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POHOTOVÝ VÝKON PRO
RENTABILNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ
V Case IH jsme hrdi na naši úspěšnou historií, ale také se neustále soustředíme na budoucnost. Skrze značky, které vytvořily naše dědictví, jsme po generace 
podporovali zemědělství prostřednictvím robustních, spolehlivých, vysoce výkonných a účelných zemědělských strojů, konstruovaných s precizností a nadšeným 
týmem, který zná zemědělství do posledního detailu.

Naše závazky k minulosti se nikdy nezmění, ale zemědělství se potřebuje neustále vyvíjet, a tak zatímco tyto charakteristiké vlastnosti zůstávají jádrem výrobků 
Case IH, náš výzkumný a vývojový tým pracuje neustále dál. To je důvodem, proč traktory Puma dobře zavedené na trhu a s dobrou pověstí pro svou hospodárnost, 
snadnost obsluhy a prvotřídní techniku, podstoupí jednu z nejvýznamnějších modernizací v jejich historii. Není to nic menšího, než co byste měli očekávat 
od jména stojícího za zaváděním nových způsobů a metod, jejichž zavedení má pomoci posunut zemědělstvím kupředu. Case IH stojí za technologií, jako je 
například výmlat a separace jediným rotorem Axial-Flow®, čtyřpásová technologie kloubového Quadtracu a CVX razící cestu v zavádění převodovek s plynulou 
změnou pojezdové rychlosti do sektoru traktorů.

PUMA: SNADNĚJI OVLADATELNÁ A EFEKTIVNĚJŠÍ.

Pokud jde o kvalitu traktorů, má Puma vynikající pověst prémiového produktu, který si udržuje ty nejvyšší strandardy. Traktory Puma jsou vyráběné v Rakousku. 
Jsou vybaveny tou nejmodernější technologií motorů od FPT, s plynulými převodovkami CVX nebo převodovkami s částečným nebo plným řazením pod zatížením. 
Sedm modelů s výkonem od 150 do 240 koní se ideálně hodí pro náročné práce v zemědělství v rostlinné a živočišné výrobě nebo službách. 
 
Stejně jako u každého stroje CASE IH vyniká PUMA v několika oblastech, jako je převodovka, systém odpružení, ovládání, komfort sedadel nebo osvětlení. To 
co dostanete, je jistota ověřeného výrobku  a možnost splácet vaši investici rychleji než kdykoli předtím. 

MODELY Jmenovitý výkon ECE R120 3) 
při 2,200 ot/min (kW/k)

Maximální výkon ECE R120 3)

Power Management (kW/k)
Max. průtok čerpadla

Standard / Optional (l/min)
Max. zvedací
kapacita (kg)

Rozvor
(mm)

Puma 150, Puma 150 CVX 110 / 150 140 / 190 při 1 800-1 900 1/min-1 110 / -, 140 / 160 8 257 2 734
Puma 165, Puma 165 CVX 121 / 165 155 / 210 při 1 800-1 900 1/min-1 110 / -, 140 / 160 8 257 2 734
Puma 175 CVX 132 / 180 166 / 225 při 1 800-1 900 1/min-1 140 / 160 8 257 2 734
Puma 185, Puma 185 CVX 132 / 180 166 / 225 při 1 800-1 900 1/min-1 120 / 150, 150 / 170 10 463 2 884
Puma 200, Puma 200 CVX 147 / 200 180 / 245 při 1 800-1 900 1/min-1 120 / 150, 150 / 170 10 463 2 884
Puma 220, Puma 220 CVX 162 / 220 192 / 260 při 1 800-1 900 1/min-1 120 / 150, 150 / 170 10 463 2 884
Puma 240 CVX 177 / 240 199 / 270 při 1 800-1 900 1/min-1 150 / 170 10 463 2 884

3) ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97 / 68 / EC nebo 2000 / 25 / EC
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TOP TECHNOLOGIE

PRO TY, CO
CHTĚJÍ VÍCE
FUNKCE, KTERÉ PŘINESOU VÝHODY
Koupě nového stroje není nikdy jednoduchým rozhodnutím a vždy je nutné zvažovat rychlost 
splacení investice. Case IH to má vždy na mysli a  je to zřejmé na zlepšeních provedených 
na nejnovější Pumě. Jsou to zlepšení navržená podle požadavků vás zákazníků - větší pohodlí, 
větší hospodárnost paliva, výkonnější osvětlení, více varinat volitelných pneumatik a  lepší 
výhled. Vlastnosti, které se prakticky odráží ve  větším množství vykonané práce a  jejím 
rychlejším dokončení při nižší spotřebě paliva.

VÝKON A HOSPODÁRNOST.
Výkonný 6,7 litrový, 6-válcový motor je navržený nejen pro vysoký výkon, ale i  pro 
optimalizaci spotřeby paliva. Emisní normy Stupně IV final jsou dosažitelné pouze naším 
vlastním systémem s  vysokou účinností pomocí následné úpravy spalin - Hi-eSCR. 
Modely Puma CVX jsou nyní také k dispozici se systémem navyšování výkonu Power 
Management při jízdě vzad. Toto přináší prospěch uživatelům, kteří pravidelně užívají své 
traktory při práci s otočným řízením, např. při sečení pícnin anebo práci se sněžnou 
frézou. 

ČÁSTEČNÉ NEBO ÚPLNÉ ŘAZENÍ POD ZATÍŽENÍM (SEMI-POWERSHIFT NEBO 
FULL POWERSHIFT) NEBO PŘEVODOVKA CVX - VÝBĚR JE JEN NA VÁS.
Modely Puma 150-165 jsou dodávané s šestirychlostními převodovkami Semi-
Powershift nebo volitelně s převodovkami Full Powershift, zatímco modely Puma 
185-220 jsou standardně dodávané s převodovkami Full Powershift. Modely 
s označením Puma CVX používají převodovky s plynulou změnou pojezdové 
rychlosti. Ovládání Active Stop spolehlivě zabrání ujetí traktoru na svazích 
a umožní vám snadné zastavení a rozjetí traktoru bez sešlápnutí spojky nebo 
brzdy. Technologie s dvojitou spojkou DKT™ zajistí hladkou jízdu a vysokou úroveň 
účinnosti převodovky.

VYSOCE VÝKONNÁ HYDRAULIKA.
S dodávkou oleje až do 150 l/min (Puma) a 170 l/min. (Puma CVX) je hydraulika 
těchto traktorů navržena pro těžké pracovní podmínky a  maximální kapacitu 
zadního tříbodové závěsu až 10 463 kg. K dispozici je sedm (modely 150-175) 
nebo devět (od modelu 185) vnějších hydraulických okruhů. Přední závěs a přední 
vývodová hřídel na přání ještě více zvýší vaši produktivitu. 

KOMFORT, OVLÁDÁNÍ A BEZPEČNOST.
Odpružená přední náprava zajistí hladkou jízdu a zlepší pracovní komfort. Jestliže 
často jezdíte na komunikacích, systém ABS, který je také k dispozici jako vybavení 
na přání, dokáže zvýšit bezpečnost na novou úroveň. Puma je jediný traktor ve své 
třídě, který funkci ABS nabízí.

PŘESNÉ OVLÁDÁNÍ.
Se systémy Case IH AFS můžete maximalizovat svou efektivitu, ovládat kompatibilní 
zařízení ISOBUS Class III a vybrat si z celé řady řešení automatického řízení  
s přesností až na 2,5 cm. Monitor AFS Pro 700TM, který je u některých modelů 
přímo ve standardu, umožňuje mimo řady dalších funkcí ovládat novou generaci 
souvraťového managementu HMC II (Headland Mana gement Control II).

JÍZDA S VEŠKERÝM POHODLÍM.
Nová generace sedadel znamená pro řidiče traktorů Puma oproti 
konkurenci výhodu nejpohodlnější jízdy. Modely Puma a Puma CVX 
se pyšní extrémně pohodlnými, tichými a ergonomicky navrženými 
kabinami s  vynikajícím výhledem do  všech stran. Tato koncepce 
ovládání je upravena na míru potřebám a přáním našich zákazníků. 
Zajistí minimální dobu potřebnou na  seznámení se strojem 
a maximální pracovní výsledky! 

