové řešení přesného signálu 
RTX

n Volitelně signál RTK+ s přesností 
do 2,5 cm

n Traktory Maxxum Multicontroller a Maxxum 
CVX je možné vybavit integrovaným 
systémem automatického navádění 

n Funkce xFill kompenzuje odchylky RTK+ 
signálu až po dobu 20 min.

n Systém telematiky CASE IH AFS Connect™ 
umožňuje sledovat jízdy a výkonnostní data

1  Funkce xFill kompenzuje odchylky RTK+ 
signálu až po dobu 20 min.

2  AFS AccuGuide: integrovaný systém 
automatické navigace s podporou satelitů 
GPS/GLONASS

3  Telematika CASE IH AFS Connect™ umožňuje 
sledování a řízení Vašich traktorů

33
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Vybavte si traktory Maxxum Multicontroller nebo CVX tak, 
abyste využili jejich maximální potenciál. Dotykový displej 
AFS Pro 700™ poskytuje kompletní data týkající se produk-
tivity. Přes dotykový monitor je možné provést konfiguraci 
tlačítek a funkcí loketní opěrky, což umožňuje maximální 
využití potenciálu stroje. Díky intuitivnímu softwaru monito-
ru AFS Pro 700™ je zcela jednoduché provádět nastavení 
funkcí traktoru a ovládat systém automatické navigace, pří-
padně synchronizovat systémy mezi traktory a pracovními 
stroji prostřednictvím rozhraní ISOBUS. Dále můžete nasta-
vovat časy a průtoky oleje u jednotlivých vnějších hydraulic-
kých okruhů, vytvářet sekvence často se opakujících opera-
cí na souvratích a třeba i připojit zadní kameru.
Jakmile jednou provedete Vámi požadované nastavení, tak 

bude řidič při práci na poli používat už jen dvě provozní 
obrazovky, které jsou zobrazeny vždy po zapnutí klíčku 
ve spínací skříňce: jedná se o obrazovku s automatickou na-
vigací a obrazovku s rozhraním ISOBUS u pracovních strojů, 
které tento způsob připojení umožňují. Nyní máte úplnou 
kontrolu nad Vaším pracovním strojem, včetně souvraťové-
ho managementu, který je založen jak na času, tak na vzdá-
lenosti.
Monitor poskytuje zároveň i data o produktivitě a spotřebě 
paliva, které můžete automaticky přenášet do PC nebo je 
ukládat na externí USB disk. Traktory Maxxum Multicontroller 
a Maxxum CVX se ke zvýšení produktivity staví profesionálně.

 MAXXUM. MAXIMÁLNÍ KONTROLA.

VŠE POD KONTROLOU
Perfektní uspořádání je samozřejmostí.

VÝHODY

n	Dotykový displej AFS Pro 700™ 
s intuitivním ovládáním

n	Zlepšená produktivita s informacemi 
na minutu přesně

n	Konfigurace ovladače vnějšího 
hydraulického okruhu na loketní opěrce 
Multicontroller

n	Mějte na očích pohled, kam normálně 
ze sedadla řidiče nedohlédnete, díky 
kamerám

n	Rozdělte si obrazovky, kterým je 
to umožněno, při použití druhého 
dotykového displeje AFS Pro 700™

n	Buďte informováni díky AFS Connect™ 
prostřednictvím rychlých textových zpráv

1  Konfigurace ovladače vnějšího 
hydraulického okruhu

2  Monitor umožňuje sledovat provozní 
data

3  Monitor umožňuje připojení kamer

2
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Oba modely traktorů Maxxum Multicontroller a Maxxum 
CVX nabízí funkci nového souvraťového managementu HMC 
II, který byl vyvinut pro zjednodušení činnosti řidiče trakto-
ru při otáčení soupravy na souvratích. Každý krok může být 
zaznamenán v závislosti na čase nebo ujeté vzdálenosti. 
Navíc mohou být jednotlivé kroky zahajovány různými auto-
matickými funkcemi, mezi které patří například: snížení 
otáček motoru po zvednutí pracovního stroje. Souvraťovou 
sekvenci lze nahrát buď za jízdy, nebo za klidu stroje. Pře-
hrání souvraťové sekvence může být provedeno automatic-
ky nebo manuálně a vlastní ovládání je možné provést buď 
přes integrovaný ovládací panel ICP na loketní opěrce Mul-
ticontroller nebo přes dotykový monitor AFS Pro 700™. 

