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CASE IH NA TARGACH SIMA: UDOSKONALENIA CIĄGNIKÓW I USŁUG 

W CENTRUM UWAGI  

 

Najnowsze modele Steiger/Quadtrac z systemem AFS Connect™ i udoskonalonym tylnym 

zaczepem. Zapowiedź nowego flagowego modelu Puma 260 CVXDrive. Zmodernizowane 

ciągniki Vestrum CVXDrive. Rozwój serii Farmall A i Farmall C. Nowa linia Quantum Stage V. 

Nowe zmiennokomorowe prasy rolujące RB HD Pro. Usługi telemetryczne o wartości dodanej 

dla ciągników i kombajnów AFS Connect. 

 

St. Valentin, 7.11.2022 

 

Case IH zaprezentuje wiele nowych maszyn na stoisku D072, w hali 6, na targach SIMA 2022 (Paryż 

Nord-Villepinte, 6-10 listopada); planuje również zademonstrować kombajn Case IH do trzciny 

cukrowej, ilustrujący globalne doświadczenie marki w zakresie tychże zbiorów.  

 

Przedpremierowy pokaz flagowego ciągnika Puma 260 CVXDrive 

Nowy model Puma 260 CVXDrive zostanie zaprezentowany przedpremierowo. Kluczowe 

funkcjonalności obejmują większą, najcichszą kabinę Pumy w historii z nowym podłokietnikiem 

operacyjnym, zawierającym konfigurowalne elementy sterujące oraz ekran dotykowy AFS Pro 1200, 

za pomocą którego operatorzy mogą nie tylko dokonywać ustawień i automatycznie rejestrować dane 

operacyjne, ale także – poprzez system telematyczny AFS Connect™ – zapewnić natychmiastowy 

dwukierunkowy transfer danych pomiędzy ciągnikiem a portalem internetowym MyCaseIH, jak również 

zdalny monitoring/wsparcie maszyny i inne.  

 

Debiut Safeguard Connect 

Odwiedzający będą mogli również dowiedzieć się więcej o pakiecie Safeguard Connect – 

prezentującym szereg korzyści, nowym połączeniu usług telemetrycznych, zgrupowanych w celu 

objęcia wszystkich aspektów wsparcia serwisowego dla kombajnów Case IH Axial-Flow® z serii 250 

oraz większych modeli ciągników. Głównymi elementami pakietu Safeguard Connect, stanowiącego 

uzupełnienie usług telematycznych AFS Connect, są wydłużona gwarancja Safeguard (w zależności 

od rynku), przedsezonowy przegląd maszyny, zdalne wsparcie przez dealera, całodobowe wsparcie 

przez 7 dni w tygodniu w ramach usługi Max Service, subskrypcję usług AFS Connect oraz 

kompleksowe szkolenie operatorów. 

 



  

 

 

 

 

Ciągniki Steiger Quadtrac z technologią AFS Connect 

Najnowsze ciągniki kołowe Steiger i gąsienicowe Quadtrac, które przewodzą w ofercie Case IH, 

charakteryzują się ulepszoną specyfikacją i wydajnością. Nowy podłokietnik zawiera konfigurowalne 

elementy sterujące oraz monitor dotykowy AFS Pro 1200 ze zdalnym przesyłaniem danych 

i monitorowaniem maszyny za pośrednictwem systemu AFS Connect. Nowy wysoko wytrzymały 

trzypunktowy układ zawieszenia zwiększa udźwig nawet o 5%, do dyspozycji jest też fabryczna belka 

zaczepowa kategorii 5 z adapterem kategorii 4 oraz, dostępne jako opcja, nowe sześciosuwakowe 

złącze kombinowane z trzema łącznikami 0,5 cala i trzema 0,75 cala. 

 

Ulepszona linia ciągników Vestrum CVXDrive  

Rozwój gamy ciągników Vestrum CVXDrive o mocy 100-140 KM obejmuje udoskonalenie przekładni 

CVX. Operatorzy mogą regulować, zapisywać i przywoływać ustawienia dostosowane 

do preferencji/zadania, a jednocześnie zwiększona została reakcja pedału gazu oraz Multicontrollera. 

Dostęp do kabiny został poprawiony, podobnie jak wyposażenie i wykończenie jej wnętrza. 

Wprowadzono także nowy terminal z 12-calowym ekranem dotykowym AFS Connect 700 Plus, który 

upraszcza zarządzanie zadaniami i umożliwia monitorowanie przy użyciu wielu kamer. 

 

Ulepszona linia Farmall C 

Nowe ciągniki Farmall C 'Selection' 100 C, 110 C i 120 C (101/110/117 KM mocy znamionowej) 

stanowią uzupełnienie modeli Farmall C Advanced. Napędzane przez czterocylindrowe, 3,6-litrowe 

silniki FPT F5 z wtryskiem paliwa typu Common Rail i czterema zaworami na cylinder, posiadają 

przekładnię Active Drive2™ z czterema biegami w każdym z trzech zakresów plus przekładnię 

nawrotną Powershuttle oraz osiem opcjonalnych biegów pełzania. Nowa, sześciosłupkowa kabina 

ma płaską podłogę, przeszklenia o powierzchni 5,2 m2  oraz standardową klimatyzację. Udźwig 

tylnego podnośnika wynosi 5000 kg, opcjonalny udźwig przedniego układu zawieszenia narzędzi – 

1400 kg, a prędkości WOM wynoszą 540, 540E i 1000 obr./min i obejmują opcję prędkości Eco oraz 

synchronizacji z prędkością jazdy. 