INTUITIVNÍ OBSLUHA PRÁVĚ PRO VÁS
Multicontroller™ v  loketní opěrce, ovládací panel ICP a  dotyková 
obrazovka monitoru AFS Pro 700™ slučují všechny klíčové funkce 
traktoru. Od  volby pracovní rychlosti nebo Headland Management 
Control II - nejlepšího systému ovládání stroje na  úvratích - až 
po  ovládání předního a  zadního závěsu pomocí Multicontrolleru™ 
v loketní opěrce, vše máte pod úplnou kontrolou.
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VÝHODY

  Nejvyšší jízdní komfort a intuitivní   

 ovládání

  Nejnovější LED technologie osvětlení  

 usnadní práci v noci

 Headland Management Control II sníží  

 únavu obsluhy

 Puma CVX podporuje nejnovější   

 ISOBUS technologie Třídy III



06 KABINA  KABINA 07  

Nastupte a posaďte se do kabiny nové Pumy. Rychle zjistíte, že je zde skutečně komfortní 
prostředí. Bylo navrženo inženýry, kteří do detailů zkoumali, jaký traktor řidič potřebuje a jaké 
je nejvhodnější rozmístění ovladačů pro ovládání bez námahy. V kabině jsou použity pouze ty 
nejkvalitnější materiály. Sedadlo s  aktivním pružením, koženým čalounením, vyhříváním, 
ventlací a nastavitelným polštářováním vám poskytne požitek z luxusní jízdy, kterou byste 
mohli jinak očekávat od  jízdy v  drahé limuzíně. Automatické odpružení sedadla reaguje 
na hmotnost jednotlivého řidiče a tím umožní optimálně hladkou jízdu i na nerovném povrchu.

PRACOVIŠTĚ S POCITEM DOBRÉ ATMOSFÉRY.
Nejnovější traktory Puma přinášejí další, vyšší stupeň propracovanosti. Jednodílné přední 
čelní sklo nyní poskytne nepřerušovaný výhled dopředu, bez lemů mezi horním a spodní 
částí kolem sloupku řízení. Nejnovější AFS terminál poskytuje vylepšené ovládání vnějších 
hydraulických okruhů a  souvraťového managementu HMC II, což dále zjednoduší 
opakované činnosti na poli a tím dosáhne větší výkonnost a sníží únavu řidiče. Navíc, řada 
vybavení na  přání umožní výběr ze tří různých sedadel, zahrnující prémiové nízko-
frekvenční sedadlo Dual Motion s vysokým opěradlem s látkovým nebo koženým potahem 
nebo luxusní sedadlo Maximo Evolution čalouněné červenou kůží Case IH Red 
a automatickém systémem odpružením.

DELŠÍ PRACOVNÍ DEN.
Panoramatický pohled z  kabiny umožní znamenitý výhled kolem, přičemž kapota byla 
navržená tak, aby zaručila dokonalý výhled na různé pracovní stroje. Pro ty dny, ve kterých 
potřebujete pokračovat v práci za tmy, můžete zapnout skupinu jasného LED osvětlení, které 
dokonale ozáří prostor v okruhu 360 stupňů kolem traktoru a poskytne vám vynikající výhled 
na  vaše stroje. Se souhrným světelným výkonem 28 800 lumenů budete pracovat 
v podmínkách s jasným osvětlením - což je vše, co potřebujete k provedení efektivní práce.

Maximální účinnost a úspornost 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Nejvyšší komfort nabízený v  traktorech – exkluzivní zvýšené sedadlo 
Dual Motion s  nízkofrekvenčním pružením a  látkovým nebo koženým 
čalouněním.
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KOMFORTNÍ PROSTŘEDÍ

TICHÉ A KLIDNÉ
PRO DLOUHÉ DNY

A ÚLOŽNÝ PROSTOR 
NA LEVÉ STRANĚ KABINY

B SEDADLO SPOLUJEZDCE
C LUXUSNÍ KOBEREC NA PODLAZE

D VYHŘÍVANÉ A ODVĚTRÁVANÉ 
SEDADLO S MOŽNOSTÍ ODSUNUTÍ
OPĚRKY HLAVY

E DOTYKOVÝ MONITOR AFS 700 PRO

F LOKENTÍ OPĚRKA MULTICONTROLLER

G AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
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Víme, že vy a vaši řidiči jste často hodně zaneprázdnění, proto se staráme o to, abyste nemuseli ztrácet čas zvykáním 
si na nové ovládání. A právě proto v každém traktoru CASE IH od Maxxum až po Quadtrac najdete stejné uspořádání 
ovládání. V okamžiku, kdy se v kabině posadíte, budete mít o všem přehled. Jedním pohledem na panel přístrojů 
na  A-sloupek máte před sebou všechny potřebné informace. Na  loketní opěrce Multicontroller máte ovladače 
v dosahu konečků vašich prstů. To pro Vás znamená dokonalé pohodlí a ovládání v každém okamžiku.

VAŠE OVLÁDACÍ STANOVIŠTĚ.
Logika ovládání multifunkčního ovladače Case IH Multicontroller kombinovaného s intuitivním ovládacím panelem 
ICP a  monitorem s  dotykovou obrazovkou AFS™ Pro 700 přináší všechny funkce traktoru na  loketní opěrku 
v dosahu konečků prstů: volba rychlosti, změny směru, ruční plyn, zapnutí AccuGuide, Headland Management 
Control (ovládání na úvrati), elektronicky ovládané ventily vnějších okruhů, ovladače zadního závěsu, vývodový 
hřídel, joystik ... všechno je na jednom místě a snadno dosažitelné. Obsluha je tak intuitivní, že řidiči začátečníci 
dokážou využít plný potenciál traktoru v prvním pracovním dni. 

OPTIMALIZUJTE VAŠI VÝKONNOST
AFS™ Pro 700 vám na první pohled poskytne všechny informace, které potřebujete pro činnost traktoru, od spotřeby 
paliva až po výkon motoru a PTO. Dotyková obrazovka se snadno používá, a tak můžete rychle nastavit seřízení pro 
různé stroje a pracovní podmínky. Abyste dosáhli ještě větší intuitivnosti, můžete si upravit zobrazovnané inforamce 
na několik pracovních obrazovek.

MÍT VŠECHNO POD KONTROLOU 
Intuitivní panel přístrojů ICP na A-sloupku vám říká vše, co potřebujete vědět o základních parametrch traktoru - 
otáčkách motoru, cílové rychlosti převodovky, skutečné rychlosti jízdy, poloze brzd a  směru jízdy. Všechno je 
zřetelně zobrazené na jednom místě, takže máte všechno pod kontrolou.

INTUITIVNÍ OBSLUHA

OVLÁDÁNÍ MÁTE
PEVNĚ V RUKOU

Všechny informace o provozu traktoru na první pohled.

A

B

C

D

E

F

A DOTYKOVÁ OBRAZOVKA AFS PRO 700

B MULTICONTROLLERTM

C OVLÁDÁNÍ VENTILŮ VNĚJŠÍH OKRUHŮ VČETNĚ JOYSTIKU

D ICP - INTUITIVNÍ OVLÁDACÍ PANEL

E PŘEDNÍ-/ZADNÍ PTO ZAPNUTO/VYPNUTO

F HYDRAULIKA A NASTAVENÍ ZÁVĚSU
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Traktory Puma používají koncernové motory FPT nejnovější generace, které splňují aktuální emisní normu T4 
final – Stage IV. Jsou to vysoce odolné pohonné jednotky, které tvoří pomyslné srdce traktoru. Jsou navrženy 
pro dlouhodobé provádění těch nejtěžších prací. Jsou spolehlivé, hospodárné a hlavně díky vyspělé konstrukci 
a 8 patentům FPT dokáží splnit nejpřísnější emisní normu bez recirkulace spalin EGR, filtru pevných částic 
DPS a dvojitého přeplňování. Pouze za použití účinnějšího systému Hi-eSCR. To vše s příkladnou výkonností 
a skvělými parametry. Maximální točivý moment vrcholí už při 1 500 ot/min. Široký konstantní výkon motoru 
v rozmezí 1 500-2 100 ot/min zaručuje, že můžete se stejným výkonem pracovat při nižších otáčkách a šetřit 
palivo. Puma nyní pokrývá oblast jmenovitého výkonu od 150-240 k. Všechny modely nabízí systém navyšování 
výkonu EPM. Motor výkonu se pro jednotlivé modely zvyšuje v rozmezí 190 k až do 270 k.