Na rozdíl od rozhraní ISOBUS I a II, kde je možně přes do-
tykový monitor AFS Pro 700™ provádět nastavení pracov-
ního stroje a ovládání pracovního stroje s ISOBUS II, tak 
s ISOBUS III je možné, aby pracovní stroj ovládal traktor 
Maxxum CVX.
Maxxum CVX automaticky nastaví pojezdovou rychlost 
vpřed, polohu tříbodového závěsu a otáčky vývodového hří-
dele PTO, dále pak používané vnější hydraulické okruhy 
v závislosti na pracovním stroji. Výsledkem je optimální 
efektivita při provozování traktoru s pracovním strojem.

MAXXUM. MAXIMÁLNÍ AUTOMATIZACE.

BEZ OPAKOVÁNÍ A S VĚTŠÍ PRODUKTIVITOU
Souvraťový management HMC II a kompatibilní rozhraní ISOBUS.

VÝHODY

n Souvraťový management HMC II 
automatizuje často se opakující operace, 
snižuje únavu řidiče a zvyšuje produktivitu

n ISOBUS II umožňuje provádět nastavení 
a ovládání pracovního stroje přes dotykový 
displej AFS Pro 700™

n ISOBUS III pro nejlepší efektivitu; pracovní 
stroj ovládá například: pojezdovou rychlost, 
polohu tříbodového závěsu a otáčky 
vývodového hřídele PTO
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NEZTRÁCEJTE ČAS PROSTOJI
Rychlý a jednoduchý servis.

Když Vás čeká dlouhý pracovní den, tak rozhodně není na místě prostoj traktoru 
kvůli servisu. Provoz traktorů CASE IH Maxxum je snazší, díky jednoduché 
a rychlé denní kontrole. Proveďte rychlou kontrolu a pusťte se do práce!
Dlouhý servisní interval 600 provozních hodin je jednou z mnoha výhod traktorů 
Maxxum, snižuje provozní náklady a na poli jste déle.

MODELOVÁ ŘADA TRAKTORŮ MAXXUM. SNADNÝ SERVIS.

VÝHODY

n Bezkonkurenční servisní interval 600 provozních hodin pro výměnu 
oleje v motoru a 1.200 provozních hodin pro výměnu 
převodového/hydraulického oleje

n Z důvodu vysoké účinnosti systému eSCR není potřeba žádný filtr 
pevných částic

n Snadný přístup ke kontrolním místům běžné denní údržby 
n Objem palivové nádrže 230 l a objem nádrže DEF/AdBlue 39,5 l 

Vám zaručí dlouhé pracovní směny
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MADE IN AUSTRIA
Přímo z výrobního závodu ze St. Valentinu v Rakousku.

Světově proslulý výrobce traktorů s nejvyšší kvalitou pro Vás 
vyrábí také traktory modelové řady Maxxum. Společnost 
CASE IH s hlavním vedením v St. Valentinu v Rakousku 
spoléhá jak na nadšení a zkušenosti svých zaměstnanců, 
tak na nejmodernější montážní linku, kde se vyrábí trakto-
ry o výkonu v rozmezí 86–300 koní s nejvyšší přesností 
a kvalitou.
Devadesát procent z vyrobených traktorů směřuje na export 
a tím se dostává naše excelentnost po celém světě.

Výrobní závod traktorů CNH Industrial v St. Valentinu v Ra-
kousku splňuje vysoké výrobní standardy (tzv. World Class 
Manufacturing), které jsou synonymem kvality a výkonu 
nadšených zaměstnanců. 

