CASE IH
MAXXUM SERİSİ
MAXXUM 125

MAXXUM 135

MAXXUM 145

MAXXUM 150

RAKİPSİZ PERFORMANS İÇİN
CASE IH MAXXUM SERİSİ

GÜÇLÜ ÜRETKENLİK
Standart olarak sunulan kabin süspansiyonu ve
opsiyonel olarak sunulan ön aks süspansiyonu,
ön hidrolik ve kuyruk mili seçenekleri sayesinde
Case IH Maxxum serisi maksimum üretkenliği
sağlıyor. ECOBlue™ ve HI-eSCR 2 motor
teknolojileri sadece Stage V emisyon seviyesini
yakalamakla kalmıyor aynı zamanda yakıtın ve
AdBlue sıvısının verimli kullanılmasını sağlıyor.

OPERATÖR KONFORU
Uzun ve zor bir günün ardından yorgun
hissetmemeniz için tasarlanan eşsiz kabin
dizaynı ve düşük ses seviyesi sayesinde tüm gün
boyunca konforlu ve verimli çalışmanızı sağlar.

MÜKEMMEL AYDINLATMA
Erken kalkıp yol almak tarımın olmazsa
olmazıdır. Bu yüzden Maxxum serisi sizlere
mükemmel bir aydınlatma gücü sağlayacaktır.
Yeni ön çalışma lambaları ve gelişmiş tavan
dizaynını barındıran 360-derece aydınlatma
paketi ile çevrenizde ne olup bittiğini tam
anlamıyla görmenizi sağlayacaktır.
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MAXXUM SERİSİ

Çok amaçlı ve ağır hizmet tipi traktörü olarak
çiftçilerimiz tarafından en çok tercih edilen
Maxxum serisi, yeniden tasarlanarak geleceğin
tarım işletmelerinde çalışmak için uygun hale
gelmiştir. Case IH Maxxum serisi güçten ödün
vermeden en son teknolojiyi sizlere sunar.
Hissedebileceğiniz en yüksek performansı ve
gücü sunarken eşsiz konfor, görüş açısı ve
hareket kabiliyeti sağlıyor.
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FARKLI MODEL,
FARKLI ŞANZIMAN.

MAXXUM
ActiveDrive 4 (17x16) transmisyona sahip, 125,
135 ve 145 beygir gücünde 4 farklı model seçeneği.

MAXXUM CVX
CVX transmisyona sahip, 125 ,135 ve 145
beygir gücünde 3 farklı model seçeneği.
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MODEL

Nominal Güç
(Hp)

Maksimum Güç
(Hp)

Ek Güç ile
Maksimum Güç (Hp)

125

125

135

155

135

135

145

169

145

145

155

175

150

145

158

175

MODELLER

Hepsi en zor
görevler için hazır!
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Fark yaratmak için
tasarlandı!

RAHAT SÜRÜŞ
Operatörün, işini en iyi şekilde yapabilmesi
için en rahat ortamda çalışılması gerekliliğine
inanan Case IH, Maxxum modellerinde
sürücü konforuna maksimum özen
göstermiştir. Kabin ve ön aks süspansiyonu
sayesinde, çalışma koşulları ne olursa olsun
sürücü kendini rahat hissedecektir.

*Kabin görseli, CVX modellerini temsil etmektedir.
Tercihe göre değişiklikler gösterebilir.
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HAYATTAN MAKSİMUM HAZ ALIN

İYİ GÖRÜNÜR.
İYİ ÇALIŞIR.
İYİ HİSSETTİRİR.
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MOTOR
Dışarıdan bakınca, geliştirilmiş ışıklandırması ve yeni tarzı ile Maxxum’un çarpıcı bir şekilde daha farklı
göründüğünü fark edeceksiniz. Ancak, onu farklı kılan özelliği sadece bu değil. Gelişmiş, çevreci ve güçlü performans
sunan FPT motorundan daha bir çok özelliğe kadar her şey daha kolay bir kullanım için dizayn edilmiştir.
Traktörün her bir noktasında çalışma koşullarını kolaylaştıran ergonomiyi hissedeceksiniz.

Daha uzun
servis-bakım
aralığı

Performans

GÜÇ, HASSASİYET, PERFORMANS.

Stage V

En zorlu şartlarda verimli olmak için tasarlandı!
Daha çevreci
motor

sayesinde, zorlu koşullardaki
kuyruk mili çalışmalarında kuyruk mili
hızının sabit kalması suretiyle yakıt
tasarrufu sağlanmaktadır.
Böylece yakıt kullanımını en aza indirir.
Tüm modellerde 210 litre yakıt tankı ve
32 litre AdBlue tankı bulunmaktadır.