ZASTANE NEJTĚŽŠÍ PRÁCE - ALE LEHKÉ ÚKOLY TAKÉ.
S vysokým výkonem motoru ku hmotnosti je možné traktory výrazně dotížit pro težké tahové práce. Naopak 
pro lehké práce lze traktor výrazně odlehčit a minimalizovat utužení půdy. Traktory PUMA jsou opravodové 
univerzální traktory se širokým využitím. Prodloužený servisní interval na 600 hodin snižuje výrazně nároky 
na servis a pravidelnou údržbu. To znamená, že traktor stráví méně času na dvoře a více na poli, tak kde se 
dříve vrátí vaše investice.

APM A ECO DRIVE - SYSTÉMY KTERÉ ŠETŘÍ.
Všechno modely Puma CVX  využívají výhod automatického řízení produktiry APMTM, systému, který 
pomáhá snížit spotřebu paliva regulací otáček motoru, převodovky CVX, která udrží konstantní otáčky PTO 
pomocí Multicontrolleru a pojezdového pedálu. Výsledkem je nejlepší možná vyváženost mezi úsporností 
a výkonem. Využíváním funkce Eco Drive lze snadno nastavit maximální a minimální otáčky paliva a ještě 
více snížit spotřebu paliva.

TECHNOLOGIE MOTORU

VÝKON A
ÚSPORNOST

S pomotí navyšování výkonu EPM máte k dispozici dalších 25 koní.
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PUMA 200 CVX

VÝHODY

  FPT technologie motoru od 150 do 240 

k (jmenovitých), všechny plní normu T4 

final – Stage 

  Navyšování výkonu motoru EPM 

navyšuje výkon ze 190 do 270 k

  APM - Automatic Productivity 

Management a ECO Drive pomáhá 

snížit spotřebu paliva

   Servisní interval 600 hodin
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Špičková technologie řešení emisí Hi-eSCR bez EGR a DPF. Přitom 
vysoce výkonný a úsporný.
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Dle našich poznatků žádné dvě farmy a jejich provozy nejsou stejné a každý z uživatelů má různé požadavky. 
Toto platí zejména pro oblast převodovek. Právě proto je možné univerzální traktory PUMA vybavit třemi 
různými převodovkami.

Modely Puma 150 a 165 nabízí ve standardu Semi-powershift, na přání je pro tyto modely k dispozici 
Full Powershift. Velké modely PUMA 185, 200 a 220 nabízí převodovku Full Powershift, umožňující 
úplné řazení 19 pracovních rychlostí bez použití spojky pod zatížením. Obě převodovky jsou k dispozici 
s maximálními rychlostmi jízdy 40, 40 ECO a 50 km/h.

JEDNODUCHÉ ŘAZENÍ.
Šestirychlostní převodovka Semi-Powershift (částečně řazená pod zatížením), která tvoří standardní nabídku 
převodovek Puma, byla navržena pro svou jednoduchost a spolehlivost. Nabízí přeřazování rychlostí bez použití 
spojky – pod zatížením, což umožní hladké řazení přes šest rychlostí v každém rozsahu. Tři rychlostní rozsahy 
převodovky se stejně tak řadí tlačítkem bez použití spojky.

OPTIMÁLNÍ ÚČINNOST.
S převodovkou Full Powershift (plně řazenou pod zatížením) může být zvoleno bez stlačení spojky všech 
19 pracovních rychlostí. Speciální převodovka s  plazivými převody přinese pro jízdu dopředu dalších 
deset stupňů s rychlostmi nižšími než je 200 m/h.

PUMA

PŘEVODOVKY PRO
JAKÝKOLIV ÚKOL

Multifunkční ovladač MulticontrollerTM umožňuje přeřazování rychlosti 
bez spojky.

Šestirychlostní převodovka Semi-Powershift a Full Powershift přináší 
maximální hospodárnost a zvyšuje produktivitu na poli i na silnici.
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Převodvoka 19x6 Full Powershift 40 km/h ECO.

VÝHODY
  19 x 6 Semi- nebo Full Powershift 
s 40 km/h ECO nebo 50 km/h

   Plazivé rychlosti pro každou 
z převodovek
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DKTTM – Dopppelkupplungstechnik

Traktory Puma 150-240 CVX jsou vybaveny průkopnickou převodovkou s plynulou změnou pojezdové rychlosti 
Case IH CVX. Převodovka s  technologií dvojité spojky DKT nabízí plynulou jízdu, dokonalý přenos výkonu 
a dosažení vynikající výkonnosti při hospodárném využítí paliva. Systém automatického řízení produktivity APM 
jemně vyladí nastavení traktoru na  minimální spotřebu paliva. Aumatickým řízením motoru, převodovky 
a vývodového hřídele pomocí Multicontrolleru nebo jízdního pedálu se dosáhne ideální rovnováhy mezi úsporností 
a  produktivitou. Vysoké mechanické účinnosti dosahuje PUMA CVX použitím 4 mechanických rozsahů 
a automatickou změnou v průběhu jízdy.

BEZSTUPŇOVÁ PRODUKTIVITA.
Hnací ústrojí CVX  je schopné přenášet výkon s vysokou mechanickou účinností jak při plazivých rychlostech, tak i při 
maximální pojezdové rychlosti. Traktory PUMA 185-240 CVX dosahují maximální pojezdové rychlosti 40 km už při 
1  450 ot/min a 50 km/h pouze při 1 550 ot/min. Díky tomu máte možnost vykonávat transportní práce rychleji 
a hospdárněji než s jakýmkoliv jiným traktorem na trhu. 

PLYNULÉ ŘAZENÍ MECHANICKÝCH ROZSAHŮ.
Technologie s dvojitou spojkou DKTTM umožňuje řadit mechanické rozsahy v převodovce bez přerušení toku výkonu 
a zcela plynule. Výsledkem je vyšší mechanická účinnost převodovky v celém jízdím rozsahu. Pro uživatele to znamená 
vyšší tahový výkon s menší spotřebou paliva než dokážou nabídnou podobné traktory ve stejné třídě.

OPTIMÁLNÍ ÚČINNOST.
Charakteristickou funkcí traktorů Puma CVX je systém APM - automatické řízení produktivity. Značka CASE IH tento 
systém vyvinula a přivedla jej k dokonalosti. S jeho pomocí mezi sebou aktivně komunikuje motor a převodovka. Řidič 
pouze nastaví pojezdovou rychlost. Otáčky motoru a odpovídající převodový poměr v převodovce nastaví APM systém 
zcela sám. Pokud jde práce lehce, dojde k rychlém poklesu otáček motoru pro úsporu paliva. Je-li naopak potřeba 
vyšší výkon, otáčky se zvýší, aby bylo možné překonat narůstající zatížení.

ACTIVE STOP.
Active Stop udrží traktor a jeho náklad v klidu dokonce i na příkrém svahu. Lze tedy snadno ve svahu zastavit a zase 
se rozjet bez použití brzdy a spojky. Toto neumí žádný jiný traktor na trhu. 

PŘEVODOVKA PUMA CVX

BEZSTUPŇOVĚ
A PLYNULE

Technologoie dvojité spojky DKT™ pro plynulé řazení mechanických rozsahů

Unikátní plynulá převodovka CASE IH CVX - plynulá jízda od 0 do 50 km/h

Active Stop udrží traktor na svahu nehybný i bez použití brzd 

VÝHODY

  Převodovka s plynulou změnou 

pojezdové rychlosti 40 km/h ECO nebo 

50 km/h ECO

  Technologie s dvojitou spojkou DKTTM

  Automatické řízení produktivity  A
PM, 

zajistí nejlepší hospodárnost 

  Active Stop udrží traktor na svahu bez 

použití brzd
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Základem úspěchů traktorů Puma je jejich univerzálnost. Jsou to traktory, od kterých může obsluha požadovat cokoliv: 
jsou dostatečně kompaktní pro lehké úkoly a dostatečně výkonné pro těžké práce.
Platí to jak pro stroje poháněné přes vývodový hřídel stejně jako i pro ostatní. Modely Puma a Puma CVX (150-175) jsou 
k dispozici s otáčkami zadního vývodového hřídele  540/540E/1000 zatímco modely od 185-240 mají k dispozici otáčky 
540/540E/1000/1000E. Přední vývodový hřídel je výbavou na přání, která nabízí 1 000 ot/min při 1895 ot/min motoru. 
Plynulý rozběh Soft Start pomalu zvyšuje točivý moment a tím chrání hnací hřídele.