 

Ciągniki A dostosowane do wymagań normy Stage V 

Wyposażone w czterocylindrowe silniki FPT F5 z czterema zaworami na cylinder, nowe ciągniki 

Farmall 90A (maksymalna moc/moment obrotowy 90 KM/380 Nm) i 100A (100 KM/450 Nm) posiadają 

przekładnię z biegami 12P/12T, która zapewnia maksymalną prędkość jazdy 40 km/h. Dostępne opcje 

obejmują osiem dodatkowych biegów pełzania oraz hydrauliczną przekładnię nawrotną Powershuttle. 

Nowa, klimatyzowana kabina z czterema słupkami jest bardziej przestronna, a poziom panującego 

w niej hałasu został obniżony do 77dB. 



  

 

 

 

 

Rozszerzenie i udoskonalenie gamy Quantum 

Nowa, złożona z pięciu modeli seria Quantum V/N/F Stage V obejmuje ciągniki od Quantum 80 o mocy 

74 KM (nominalnej) do nowego Quantum 120 o mocy 120 KM, z czterocylindrowymi silnikami FPT 

F5C i napędem na cztery koła w standardzie. Główne cechy obejmują filtrację kategorii 4 

w płaskopodłogowej kabinie. Przekładnia ActiveDrive2™ 32F/16R o prędkości 0,7 – 40,0 km/h może 

zostać uzupełniona o osiem opcjonalnych biegów pełzania (najniższa prędkość 0,17 km/h). Sprzęgło 

Powerclutch dostępne jest w standardzie. Dostępna jest też amortyzowana oś przednia, nowy 

wyświetlacz na słupku A oraz opcja pełnej kompatybilności z systemem Case IH AFS Solution 

Technologies. 

  

Nowa gama zmiennokomorowych pras rolujących 

Zaprojektowane z myślą o rolnikach i wykonawcach produkujących ponad 10000 bel rocznie, nowe 

zmiennokomorowe prasy rolujące Case IH RB HD Pro charakteryzują się wytrzymałymi komponentami 

i dzielonym układem napędowym, zapewniając tym samym wydajność do 30 t/h. Zakresy średnic bel 

wynoszą 90–165 cm (RB456 HD Pro) i 90–190 cm (RB466 HD Pro). Każda z nich jest dostępna 

z rotorem podającym, 13-nożowym lub 25-nożowym zespołem tnącym. 

 

CNH Industrial Capital razem z Case IH na targach SIMA 2022 

CNH Industrial Capital – organizacja usług finansowych spółki macierzystej Case IH – dostarczająca 

inteligentne rozwiązania Intelligent Rental Solutions® Case IH w zakresie wynajmu, będzie obecna 

wraz z Case IH na targach SIMA 2022, aby udzielać porad i informacji na temat zindywidualizowanego 

finansowania i leasingu dostosowanego do produktów Case IH i potrzeb klientów. Elastyczne oferty 

specjalne SIMA będą dostępne dla wszystkich modeli ciągników i kombajnów. 

 

– Od ciągnika Puma 260 CVXDrive, z możliwością zarządzania danymi poprzez AFS Connect, 

po ciągniki Quantum o szerszych możliwościach w zakresie sadownictwa i uprawy winorośli: 

na targach SIMA 2022 marka Case IH będzie miała do zaoferowania wiele innowacji, aby pomóc 

rolnikom zwiększyć wydajność w celu sprostania kosztom produkcji – mówi Bruno Pierrefiche, 

Marketing Manager Case IH France. 

 

– Będziemy też mieli wiele atrakcji dla odwiedzających, w tym pokaz na żywo odbywającego się 

w niedzielę 6 listopada w Walencji wyścigu Moto GP, w którym weźmie udział sponsorowany przez 

Case IH motocykl MotoGP Aprilia. Na stoisku dostępny będzie również bar dla odwiedzających, zatem 

z niecierpliwością czekamy na zapewnienie gościom poczęstunku, podczas gdy będziemy z nimi 

omawiać nasze nowe rozwiązania. 



  

 

 

 

 

 

*** 

Informacje prasowe i zdjęcia: http://mediacentre.caseiheurope.com  

Marka Case IH cieszy się zaufaniem profesjonalistów dzięki ponad 180 latom doświadczenia i praktyki w branży rolniczej. 

Asortyment potężnych ciągników, kombajnów i pras wspierany jest przez globalną sieć profesjonalnych dealerów 

dokładających wszelkich starań, aby dostarczyć naszym klientom najwyższej klasy pomoc i rozwiązania, zapewniające 

im uzyskanie wydajności niezbędnej w gospodarstwach XXI wieku. Dodatkowe informacje na temat produktów marki 

Case IH można znaleźć w Internecie pod adresem www.caseih.com.  

 

Case IH to marka CNH Industrial N.V., światowego lidera w dziedzinie dóbr kapitałowych, notowanego na giełdzie 

w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Włoskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w indeksie Mercato Telematico 

Azionario (MI: CNHI). Więcej informacji na temat marki CNH Industrial można znaleźć w internecie pod adresem 

www.cnhindustrial.com. Case IH jest zarejestrowanym znakiem towarowym CNH Industrial N.V. w Unii Europejskiej oraz 

innych krajach. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z: 

Cornelia Krischak 

Menadżer ds. PR Case IH w Europie  

Telefon komórkowy: +43 676 88 0 86 634 

E-mail: cornelia.krischak@caseih.com 
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