CASE IH MAXXUM 135
175

Güç [hp(CV)]

1

150

2

125
100
75
50

A

1 ve A çizgileri
güç yönetimi ile,
2 ve B çizgileri
güç yönetimsiz.

700

B

600
500
1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

rpm (1 devir/dakika)
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2,000

400
2,200

Tork (Nm)

Her Maxxum traktörünün kalbinde
endüstrinin en modern, en tutumlu ve en
üretken motorları bulunur. Maxxum serisi
tüm modellerde, sektörün en saygın motor
üretim ﬁrmalarından olan FPT Industrial
tarafından üretilen yüksek güç ve tork
değerlerine sahip motorlar kullanılmaktadır.
Dört silindirli 4,45 litre modeller ile amiral
gemisi altı silindirli 6.7 litre Maxxum 150
modellerinin tamamı Stage V emisyon
seviyesine, motorun performansı üzerinde
hiçbir olumsuz etkisi olmayan HI-eSCR 2
teknolojisi sayesinde ulaşmaktadır.
Maxxum CVX modellerinde standart olarak
sunulan motor hız yönetim sistemi

Daha düşük
CO2 salınımı

AVANTAJLAR
En son nesil Stage V emisyon seviyesine sahip FPT motor
125 – 145 hp aralığında 4 farklı model seçeneği
+34 hp’ ye kadar ek güç üretimi
145 hp güce sahip Maxxum modellerinde 4 ve 6
silindirli motor seçenekleri
ECO transmisyon sayesinde düşük yakıt tüketimi
210 l yakıt tankı
Uzun servis aralıkları
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ÇEŞİTLİ TRANSMİSYON SEÇENEKLERİ İLE;
BASİT VEYA AKILLI!
Maxxum’unuzu nasıl kullanmak istediğinize
siz karar verin.

Maxxum modelleri amacınıza uygun modeli
seçebilmeniz için yarı otomatik ActiveDrive 4
(17x16) ve sınırsız CVXDrive olmak üzere iki
farklı transmisyon seçeneği sunar.
Maxxum traktörler Case IH’in
üstün tasarım özelliklerine sahiptir.
Maxxum modellerindeki ergonomik paneller
ve Maxxum CVX modellerinde operatörün
sağında yer alan Multicontroller kolu,
transmisyon ile ilgili tüm fonksiyonlara kolayca
ulaşma imkanı sunmaktadır
Maxxum CVX model traktörlerde
standart olarak sunulan
ECO CVT transmisyon
sayesinde düşük devirlerde
40 km/s hıza ulaşılarak
yakıt tüketimi azaltılır.
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MAXXUM’UNUZ
PARMAKLARINIZIN UCUNDA.
Traktör kullanmak hiç bu kadar
kolay olmamıştı!

Eğer önceden bir Maxxum kullandıysanız,
onun sezgileri kuvvetli bir kontrol
mekanizması olduğunu biliyorsunuzdur;
ancak kullanmadıysanız, yerinizi alın ve
keşfedin! Maxxum, traktör ve tarımı bilen
insanlar tarafından tasarlanmıştır.

İhtiyacınız ister standart özelliklere sahip,
isterse en üst teknolojik donanıma sahip
bir traktör olsun, tüm ihtiyaçlarınızı
bir Maxxum ile rahatlıkla karşılayabilirsiniz.
Maxxum traktörler, ActiveDrive 4 veya
CVXDrive Multicontroller transmisyon
seçenekleri ile sunulmaktadır.
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MAXXUM GÜÇ,
MAXXUM
PERFORMANS.

MAKSİMUM VERİMLİLİK

Görev
ne olursa olsun,
maksimum
verimlilik.

Geniş Case IH Maxxum ürün yelpazesi
sayesinde, traktör-ekipman uyumuna dair
en ufak bir şüpheniz kalmayacak.
Maxxum model traktörlerin transmisyonları
ve motorları, Maxxum'a en uygun olacak
şekilde tasarlanmıştır. Bu uyum, beraberinde
yakıt tasarrufu, verimli güç ve en mükemmel
sonucu getirecektir.
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GÜÇLÜ VE EKONOMİK
KUYRUK MİLİ

AVANTAJLAR
Üç hızlı kuyruk mili
‘E’ ekonomi modu ile düşük motor hızlarında
istenilen hıza ulaşma
Yumuşak kuyruk mili başlatma
Otomatik kuyruk mili
Ön 1,000 devir/dakika kuyruk mili

Kusursuz çalışmalar için.