PŘÍMÝ PŘENOS VÝKONU.
Díky pohonu vývodového hřídele přímo od setrvačníku motoru jsou výkonné ztráty minimální. Pro práce s nízkými 
příkony jsou ideální ekonomické otáčky 540E/1000E dosažené při otáčkách motoru pod 1600 ot/min, což radikálně 
sníží spotřebu paliva a hluk.

SOFT START.
SystémSoft Start pro pozvolný rozběh při sepnutí zjistí odpor a následně pozvolna zvyšuje točivý moment až do úplného 
rozběhu. Naproti tomu hydraulicky ovládaná brzda vývodového hřídele zajistí jeho rychlé zabrždění po  vypnutí. 
Hydraulické spínání s elektronickou regulací a modulací zajištuje pozvolný rozběh pro ochranu poháněných strojů.

ZJEDNODUŠENÁ ČINNOST NA ÚVRATI.
Automatické ovládání vývodového hřídele jej vypne v okamžiku, když se zvedne tříbodový závěs a opět se zapne, když 
se spustí dolů. Poloha, ve které se vývodový hřídel v závislosti na poloze zadního tříbodového zavěsu spíná a vypíná je 
nastavitelá postřednictvím dotykového minitoru nebo ICP panelu.

VAŠE VÝKONNOST JE PŘI KAŽDÉM PŘEJEZDU DVOJNÁSOBNÁ.
Pro zvýšení výkonnosti je možné vybavit všechny traktory PUMA integrovaným předním tříbodovým závěsem 
s vývodovým hřídelem a předními hydraulickými koncovkami. Snadno tak připojíte a můžete ovládat jakýkoliv čelně 
nesený stroj.

VÝVODOVÝ HŘÍDEL

DODÁ VÝKON
JAKÉMUKOLIV STROJI

ADVANTAGES

  Až čtyřrychlostní vývodový hřídel

  Funkce Auto PTO

 Soft start PTO chrání pracovní  

 stroje

 Přední PTO zvyšuje produktivitu
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Na přání až 4 mechanicky ovládáné ventily vnějších 
okruhů namísto elektronických.

Plně integrovaný přední tříbodový závěs se zvedací 
kapacitou až 3 785 kg.

Nastavování funkcí elektronických ventilů vnějších 
okruhů přes monitorem AFS Pro 700™.

Neomezené funkce pro 5 elektronicky ovládaných 
zadních vnějších hydraulických okruhů.

Díky zvedací kapacitě zadního tříbodového závěsu více než 10 tun u největších modelů Case IH Puma lze snadno pracovat i s těmi 
nejtěžšími stroji. Hydraulický systém používá axiální pístové čerpadlo s proměnlivým objemem a výkonem do 150 l/min na modelech 
Puma a 170 l/min u traktoru Puma CVX. Systém regulace Load Sensing zaručuje úspornost ve všech režimech.

VÝKONNÁ HYDRAULIKA.
   Zadní hydraulika modelů 150 až 175 se pyšní maximální zvedací kapacitou tříbodového závěsu 8 257 kg. Velké modely PUMA 
185-2140 uzvednou dokonce až 10 463 kg. S touto silou dokážete hravě zvedat i nejtěžší pracovní stroje na trhu. 

   Pracovní stroj lze snado připojit a  seřídit s  pomocí vnějšího ovládání zadního tříbodového závěsu, vývodového hřídele  
a vnějších okruhů na obou zadních blatnících. Pracovní stroje snadno zapojí i sám řidič.

   Na  malých modelech Puma 150, 165 a  175 jsou vzadu k  dispozici maximálně čtyři mechanicky ovládané nebo pět 
elektronicky ovládaných ventilů vnějších okruhů. Všechny modely 150-175 také nabízí na přání až tři elektronicky ovládané 
středové vnější okruhy.

   Velké modely Puma 185-240 mohou mít vzadu až pět elektronicky ovládaných vnějších okruhů a 4 středové vnějsí okruhy. 
Celkem tedy máte k dispozici až devět elektronicky ovládaných vnějších okruhů. Pro každý s okruhů lze nastavit nezávisle 
na  sobě průtok oleje ve  směru ven a  dovnitř nebo časování 
jednotlivých okruhů.

   Elektronické okruhy lze ovládat s  pomocí páček nebo joysticku. 
Lze si zvolit, jestli joystickem budou ovládány středové nevo zadní 
okruhy. Dva okruhy je možné pro rychlou volbu ovládat i na páce 
Multicontroller.

  Integrovaný přední tříbodový závěs má pro modely 150-175 
kapacitu 3 568 kg, pro modely 185-240 dokonce 3 785 kg.

Snadná a bezpečné připojení strojů s externími ovladači.

VÝHODY
  Zvedací kapacita zadního tříbodového závěsu až  

10 463 kg 

  Zvedací kapacita předního tříbodového závěsu až  

3 785 kg

 4 mechanicky ovládané nebo 5 elektronicky ovládaných 

ventilů vnějších okruhů pro modely 150-175

 5 elektronicky ovládaných ventilů vnějších okruhů 

vzadu a 4 elektronicky ovládané středové okruhy 

pro modely Pumě 185-240Puma 185 upwards

VŠESTRANNÁ PŘEDNÍ A ZADNÍ HYDRAULIKA

URČENÁ PRO PRÁCI
S NEJTĚŽŠÍMI STROJI
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Poloměr otáčení pouhých 5,45 m

Aktivně odpružená přední náprava Smart Suspension

Ovládání pohonu přední nápravy 4WD a uzávěrek 
diferenciálu

Traktory Puma mají poměr výkonu k hmotnosti do 30 kg/k. Tako skvělá hodnota umožnuje vynikající 
tahové vlastnosti s minimálním utužením půdy. Zároveň zůstává Puma jedinou řadou traktorů ve své 
třídě vybavenou na přání brzděním ABS jak pro hydraulické, tak i pro pneumatické brzdy přívěsu. Ať 
pracuje na poli nebo na silnici, Puma přináší maximální možnou výkonnost.

NEJÚČELNĚJŠÍ HNACÍ SOUSTAVA MEZI TRAKTORY.
Automatické systémy ovládání pohonu přední nápravy 4WD a  uzávěrek diferenciálu  se mohou 
v případě potřeby automaticky zapnout i  vypnout. Minimalizace prokluzu kol zajišťuje vyšší tahový 
výkon a maximální ochranu půdy. Standardní systém tlumení kmitů zadního tříbodového závěsu Ride 
Control minimalizuje kolébavé pohyby při přepravě těžkých nesených strojů.

ODPRUŽENÁ PŘEDNÍ NÁPRAVA.
Odpružená přední náprava je dnes naprostou samozřejmostí. Zvyšuje komfort oblsuhy a  pomáhá 
udržet dokonalý kontakt kol přední nápravy s  podložkou. Důmyslný systém tlumení poskytuje 
maximální stabilitu a  nabízí automatické, na  zatížení závislé samočinné vyrovnávání do  středové 
polohy. Velké modely PUMA 185-240 používají moderní systém aktivního pružení Smart Suspension, 
který sleduje různé parametry jako např. akceleraci, přeřazování rychlosti, ovládání brzd, nerovnosti 
terénu, změnu směru jízdy a  zatížení tříbodového závěsu. Řídící jednotka všechny tyto parametry 
vyhodnocuje a na základě nich upravuje pružení. Výsledkem je vynikající stabilita a pohodlí  jízdy.

ABS: ZAJISTÍ BEZPEČNOST A STABILITU.
Na modelech Puma 185-240 vybavených na přání systémem brzdění ABS. Vysoce citlivé snímače 
sledují otáčky kol a přenášejí tyto informace do řídící jednotky, která ovládá činnost brzdění bez ohledu  
na  stlačení brzdových pedálů řidičem. Tím zaručuje úplnou bezpečnost, stabilitu a  ovladatelnost 
traktoru při brzdění i na kluzkém povrchu. Systém umožňuje i přídavnou funkci “Steer-by-ABS” (řízení 
pomocí ABS), ktera zabrání zablokování brzděných kol, a funkci “Auto-Steer-by-Brake” (řízení pomocí 
brzd), která významně snižuje poloměr otáčení.