Procesy jsou do posledního detailu optimalizovány a splňují 
přísné předpisy, které jsou vysoko nad rámec norem. Důraz 
je kladen na spokojenost zákazníka.
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1 Maxxum CVX 2
Maxxum  

Multicontroller 3 Maxxum

Čtyřstupňový Powershift - • •
Převodovka s plynulou změnou převodového poměru • - -
Vnější hydraulické okruhy s mechanickým ovládáním - •
Vnější hydraulické okruhy s elektronickým ovládáním • • -
Zubový hydrogenerátor s průtokem 80 l/min (CCLS) - - •
Axiální pístový hydrogenerátor se systémem Load Sensing a průtokem 113 l/min (CCLS) - •
Axiální pístový hydrogenerátor se systémem Load Sensing a průtokem 125 l/min (CCLS) • - -
Kabina s nízkoprofilovou / standardní střechou / • / • • / 
Sedačka Deluxe s pneumatickým odpružením • • •
Sedačka Dual Motion

Kožená sedačka Maximo Evolution -
Loketní opěrka Multicontroller • • -
AFS Accuguide (automatická navigace) -
Souvraťový systém HMC II • • -
ISOBUS III • - -

PŘEHLED VÝBAV
Maxxum CVX, Maxxum Multicontroller a Maxxum.

• Standardní výbava          Volitelná výbava            - není k dispozici
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MODELY MAXXUM 115 CVX MAXXUM 125 CVX MAXXUM 135 CVX MAXXUM 145 CVX
MOTOR FPT

Počet válců / Objem motoru (cm³) 4 / 4,485

Typ / Emisní norma Dieselový motor s Common Rail, turbodmychadlem Hi-eSCR/Stage IV

Maximální výkon - ECE R120 1)  Power Management 2)  [kW / hp(CV)] 107 / 145 114 / 155 124 / 169 129 / 175

Maximální výkon - ECE R120 1)  [kW / k] 92 / 125 99 / 135 107 / 145 114 / 155

Otáčky motoru při maximálním výkonu (ot/min.) 1,800 - 1,900

Jmenovitý výkon - ECE R120 1)  Power Management 2)  [kW / hp(CV)] 96 / 131 103 / 140 114 / 155 118 / 160

Jmenovitý výkon - ECE R120 1) [kW / k] 85 / 116 92 / 125 99 / 135 107 / 145

Jmenovité otáčky motoru (ot/min.) 2,200

Maximální točivý moment - Power Management 2) (Nm při 1500 ot/min.) 590 637 700 700

Maximální točivý moment (Nm při 1500 ot/min.) 528 560 605 650

Převýšení točivého momentu / Power Management 2) (%) 41 / 42 40 / 43 40 / 42 40 / 37

Objem palivové nádrže standard (volitelná výbava) / Objem nádrže AdBlue® (l) 230 (198) / 39.5
PŘEVODOVKA 

Převodovka s plynulou změnou převod. poměru 50 km/hod. ECO nebo 40 km/hod. ECO •
Powershuttle •
Typ závěru diferenciálu zadní nápravy Vícekotoučový v olejové lázni s automatikou spínání

Servisní brzda Hydraulicky ovládaná vícenásobná disková brzda v olejové lázni, samostavitelná
VÝVODOVÝ HŘÍDEL PTO

Typ Elektrohydraulicky ovládaný s možností automatického ovládání Auto PTO
Standardní otáčky zadního vývodového hřídele PTO (volitelně)  (ot/min.) 540 / 540E / 1,000 (540E / 1,000 / 1,000E) 
Otáčky motoru při, kterých je dosahováno požadované rychlosti PTO (ot/min.) 1,969 / 1,546 / 1,893 (1,592 / 1,893 / 1,621)

Standardní (volitelný) typ koncovky vývodového hřídele 1 3/8“ 21 drážek (1 3/8“ 6 drážek)
PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL A PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Přední vývodový hřídel PTO 1000 při otáčkách motoru 1895 ot/min

Maximální zvedací kapacita předního tříbodového závěsu (kg) 3,100
POHON KOL PŘEDNÍ NÁPRAVY A ŘÍZENÍ

Typ Elektrohydraulický s automatickým spínáním 4WD a automatickým spínáním uzávěrky diferenciálu*

Přední odpružená náprava

Minimální poloměr zatáčení 3)  při rozchodu kol 1830 mm (m) 4.6
HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Typ systému Axiální pístový hydrogenerátor PFS s funkcí Load Sensing

Maximální průtok čerpadla (l/min.) / Tlak systému (bar) 125 / 210

Typ ovládání Elektronické ovládání závěsu (EHR) s tlumením kmitů Ride Control

Maximální zvedací síla (kg) 7,864

Zvedací nosnost dle OECD v rozsahu při 610 mm (kg) 5,284

Maximální počet zadních hydraulických okruhů 4 elektronické vnější hydraulické okruhy, power beyond