Toprak işleme, ilaçlama, biçme ve balyalama
gibi işlmelede kullanılan faklı ekipmanlar,
farklı kuyruk mili güçlerine gereksinim duyarlar.
Bu yüzden Maxxum traktörler üç farklı
kuyruk mili hızı sunmaktadır.
Arka kuyruk mili çalışmaları için 540, 540E ve
1.000 devir/dakika olmak üzere sunulan hızlar,
zorlu görevler için kesintisiz güç sağlar.
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‘E’ ekonomi modu daha düşük motor devrinde istenilen
hızın elde edilmesini sağlayarak haﬁf kuyruk mili
çalışmalarında yakıt tüketimini azaltır.
Örneğin, 540E ekonomi PTO çalışmasına
1,546 devir/dakikalık motor hızında ulaşır.
Arka kuyruk mili dönüşü doğrudan motor volanından
tahrik edildiği için güç iletiminde verimlilik sağlar.
Yumuşak kuyruk mili (Soft-start) özelliği, traktörü ve
ekipmanı korumak amacıyla kuyruk mili çalışma
torkunu kademeli olarak artırır.

1000 devir/dakikada çalışan, isteğe bağlı olarak
sunulan kuyruk mili opsiyonu traktörün önüne
takılan ekipman ile verimliliğinizi iki katına çıkartır.
Otomatik kuyruk mili özelliği sayesinde sıra sonuna
gelindiğinde arka hidroliğin pozisyonuna göre
kuyruk mili çalışmasını durdurur veya başlatır

GÜÇLÜ HİDROLİK YAPISI
Tüm ekipmanlar ile uyumlu
çalışacak şekilde üretilmiştir.

İster ağır tip farklı ekipman
kombinasyonlarını kaldırıp çekmek
ister yağ canavarı ekipmanlar ile
çalışmak olsun, Maxxum traktörlerin
bağlantıları tüm ekipmanları rahatlıkla
çalıştırabilecek yetenektedir.
Maxxum serisi 6.218 kg' a varan arka
hidrolik kaldırma kapasitesi ile birlikte
isteğe bağlı olarak sunulan ön hidrolik
donanımı sayesinde 3.100 kg'lık
kaldırma kapasitesi sunabilmektedir.
Daha hassas çeki kontrolü sağlayan
elektronik çeki kontrol sistemi tüm
Maxxum modellerinde standart olarak
sunulmaktadır. Ayrıca elektronik veya
mekanik olarak kontrol edilebilen
hidrolik güç çıkışları sayesinde her
türlü ekipmana kolayca bağlantı
gerçekleştirilmektedir.

AVANTAJLAR
Yüksek arka hidrolik
kaldırma kapasitesi
Opsiyonel ön hidrolik sistem
ve ön kuyruk mili (PTO)
113 l/dak hidrolik pompa debisi
Elektronik çeki kontrol sistemi
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MAXXUM ÇEKİŞ,
MAXXUM GÜVENLİK.
İtmek için güç,
durmak için sağlamlık.

Mükemmel güç/ağırlık oranıyla,
Maxxum traktörleri en üst düzeyde atiklik
sunmaktadır. Kolay kontrol edilebilen gücü ile
tanınan Maxxum traktörler, sizlere aynı
rahatlıkta daha fazla güç sunmaktadır.
Üstün çekiş yeteneği sayesinde her koşulda
önemli olan yol tutuşu, frenleme ve güvenlik
konularında üstünlük sağlayacaktır.

Maxxum modellerinde standart olarak
sunulan otomatik çiftçeker ve
diferansiyel kilidi özellikleri ile
operatörden kaynaklı oluşabilecek
hataların önüne geçilmektedir.

MAKSİMUM EKONOMİ
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ZAMAN KAYBI YAŞAMADAN
İŞİNİZE DEVAM EDİEBİLİRSİNİZ.

Traktör bakımının zaman aldığı ve zamanında
sizler için en önemli faktör olduğunun bilincindeyiz.
Artık, Case IH Maxxum Serisi ile birlikte günlük
ve rutin bakımlar oldukça hızlı ve kolay.

Çünkü bakımı çok kolay.

Yeni Maxxum Serisi traktörler,
uzun bakım aralıkları, düşük bakım maliyeti
ve zahmetsiz çalışma saatleri sunar.