HNACÍ ÚSTROJÍ

PŘENESE VÝKON TAM,
KDE JE POTŘEBA
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Jestliže se s vašimi traktory často pohybujete po silnici, jistě rychle oceníte výhodu systému CASE IH Anti-lock Braking System (ABS). K dispozici je pro všechny modely 
185-240. Systém ABS napomáhá udržet řiditelnost i při silném brzdění.

INTELIGENTNÍ BRZDĚNÍ
ABS zabrání zablokování kol při brzdění, dokonce i při maximální síle. Kola si udrží trakci a reagují na řízení. Výrazně se sníží nebezpečí smyku, kolébání, vzpříčení se a zlepší 
se vlastnosti projíždění zatáček. Při rychlostech nad 12 km/h je brzdění jednoho kola automaticky blokované, což ještě více zlepší bezpečnost.

PUMA FULL POWERSHIFT S ASISTENTEM ROZJEDU DO KOPCE
Asistent rozjezdu do kopce Hillholder pomáhá řidiči s pozvolným rozjezdem do kopce. Vylučuje riziko ujetí dozadu, nebo zhasnutí motoru. 

STEER-BY-ABS
Dalším unikátní vyspělou funkcí je Steer-By-ABS (řízení s pomocí ABS), které dokáže významně snížít poloměr otáčení traktoru na souvrati. Při brždení jednolo kola na souvrati 
dokáže ABS zabránit jeho zablokování. Poloměr otáčení se sníží a nedojde k hrnutí půdy. 

AUTO-STEER-BY-BRAKE
Tento systém automaticky zapojí brzdění jednoho kola do procesu řízení na poli. Když je aktivovaný, automaticky brzdí vnitřní kolo při natočení volantu, sniží tím poloměr otáčení. 
ABS zabrání zablokování kol a tím minimalizuje poškození půdy.

BEZPEČNOST PŘÍVĚSU
ABS Systém je kompatibilní s pneumatickými i hydraulickými brzdami přívěsu, zvýší bezpečnost na silnici jak řidiče traktoru, tak 
i ostatních účastníků silničního provozu. S pomocí zásuvky ABS v zadní části traktoru lze synchronizovat brzdění mezi traktorem 
a přívěsem.

ABS PROTI-BLOKOVACÍ BRZDOVÝ SYSTÉM

ZASTAVÍ RYCHLE A
S JISTOTOU

Normální řízení

Auto-Steer-by-brake
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Case IH Advanced Farming Systems (AFS™) byl v popředí precizního zemědělství po více než desetiletí a poskytoval 
farmářům schopnost řízení cyklu produkce jednotlivých plodin.Nástroje Case IH AFS™ zahrnují vše pro dosažení 
opakovatelné přesnosti až 2,5 cm, omezí překrývání a sníží vstupní náklady - a maximalizují váš výnosový potenciál.

POKROČILÁ KONTORLA PROVOZU.
Pokud hledáte interkativní systém pro nastavení a řízení stroje, pak řešením pro vás je dotykový monitor AFS 700 Pro. 
S jeho pomocí můžete sledovat využití paliva, pracovní výkonnost, připojit až tři kamery, nahrávat záznamy vykonané 
práce anebo ovládat pracovní stroje pomocí ISOBUS. Dotykové monitory AFS Pro jsou interaktivní, plně upravitelné dle 
zákazníka a přenosné mezi vaším vozovým parkem Case IH.

AUTOMATICKÉ SATELITNÍ ŘÍZENÍ TRAKTORU.
Pokud tím, co hledáte jsou systémy navádění nebo řízení, máme pro vás řešení i v této oblasti. Od jednoduchých 
systémů navádění pomocí světelné lišty až po  plně automatické tovární satelitní řízení CASE IH AccuGuide. 
S pomocí nejvyššího stupně korekčního signálu RTK lze dosáhnout opakovatelné přesnosti jízd až 2,5 cm. S funkcí 
xFill lze překlednout přerušení signálu RTK až 20 minut.

SOFTWARE JMÉNEM AFS™
V zemědělství platí spousta proměnných a je důležité rychle odhadnout jejich vývoj. Proto jsme pro vás vyvinuli 
účinný software, který zabezpečí rychlé a přesné rozklíčování všech faktorů. Pomocí softwarového balíčku AFS™ 
můžete provádět řízení zemědělských podniků z vaší kanceláře a pro každé pole zjistit, jakých výkonností a spotřeb 
paliva dosáhla vaše obsluha stroje. Snadno si také sestavíte výnosové mapy a aplikační mapy pro jednotlivá pole. 
Nejdůležitějším ukazatelem je totiž dosažený výnos. Plánujte už dnes pro budoucnost.

TELEMATIKA AFS CONNECT™
Systém telematiky CASE IH AFS Connect™ umožňuje sledovat a spravovat své traktory Magnum a další techniku 
CASE IH přímo z vaší kanceláře, jak si vede ve výkonnosti, spotřebě paliva nebo dalších parametrech odesílaných 
pomocí bezdrátové datové sítě. Tento systém vám usnadňuje analýzu, správu dat, pomáhá snižovat provozní 
náklady, maximalizovat výkonnost a zisk.

INTEGROVANÁ PŘESNOST

PRO EFEKTIVNÍ
HOSPODAŘENÍ

AFS AccuGuide: Řízení založené na GPS a GLONASS 
poskytuje absolutní přesnost, nezávislou na stavu 
plodiny. K dispozici s RTK je s úrovní přesnosti 2,5 cm.

Přesný orientační bod všech strojů s AFS-Connect™..

xFill překlene přerušení signálu RTK až 20 minut.

AFS SUPPORT CENTER  

UK

0800 0281 910
afssupporteur@caseih.com

VÝHODY
  Anténa GLONASS/GPS 

  Nízké náklady se signálem RTX

 Na přání signál RTK s vysokou  

 přesností

 Integrované automatické řízení  

 AccuGuide

  Virtuální palubní deska   

 s monitorováním parametrů

 Výstražné signály například pro  

 překážky na poli
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4.00

5.00

6.00

Case IH 
AFS™ 

AccuGuide

Průměr ze 
všech konku-

rentů

Průměrná 
přesnost v cm

(do úvahu vzaty odchylky závislé na stroji)

Na hodnocení přesnosti a ovládání 
automatických systémů řízení zeměděl-

ských vozidel byl zaměřen test v DLG „
Automatic Steering Systems“.

Shrnutí:
“…Schválený systém řízení od Case IH 
nabízí při používání s místní stanicí RTK 
systém přesnosti stupně 3-5…”

Pokud chcete vidět celý test, navštivte 
www.dlg-test.de/tests/6156F.pdf nebo 
jednoduše použijte váš chytrý telefon pro 
naskenování QR kódu.

http://www.dlg-test.de/tests/6156F.pdf


SYSTÉMY VYSPĚLÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ 27  26 SYSTÉM PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ  

INTERAKTIVNÍ

INTEGROVANÉ
INTUITIVNÍ
Systém precizního zěmědelství CASE IH je snadno dostupný na každém dotykovém monitoru AFS™ Pro 700 umístěném na  loketní opěrce traktoru. AFS 
monitory pomáhají plně automatizovat řadu funkcí traktoru jako je například až 32 kroků souvraťového managementu. Nahrávají také data o provozu traktoru 
pro pozdější vyhodnocení – tzn. spotřebu paliva, vykonananou práci, provozní náklady a mnoho dalšího.

KLÍČOVÉ FUNKCE ZAHRNUJÍ:
   Monitorování výkonnosti: záznam o celkové výkonnosti, výkonnost na každý den a výkonnost pro danou práci. Všechna data monitorů AFS lze uložit 
na USB kartu pro následnou analýzu.

   Nastavení traktoru: pomocí dotykového monitoru můžete doladit nastavení jednotlivých funkcí traktoru. Snadno například seřídíte průtoky a časování 
jednotlivých hydraulických okruhů a získáte celkový přehled o jejich nastavení.