Maximální počet vnějších hydraulických okruhů ovládaných joystickem 3 elektronické vnější hydraulické okruhy

Ovládání časovačů ventilů vnějšího okruhu 0 - 30 sekund u všech modelů

Kategorie Kat. II / III

Ovládání prokluzu
STANDARDNÍ PNEUMATIKY 4)

Přední 480/65 R28

Zadní 600/65 R38
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MODELY MAXXUM 115  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 125  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 135  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 145  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 150  
MULTICONTROLLER

MOTOR FPT

Počet válců / Objem motoru (cm³) 4 / 4,485 6 / 6,728

Typ / Emisní norma Dieselový motor s Common Rail, turbodmychadlem Hi-eSCR/Stage IV

Maximální výkon - ECE R120 1)  Power Management 2)  [kW / hp(CV)] 107 / 145 114 / 155 124 / 169 129 / 175 129 / 175

Maximální výkon - ECE R120 1)  [kW / k] 92 / 125 99 / 135 107 / 145 114 / 155 116 / 158

Otáčky motoru při maximálním výkonu (ot/min.) 1,800 - 1,900

Jmenovitý výkon - ECE R120 1)  Power Management 2)  [kW / hp(CV)] 96 / 131 103 / 140 114 / 155 118 / 160 121 / 165

Jmenovitý výkon - ECE R120 1)  [kW / k] 85 / 116 92 / 125 99 / 135 107 / 145 107 / 145

Jmenovité otáčky motoru (ot/min.) 2,200

Maximální točivý moment - Power Management 2)  (Nm při 1500 ot/min.) 590 637 700 700 740

Maximální točivý moment (Nm při 1500 ot/min.) 528 560 605 650 650

Převýšení točivého momentu / Power Management 2) (%) 41 / 42 40 / 43 40 / 42 40 / 37 40 / 40

Objem palivové nádrže standard (volitelná výbava) / Objem nádrže AdBlue® (l) 230 (198) / 39.5
PŘEVODOVKA 

16x16 s čtyřstupňovým powershiftem / 
32x32 s čtyřstupňovým powershiftem a plazivými převodovými stupni • / 

17x16 s čtyřstupňovým powershiftem 40 km/hod. ECO nebo 50 km/hod.

Powershuttle •
Typ závěru diferenciálu zadní nápravy Vícekotoučový v olejové lázni s automatikou spínání

Servisní brzda Hydraulicky ovládaná vícenásobná disková brzda v olejové lázni, samostavitelná
VÝVODOVÝ HŘÍDEL PTO

Typ Elektrohydraulicky ovládaný s možností automatického ovládání Auto PTO
Standardní otáčky zadního vývodového hřídele PTO (volitelně)  (ot/min.) 540 / 540E / 1,000 (540E / 1,000 / 1,000E)
Otáčky motoru při, kterých je dosahováno požadované rychlosti PTO (ot/min.) 1,969 / 1,546 / 1,893 (1,592 / 1,893 / 1,621)

Standardní (volitelný) typ koncovky vývodového hřídele 1 3/8“ 21 drážek (1 3/8“ 6 drážek)
PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL A PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Přední vývodový hřídel PTO 1000 při otáčkách motoru 1895 ot/min.

Maximální zvedací kapacita předního tříbodového závěsu (kg) 3,100
POHON KOL PŘEDNÍ NÁPRAVY A ŘÍZENÍ

Typ Elektrohydraulicky s automatickým spínáním 4WD a automatickým spínáním uzávěrky diferenciálu*

Přední odpružená náprava

Minimální poloměr zatáčení  3)  při rozchodu kol 1830 mm (m) 4.6
HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Typ systému Axiální pístový hydrogenerátor PFS s funkcí Load Sensing

Maximální průtok čerpadla (l/min.) / Tlak systému (bar) 113 / 210 

Typ ovládání Elektronické ovládání závěsu (EHR) s tlumením kmitů Ride Control

Maximální zvedací síla (kg) 7,864

Zvedací nosnost dle OECD v rozsahu při 610 mm (kg) 5,284

Maximální počet zadních vnějších hydraulických okruhů 4 elektronické vnější hydraulické okruhy, power beyond