   Obrazovka s ovládáním TBZ: tato obrazovka umožňuje uložit nastavení pro každé pracovní podmínky. Při opětovném připojení pluhu stačí pouze otevřít 
paměť a vybrat si uložené nastavení z minulé práce.

   Nová generace souvraťového managementu HMC II byly vyvinuta pro maximální zjednodušení práce při otáčení na  souvratích. Postup provedení 
jednotlivých úkonů na souvrati lze zaznament přímo při reálné jízdě nebo si sekvenci vytvořit dopředu při stání. Nová generace umožňuje nastavit několik 
závislostí na čase, vzdálenosti nebo provedení úkonu v závislosti na jedné funci. HMC II je v současnosti nejmoderněším souvraťovým managementem 
na trhu. 

   Plná kompatibilita ISOBUS třídy III umožňuje připojit libovolné kompatibilní zařízení a na dotykovém monitoru se zobrazí uživatelské rozhraní pro ovládání 
stroje. Následně jste schopni ovládat stroj rychle a  interaktivně a nepotřebujete v  kabině samostatný monitor. V  závislosti na  standardu ISOBUS III 
mohou dnes přípojené stroje automaticky ovládat přímo některé funkce traktoru jako je pojezdová rychlost, zadní tříbodový závěs, vývodový hřídel a nebo 
elektronické vnější okruhy. 

   Video vstup: dotykový monitor AFS 700 Pro umožňuje také připojení až tří kamer pro bezpečné sledování dění kolem stroje. Kamery si můžete umístit 
například na zadní část sběracího lisu nebo do ložného prostoru návěsu. Pomocí obrazu na monitoru AFS 700 tak můžete živě sledovat, co se děje za Vámi. 

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA MONITORU AFS PRO 700TM

Zlepšené ovládání vozidla a navíc vyšší produktivita s naprogramovatelnými funkcemi a seřízením, právě tak jako notebook a kompatibilita 
ISOBUS Třídy III.

Kompaktibilní s ISOBUS Třídy III.

Souvraťový management HMC II.

Individuální konfigurace páky ovládání ventilů vnějších 
okruhů.

VÝHODY
  Intuitivní dotyková obrazovka AFS PRO 700 

  Ovládání traktoru a strojů pomocí spojení 

 ISOBUS Třídy III  Souvraťový management HMC II každý krok 

 je proveden na základě času nebo vzdálenosti

 Zvýšení produktivity s okamžitou informací

   Pomocí AFS monitorů se ovládá i  systém automatického řízení AccuGuide. Dle úrovně přesnosti řízení, kterou 
potřebujete, si můžete vybrat vhodný korekční signál. Příprava na satelitní řízení je ve standardu traktoru. Pokud chcete 
jednodušší systém, můžete si zvolit navádění pomocí světelné lišty nebo systém asistovaného řízení.
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 NEZTRÁCEJTE
DRAHOCENÝ ČAS A PENÍZE

ÚDRŽBOU
PRACUJTE!
Před těžkým pracovním dnem je složitá údržba vašeho traktoru poslední věc, kterou byste chtěli dělat. Provoz traktorů Puma 
a Puma CVX je snažší díky jednoduché a rychlé denní kontrole. Například systém chlazení se snadno a rychle čistí a vzduchový 
filtr je rychle přístupný ze země. Proveďte rychlou kontrolu a můžete vyrazit do práce! To jsou traktory Puma.

MAXIMÁLNÍ DOBA PROVOZU, MINIMÁLNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
Traktory Puma a Puma CVX jsou vybaveny nejmodernější technologií Hi-eSCR, která vám zaručí efektivitu a snížení provozních 

nákladů i nákladů na údržbu. Dlouhý servisní interval 600 provozních hodin je jednou z mnoha výhod traktorů Puma.

RYCHLÉ A SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Pro snadné čištění je možné chladiče 
pohodlně zvednou a vyklopit.

SNADNÝ PŘÍSTUP
Jednodílná kapota motoru podpíraná 
plynovými vzpěrami se lehce zvedene 
a  může být zajištěna v  úhlu 45° 
a  90°. Kapotu snadno zvedente 
i  pokud máte v  předním tříbodovém 
závěsu agregovaný nesený stroj.

RYCHLÁ DENNÍ KONTROLA
Motorový olej se může zkontrolovat 
a doplnit, i když je kapota zavřená.
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KOMPLETNÍ 
PROFESIONÁLNÍ PÉČE
TECHNICKÁ PODPORA   I   SERVIS   I   ORIGINÁLNÍ DÍLY   I   MAX SERVICE   I   A-FINANCE 
Značka CASE IH nabízí výborný poprodejní servis.  Silná síť prodejců s certifikací kvality RED Excellence, moderní metody školení, rozsáhlá technická podpora, propracovaná 
logistika náhradních dílů, program podpory Max Service a finanční služby A-finance jsou pro vás zárukou nejlepší péče. My se o vás postaráme, vy klidně pracujte!

PROFESIONÁLNÍ SERVISNÍ SÍŤ RED EXCELLENCE
Se značkou CASE IH máte jistotu profesionální péče o vaši techniku. Odborně vyškolení technici vám zabezpečí kompletní 
záruční a pozáruční péči o váš traktor. Klademe důraz na odbornost a profesionalitu našich pracovníků, abychom vám 
v rámci celé dealerské sítě zajistili spolehlivé servisní zázemí. Všichni autorizovaní dealeři prochází každý rok přísným 
auditem kvality služeb RED Excellence. Jsou plně vybaveni nejmodernějším diagnostickým zařízením a všemi potřebnými 
přípravky. Řešením technických záležitostí se zabývá rozsáhlý tým specialistů technické podpory A-TECH. 

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A MAX SERVICE
Kvalitní značkové náhradní díly CASE IH a oleje AKCELA jsou zárukou dlouholetého a spolehlivého provozu. U každého 
náhradního dílu je dbáno na jeho špičkové zpracování, které je naprosto stejné jako u původních komponentů. S expresní 
dodávkou dílů naší službou A-Parts se můžete na svůj traktor vždy spolehnout. Logistika náhradních dílů zahrnuje centrální 
sklad přímo v České republice a napojení na několik klíčových skladů CASE IH v Evropě. Vaši servisní technici mají díky 
elektronickému propojení okamžitou kontrolu nad dostupností dílu a jeho pozicí na cestě k Vám. Unikátní služba MAX 
Service nabízí zajištění krátkodobě nedostupných dílů přímo z montážních linek výrobce. 

A-FINANCE – FINANCE, KRYTÍ RIZITK, DOTACE
Jestliže se rozhodnete pro značku CASE IH, získáte od nás i kompletní balíček finančních služeb, který vám zajistí veškerou 
finanční péči o vaši techniku. Jsme tu pro vás – od navržení a zajištění řešení financování dle vašich konkrétních požadavků, 
vyřízení strojního pojištění a krytí rizik AGRI GARANCE, až po pomoc se získáním dotace na nákup stroje. Kontaktujte 
svého autorizovaného prodejce CASE IH a nechte si předložit individuální nabídku.

Výhradní dovozce CASE IH do ČR
www.agrics.cz
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MODELY PUMA 150 PUMA 165 PUMA 185 PUMA 200 PUMA 220
MOTOR FPT FPT FPT FPT FPT
Počet válců 6 6 6 6 6
Typ dieselový motor Common Rail s 24 ventily, s turbodmychadlem a mezichladičem dieselový motor Common Rail s 24 ventily, s turbodmychadlem a mezichladičem
Úroveň emisí Stage  IV Stage  IV
Obsah (cm3) 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700
Maximální výkon ECE R120 3) s Power Management (kW/k) 140 / 190 155 / 210 166 / 225 180 / 245 192 / 260
Maximální výkon ECE R120 3)  (kW/k) 121 / 165 132 / 180 147 / 200 162 / 220 177 / 240
... při otáčkách motoru (ot/min) 1 800 - 1 900 1 800 - 1,900 1 800 - 1 900 1 800 - 1 900 1 800 - 1,900
Jmenovitý výkon ECE R120 3) s Power Management (kW/k) 129 / 175 140 / 190 151 / 205 165 / 225 177 / 240
Jmenovitý výkon ECE R120 3)  (kW/k) 110 / 150 121 / 165 132 / 180 147 / 200 162 / 220
... při otáčkách motoru (ot/min) 2 200 2 200 2,200 2 200 2 200
Maximální točivý moment s  Power Management (Nm při 1 500 ot/min) 805 875 940 1 035 1 100
Maximální točivý moment (Nm při 1.500 ot/min) 700 770 840 930 1 000
Převýšení točivého momentu Standard / Power Management (%) 46 / 44 46 / 44 46 / 44 46 / 44 42 / 44
Palivová nádrž, nafta / močovina (litrů) 330 / 48 330 / 48 390 / 48 390 / 48 390 / 48
PŘEVODOVKA
18x6 Semi- / Full Powershift 40 km/h / • / • - / • - / • - / •
19x6 Semi- / Full Powershift Economy 40 km/h při snížených otáčkách / / - / - / - / 
19x6 Semi- / Full Powershift 50 km/h / / - / - / - / 
Powershuttle • • • • •
Převodovka s plazivými rychlostmi
Typ uzávěrky diferenciálu zadní nápravy Lamelová, mokré kotouče s ovládácím systémem Lamelová, mokré kotouče s ovládácím systémem
Provozní brzda Hydraulicky ovládaná, vícekotoučové v olejové lázni, samostavitelná Hydraulicky ovládaná, vícekotoučové v olejové lázni, samostavitelná
PTO (vývodová hřídel)
Typ Elektro-hydraulicky ovládaná, s funkcí Auto PTO Elektro-hydraulicky ovládaná, s funkcí Auto PTO

Otáčky Standard (na přání) 540 / 540E / 1,000 (540E / 1,000 / 1,000E) 540 / 540E / 1 000 / 1 000E (540E / 1 000 nebo 1 000 / 1,000E)

Otáčky motoru Standard (na přání) (ot/min) 1 969 / 1 546 / 1 893 (1 592 / 1 893 / 1 621) 1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 583 (1 569 / 1 893 nebo 1 893 / 1,700)
Typ hřídele Standard (na přání) 1 3/8“ 21 drážek (1 3/8“ 6 drážek) 1 3/8" 21 drážek (1 3/8" 6 splines or 1 3/4" 20 drážek)
PŘEDNÍ ZÁVĚS A PTO
1 000 otáček při 1 895 ot/min motoru
Nosnost  - zvedání předního závěsu (kg) 3 568 3 568 3 785 3 785 3,785
POHON VŠECH ČTYŘ KOL A ŘÍZENÍ (POHON)

Typ
Elektro-hydraulické se systémem ovládání, 

standardně uzávěrka diferenciálu
Elektro-hydraulické se systémem ovládání, standardně uzávěrka diferenciálu

ABS – proti blokovací brzdový systém - -
Odpružená přední náprava • / Aktivní • / Aktivní • / Aktivní
Úhel natočení řídících kol (°) 55 55 55 55 55
Min. poloměr otáčení 1) nastavení rozchodu kol 1 829 mm (m) 5,45 5,45 6,1 6,1 6,1
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Typ systému Axiální pístové čerpadlo se sýstémem Load Sensing Axiální pístové čerpadlo se sýstémem Load Sensing
Max. průtok čerpadla Standard / na přání (l/min) 110 / - 110 / - 120 / 150 120 / 150 120 / 150
Tlak systému (bar) 210 210 210 210 210
Typ ovládání Elektronické ovládání závěsu (EHR) s ovládáním ztlumení za jízdy Elektronické ovládání závěsu (EHR) s ovládáním ztlumení za jízdy 
Max. zvedací kapacita (kg) 8 257 8 257 10 463 10 463 10 463
Zvedací kapacita ve celém rozsahu @ 610 mm dle OECD (kg) 6 616 6 616 7 280 7 280 7 280
Max. množství zadních vnějších okruhů 4 mechanicky nebo 5 elektronicky ovládaných 4 mechanicky nebo 5 elektronicky ovládaných
Max. množství středových vnějších okruhů ovládaných elektronickým joystikem 3 elektr. 3 elektr. 3 electr. 3 electr. 3 electr.
Ovládání časovače ventilů vnějších okruhů 1 – 60 sekund na všech modelech 1 – 60 sekund na všech modelech
Typ kategorie Cat II / III Cat II / III Cat III Cat III Cat III

Ovládání prokluzu

MODELY PUMA 150 CVX PUMA 165 CVX PUMA 175 CVX PUMA 185 CVX PUMA 200 CVX PUMA 220 CVX PUMA 240 CVX
MOTOR FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT
Počet válců 6 6 6 6 6 6 6
Typ dieselový motor Common Rail s 24 ventily, s turbodmychadlem a mezichladičem dieselový motor Common Rail s 24 ventily, s turbodmychadlem a mezichladičem
Úroveň emisí Stage IV Stage IV
Obsah (cm3) 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6 700 6,700
Maximální výkon ECE R120 3) s Power Management (kW/k) 140 / 190 155 / 210 166 / 225 166 / 225 180 / 245 192 / 260 199 / 270
Maximální výkon ECE R120 3)  (kW/k) 121 / 165 132 / 180 132 / 180 147 / 200 162 / 220 177 / 240 192 / 260
... při otáčkách motoru (ot/min) 1 800 - 1 900 1 800 - 1 900 1 800 - 1 900 1 800 - 1 900 1 800 - 1 900 1 800 - 1 900 1 800 - 1 900
Jmenovitý výkon ECE R120 3) s Power Management (kW/k) 129 / 175 140 / 190 151 / 205 151 / 205 165 / 225 177 / 240 192 / 260
Jmenovitý výkon ECE R120 3)  (kW/k) 110 / 150 121 / 165 132 / 180 132 / 180 147 / 200 162 / 220 177 / 240
... při otáčkách motoru (ot/min) 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200
Maximální točivý moment s  Power Management (Nm při 1.500 ot/min) 805 875 940 940 1 035 1 100 1 160
Maximální točivý moment (Nm při 1.500 ot/min) 700 770 770 840 930 1 000 1 100
Převýšení točivého momentu Standard / Power Management (%) 46 / 44 46 / 44 46 / 44 46 / 44 46 / 44 42 / 44 44 / 40
Palivová nádrž, nafta / močovina (litrů) 330 / 48 330 / 48 330 / 48 390 / 48 390 / 48 390 / 48 390 / 48
PŘEVODOVKA
Převodovka s plynulou změnou pojezdové rychlosti 50km/h 
nebo 40km/h ECO • • • • • • •
Powershuttle • • • • • • •
Typ uzávěrky diferenciálu zadní nápravy Lamelová, mokré kotouče s ovládácím systémem Lamelová, mokré kotouče s ovládácím systémem
Provozní brzda Hydraulicky ovládaná, vícekotoučové v olejové lázni, samostavitelné Hydraulicky ovládaná, vícekotoučové v olejové lázni, samostavitelné
PTO (vývodová hřídel)
Typ Elektro-hydraulicky ovládaná, k funkcí Auto PTO Elektro-hydraulicky ovládaná, k funkcí Auto PTO
Otáčky Standard (na přání)

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

Otáčky motoru Standard (na přání) (ot/min) 1 969 / 1 546 / 1 893 (1 592 / 1 893 / 1 621) 1 931 / 1 598 / 1 912 / 1 583 (1 569 / 1 893 or 1,893 / 1 700)
Typ hřídele Standard (na přání) 1 3/8" 21 drážek (1 3/8" 6 drážek) 1 3/8" 21 drážek (1 3/8" 6 splines or 1 3/4" 20 drážek)
PŘEDNÍ ZÁVĚS A PTO
1.000 PTO při 1.895 ot/min motoru
Zvedací kapacita předního závěsu (kg) 3 568 3 568 3 568 3 785 3 785 3 785 3 785
POHON VŠECH ČTYŘ KOL A ŘÍZENÍ (POHON)
Typ Elektro-hydraulické se systémem ovládání, standardně uzávěrka 

diferenciálu, na přání odpružená přední náprava
Elektro-hydraulické se systémem ovládání, standardně uzávěrka diferenciálu, na přání 

odpružená přední náprava
ABS – proti blokovací brzdový systém - - -
Odpružená přední náprava • / Aktivní • / Aktivní • / Aktivní • / Aktivní
Úhel natočení řídících kol (°) 55 55 55 55 55 55 55
Min. poloměr otáčení 1) nastavení rozchodu kol 1.829 mm (m) 5,45 5,45 5,45 6,1 6,1 6,1 6.,1
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Typ systému Axiální pístové čerpadlo se systémem Load Sensing Axiální pístové čerpadlo se systémem Load Sensing
Max. průtok čerpadla Standard / na přání (l/min) 140 / 160 140 / 160 140 / 160 150 / 170 150 / 170 150 / 170 150 / 170
Tlak systému (bar) 210 210 210 210 210 210 210
Typ ovládání Elektronické ovládání závěsu (EHR) s tlumením kmitů za jízdy Ride Control Elektronické ovládání závěsu (EHR) s tlumením kmitů za jízdy Ride Control
Max. zvedací kapacita (kg) 8 257 8 257 8 257 10 463 10 463 10 463 10 463
Zvedací kapacita ve celém rozsahu @ 610 mm dle OECD (kg) 6 616 6 616 6 616 7 280 7 280 7 280 7 280
Max. množství zadních vnějších okruhů 4 mechanicky nebo 5 elektronicky ovládaných 5 electronical
Max. množství středových vnějších okruhů ovládaných 
elektronickým joystikem 3 elektr. 3 elektr. 3 elektr. 3 elektr. 3 elektr. 3 elektr. 3 elektr.