Maximální počet vnějších hydraulických okruhů ovládaných joystickem 3 elektronické vnější hydraulické okruhy

Ovládání časovačů ventilů vnějšího okruhu 0 - 30 sekund u všech modelů

Kategorie Kat. II / III

Ovládání prokluzu
STANDARDNÍ PNEUMATIKY 4)

Přední 480/65 R28

Zadní 600/65 R38
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MODELY MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 135 MAXXUM 145 MAXXUM 150
MOTOR FPT

Počet válců / Objem motoru (cm³) 4 / 4,485 6 / 6,728

Typ / Emisní norma Dieselový motor s Common Rail, turbodmychadlem Hi-eSCR/Stage IV

Maximální výkon - ECE R120  1)  Power Management 2)  [kW / hp(CV)] 107 / 145 114 / 155 124 / 169 129 / 175 129 / 175

Maximální výkon - ECE R120  1)   [kW / k] 92 / 125 99 / 135 107 / 145 114 / 155 116 / 158

Otáčky motoru při maximálním výkonu (ot/min.) 1,800 - 1,900

Jmenovitý výkon - ECE R120  1)   Power Management 2)  [kW / hp(CV)] 96 / 131 103 / 140 114 / 155 118 / 160 121 / 165

Jmenovitý výkon - ECE R120  1)   [kW / k] 85 / 116 92 / 125 99 / 135 107 / 145 107 / 145

Jmenovité otáčky motoru (ot/min.) 2,200

Maximální točivý moment - Power Management 2)  (Nm při 1500 ot/min.) 590 637 700 700 740

Maximální točivý moment (Nm při 1500 ot/min.) 528 560 605 650 650

Převýšení točivého momentu / Power Management 2) (%) 41 / 42 40 / 43 40 / 42 40 / 37 40 / 40

Objem palivové nádrže standard (volitelná výbava) / Objem nádrže AdBlue® (l) 198 (230) / 39.5
PŘEVODOVKA 

16x16 s čtyřstupňovým powershiftem / 
32x32 s čtyřstupňovým powershiftem a plazivými převodovými stupni • / 

17x16 s čtyřstupňovým powershiftem 40 km/hod. ECO nebo 50 km/hod.

Powershuttle •
Typ závěru diferenciálu zadní nápravy Vícekotoučový v olejové lázni s automatikou spínání

Servisní brzda Hydraulicky ovládaná vícenásobná disková brzda v olejové lázni, samostavitelná
VÝVODOVÝ HŘÍDEL PTO

Typ Elektrohydraulicky ovládaný 

Standardní otáčky zadního vývodového hřídele PTO (volitelně)  (ot/min.) 540 / 540E / 1,000 (540E / 1,000 / 1,000E)

Otáčky motoru při, kterých je dosahováno požadované rychlosti PTO (ot/min.) 1,969 / 1,546 / 1,893 (1,592 / 1,893 / 1,621)

Standardní (volitelný) typ koncovky vývodového hřídele 1 3/8“ 21 drážek (1 3/8“ 6 drážek)
PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL A PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

Přední vývodový hřídel PTO 1000 při otáčkách motoru 1895 ot/min.

Max. zvedací kapacita předního tříbod. závěsu s čerpadlem 80 l/min. / 113 l/min. (kg) 2,800 / 3,100
POHON KOL PŘEDNÍ NÁPRAVY A ŘÍZENÍ

Typ Elektrohydraulicky s elektronickým ovládáním, standardní uzávěrka diferenciálu

Přední odpružená náprava

Minimální poloměr zatáčení 3)  při rozchodu kol 1830 mm (m) 4.6
HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Typ systému Zubový hydrogenerátor

Maximální průtok čerpadla (l/min.) / Tlak systému (bar) (volitelně) 80 / 190 ( 113 / 210 )

Typ ovládání Elektronické ovládání závěsu (EHR) s tlumením kmitů Ride Control

Maximální zvedací síla s čerpadlem 80 l/min. / 113 l/min.(kg) 7,115 / 7,864

Zvedací nosnost dle OECD v rozsahu při 610 mm (kg) 4,781 / 5,284

Maximální počet zadních vnějších hydraulických okruhů  4 mechanické vnější hydraulické okruhy, power beyond