Ovládání časovače ventilů vnějších okruhů 1 – 60 sekund na všech modelech 1 - 60 seconds on all models
Typ kategorie Cat II / III Cat II / III Cat II / III Cat III Cat III Cat III Cat III
Ovládání prokluzu • • • •

• Vybavení Standard          Vybavení na přání          - Není k dispozic          1) Se standardními pneumatikami          2) Další pneumatiky na přání          3) ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97 / 68 / EC
• Vybavení Standard         Vybavení na přání           - Není k dispozici           1) Se standardními pneumatikami          2) Další pneumatiky na přání           3) ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97 / 68 / EC



Všechny traktory Case IH Puma a  Puma CVX nesou pomyslnou vlajku rakouského 
strojírenství a výrobní dokonalosti. Domov evropské centrály Case IH, továrna v St. Valentin, 
spoléhá na nadšení a odborné znalosti svých inženýrů a výrobních dělníků, právě tak 
jako na  technologickou úroveň své montážní linky, která vyrábí 28 různých modelů 
traktorů v rozsahu od 95 do 313 k s nejvyšší kvalitou a precizností. Devadesát procent 
traktorů vyrobených v St. Valentin je exportováno a vyváží tím svou kulturu vynikající 
kvality do celého světa.

OCENĚNÝ ST. VALENTIN
Továrna na výrobu traktorů CNH Industrial v St. Valentin, v Rakousku, si vynikajícím 
způsobem vede v každoročním auditu prováděném organizací pro řízení kvality výroby 
World Class Manufacturing (WCM). Úspěch lze přičítat výrobě světové úrovně a vysoce 
kvalifikovaným zaměstnancům. WCM znamená způsobilost, kvalitu a práci vykonanou 
nadšenými zaměstnanci. Výrobní postupy se pravidelně optimalizují, testují a kontrolují. 
Úroveň kontroly je mnohem přísnější než je obecný standard. Prvořadým cílem je dodání 
traktorů prvořadé kvality, které uspokojí individuální potřeby každého farmáře.

 MADE IN AUSTRIA

VYROBENO
S NADŠENÍM

34 SPECIFICATIONS DOMOV TRAKTORŮ PUMA 35  

MODELY PUMA 150 PUMA 165 PUMA 185 PUMA 200 PUMA 220
HMOTNOST
Přibližná pohotovostní hmotnost std. / odpružená přední náprava (kg) 6 480 / 6 782 6 480 / 6 782 6 950 / 7 300 6 950 / 7 300 6 950 / 7 300
Povolená celková hmotnost (kg) 10 500 10 500 13 000 13 000 13 000
Max. přípustná hmotnost vpředu (kg) 4 900 4 900 6 000 6 000 6 000
Max. přípustná hmotnost vzadu (kg) 7 800 7 800 9 500 9 500 9 500
ROZMĚRY
A: Max. délka std. / odpružená přední náprava (mm) 5 240 / 5 316 5 240 / 5 316 5 467 / 5 467 5 467 / 5 467 5 467 / 5 467
B: Celková výška (mm) 3 026 3 026 3 068 3 068 3 068
C: Minimální šířka přes zadní blatníky (úzký / široký typ blatníku) (mm) 2 060 / 2 476 2 060 / 2 476 2 060 / 2 476 2 060 / 2 476 2 060 / 2 476
D: Rozvor standardní náprava / přední náprava odpružená (mm) 2 734 / 2 789 2 734 / 2 789 2 884 / 2 884 2 884 / 2 884 2 884 / 2 884
E: Výška od středu zadní nápravy, nejvyšší bod (odpruž.kabina) (mm) 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210
F: Nastavení rozchodu kol vpředu (mm) 1 325-2 285 1 325-2 285 1 538-2 260 1 538-2 260 1 538-2 260
                                      vzadu (mm) 1 430-2 230 1 530-2 230 1 530-2 230 1 530-2 230
G: Max. světlá výška bez spodního závěsu nebo tažného háku (mm) 554 554 523 523 523
STANDARDNÍ PNEUMATIKY 2)

Přední 480 / 70 R28 480 / 70 R28 600 / 65 R28 600 / 65 R28 600 / 65 R28
Zadní 580 / 70 R38 580 / 70 R38 650 / 65 R42 650 / 65 R42 650 / 65 R42

MODELY PUMA 150 CVX PUMA 165 CVX PUMA 175 CVX PUMA 185 CVX PUMA 200 CVX PUMA 220 CVX PUMA 240 CVX
HMOTNOST
Přibližná pohotovostní hmotnost std. / odpružená přední náprava (kg) 6 480 / 6 782 6 480 / 6 782 6 480 / 6 782 6 950 / 7 300 6 950 / 7 300 6 950 / 7 300 6 950 / 7 300
Povolená celková hmotnost (kg) 11 500 11 500 11 500 13 000 13 000 13 000 13 000
Max. přípustná hmotnost vpředu (kg) 4 900 4 900 4 900 6 000 6 000 6 000 6 000
Max. přípustná hmotnost vzadu (kg) 8 500 8 500 8 500 9 500 9 500 9 500 9 500

ROZMĚRY
A: Max. délka std. / odpružená přední náprava (mm) 5 240 / 5 316 5 240 / 5 316 5 240 / 5 316 5 467 / 5 467 5 467 / 5 467 5 467 / 5 467 5 467 / 5 467
B: Celková výška (mm) 3 026 3 026 3 026 3 068 3 068 3 068 3 068
C: Minimální šířka přes zadní blatníky (úzký / široký typ blatníku) (mm) 2 060 / 2 476 2 060 / 2 476 2 060 / 2 476 2 060 / 2 476 2 060 / 2 476 2 060 / 2 476 2 060 / 2 476
D: Rozvor standardní náprava / přední náprava odpružená (mm) 2 734 / 2 789 2 734 / 2 789 2 734 / 2 789 2 884 / 2 884 2 884 / 2 884 2 884 / 2 884 2 884 / 2 884
E: Výška od středu zadní nápravy, nejvyšší bod (odpruž.kabina) (mm) 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210
F: Nastavení rozchodu kol vpředu (mm) 1 325-2 285 1 325-2 285 1 325-2 285 1 538-2 260 1 538-2 260 1 538-2 260 1 538-2 260
                                      vzadu (mm) 1 430-2 230 1 430-2 230 1 430-2 230 1 530-2 230 1 530-2 230 1 530-2 230 1 530-2 230
G: Max. světlá výška bez spodního závěsu nebo tažného háku (mm) 554 554 554 523 523 523 523
STANDARDNÍ PNEUMATIKY 2>

Přední 480 / 70 R28 480 / 70 R28 480 / 70 R28 600 / 65 R28 600 / 65 R28 600 / 65 R28 600 / 65 R28
Zadní 580 / 70 R38 580 / 70 R38 580 / 70 R38 650 / 65 R42 650 / 65 R42 650 / 65 R42 650 / 65 R42

• Vybavení Standard          Vybavení na přání           - Není k dispozici           1) Se standardními pneumatikami           2) Další pneumatiky na přání          3) ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97 / 68 / EC
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