Maximální počet vnějších hydraulických okruhů ovládaných joystickem 2 mechanické vnější hydraulické okruhy

Kategorie Kat. II / III

Prokluzová regulace
STANDARDNÍ PNEUMATIKY 4)

Přední 480/65 R28

Zadní 600/65 R38



47

• Standardní výbava          Volitelná výbava 
1) ECE R120 koresponduje s ISO 14396 a 97/68/EC 
2) Power Management je k dispozici pouze při zapnutém PTO nebo v dopravě   
3) Se standardními pneumatikami
4) Jiné pneumatiky na vyžádání

D

E

B

A C

F

MODELY MAXXUM 115 CVX MAXXUM 125 CVX MAXXUM 135 CVX MAXXUM 145 CVX
HMOTNOSTI / ROZMĚRY 3)

Hmotnost stroje se standardní / odpruženou přední nápravou (kg) 4,890 / 5,190 5,010 / 5,310
Maximální povolená hmotnost kategorie 3 / kategorie 4 (kg) 9,500 / 9,500
A: Maximální délka včetně předních a zadních ramen tříbodového závěsu 
    se standardní / odpruženou přední nápravou (mm)

5,137 / 5,189

B: Celková výška (nízkoprofilová střecha / standardní kabina / odpružená kabina) (mm) 2,887 / 3,005 / 3,025
C: Celková šířka přes zadní blatníky s prodloužením 150mm (mm) 2,470
D: Rozvor kol bez / s odpruženou přední nápravou (mm) 2,642 / 2,684
E: Výška od středu zadní nápravy po vrch nízkoprofilové střechy / standardní kabiny /  
    odpružené kabiny (mm)

2,012 / 2,130 / 2,150

F: Rozchod kol (mm) 1,580-2,256 / 1,430-2,134

MODELY MAXXUM 115  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 125  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 135  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 145  
MULTICONTROLLER

MAXXUM 150  
MULTICONTROLLER

HMOTNOSTI / ROZMĚRY 3)

Hmotnost stroje se standardní / odpruženou přední nápravou (kg) 4,890 / 5,190 5,010 / 5,310 5,020 / 5,320
Maximální povolená hmotnost kategorie 3 / kategorie 4 (kg) 9,500 / 9,500
A: Maximální délka včetně předních a zadních ramen tříbodového závěsu 
    se standardní / odpruženou přední nápravou (mm)

5,137 / 5,189

B: Celková výška (nízkoprofilová střecha / standardní kabina / odpružená kabina) (mm) 2,887 / 3,005 / 3,025
C: Celková šířka přes zadní blatníky s prodloužením 150mm (mm) 2,470
D: Rozvor kol bez / s odpruženou přední nápravou (mm) 2,642 / 2,684
E: Výška od středu zadní nápravy po vrch nízkoprofilové střechy / standardní kabiny /  
    odpružené kabiny (mm)

2,012 / 2,130 / 2,150

F: Rozchod kol (mm) 1,580-2,256 / 1,430-2,134

MODELY MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 135 MAXXUM 145 MAXXUM 150
HMOTNOSTI / ROZMĚRY 3)

Hmotnost stroje se standardní / odpruženou přední nápravou (kg) 4,890 / 5,190 5,010 / 5,310 5,020 / 5,320
Maximální povolená hmotnost kategorie 3 / kategorie 4 (kg) 9,500 / 9,500
A: Maximální délka včetně předních a zadních ramen tříbodového závěsu 
    se standardní / odpruženou přední nápravou (mm)

5,137 / 5,189

B: Celková výška (nízkoprofilová střecha / standardní kabina / odpružená kabina) (mm) 2,887 / 3,005 / 3,025

C: Celková šířka přes zadní blatníky s prodloužením 150mm (mm) 2,470

D: Rozvor kol bez / s odpruženou přední nápravou (mm) 2,642 / 2,684

E: Výška od středu zadní nápravy po vrch nízkoprofilové střechy / standardní kabiny /  
    odpružené kabiny (mm)

2,012 / 2,130 / 2,150

F: Rozchod kol (mm) 1,580-2,256 / 1,430-2,134
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