AVANTAJLAR
Uzun bakım aralığı.
Düşük bakım maliyeti.
Kolay günlük bakım.

17

MAXXUM HASSASİYET, MAXXUM VERİM
Sıra üzerine inci gibi dizilmiş ürünler için
Case IH ileri tarım sistemleri (AFS)
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MAKSİMUM KÂRLILIK
Hassas tarım sistemleri sayesinde arazinizi işlemek
artık daha kolay, daha hızlı ve daha kârlı olacak.
Tarım işletmenizi daha iyi tanıyıp daha rahat ve
verimli bir şekilde yönetebileceksiniz.

Maxxum traktörünüzü seçerken isteğinize bağlı
olarak Case IH İleri Tarım Sistemlerini (AFS)
fabrika çıkışı tam entegre şekilde alabilirsiniz. .
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TEKNİK BİLGİ
MODEL

MAXXUM 125 / 125 CVX

MAXXUM 135 / 135 CVX

MAXXUM 145 / 145 CVX

MAXXUM 150

125
135
140
155

135
145
155
169

145
155
160
175

145
158
165
175

MOTOR
Nominal Motor Gücü - ECE R120
(HP)
Maksimum Motor Gücü - ECE R120
(HP)
Ek Güç Üretim Sistemi ile Nominal Motor Gücü - ECE R120
(HP)
Ek Güç Üretim Sistemi ile Maksimum Motor Gücü - ECE R120
(HP)
Nominal Motor Devri
(d/d)
Silindir Sayısı / Hacmi / Aspirasyon
(adet/cm3)
Yakıt Enjeksiyon Sistemi
Emisyon Seviyesi
Maksimum Tork - ECE R120 (@1500 d/d)
(Nm)
Tork @ 1500 d/dak (Ek güç üretimi ile)
(Nm)
Tork Rezervi (Ek güç üretimi ile)
(%)
Yakıt / AdBlue Deposu
(lt.)
TRANSMİSYON
Tip
Hız Vites Sayısı
Otomatik Çift Çeker
HİDROLİK SİSTEM
Çeki Kontrol Tipi
Hidrolik Römork Freni
Maksimum Kaldırma Kapasitesi
(kg)
Hidrolik Güç Çıkışı
(Adet-Tipi)
Hidrolik Orta Kol
KUYRUK MİLİ
Devir Seçenekleri
(d/d)
Motor Deviri @540 PTO Deviri
(d/d)
Motor Deviri @540E PTO Deviri
(d/d)
Motor Deviri @1000 PTO Deviri
(d/d)
ÖLÇÜLER
Dingil Açıklığı
(mm)
Toplam Uzunluk
(mm)
Arka İz Genişliği
(mm)
Ön İz Genişliği
(mm)
AĞIRLIKLAR
Ek Ön Ağırlık
(adet x kg)
Ek Arka Ağırlık
(adet x kg)
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)
(kg)
LASTİK
Ön
Arka
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER
Kabin Süspansiyonu
Ön Aks Süspansiyonu
Ön Hidrolik ve Kuyruk Mili Özelliği
AFS Uydu Destekli Dümenleme Sistemleri (Ready)
AFS Uydu Destekli Dümenleme Sistemleri (Complete)

1.800 - 2.200
4 / 4,45 / Turbo - Intercooler
Yüksek Basınçlı Common Rail
Stage V (HI-eSCR 2)
605
700
42
210 / 32

560
637
43

6 / 6,7 / Turbo - Intercooler

650
700
37

Yarı Otomatik / Eco CVT
17x16 / Sürekli Değişken

Yarı Otomatik
17x16
Standart
Elektronik
Standart
6.218

(8-mekanik) / (8-elektronik)

(6-mekanik) / (8-elektronik)

www.caseih.com.tr
www.turktraktor.com.tr
www.caseih2.net

(6-mekanik)

Standart
540 - 540E - 1000
1.969
1.546
1.893
2.694*
5.189*
1.524 - 2.100
1.550 - 2.100
12 x 45
6 x 65
5.150 / 5.250

5.440
14.9R28
18.4R38
Standart

İsteğe Bağlı / Standart

Standart
İsteğe Bağlı
- / İsteğe Bağlı
- / İsteğe Bağlı

*17x16 modellerin ön aks süspansiyon olmayan seçeneklerinde dingil açıklığı 2.642 mm ve toplam uzunluk 5.137 mm' dir.

• Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan
ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.

650
740
40

• Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen
teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
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Müşteri
Destek Hatt›

444 17 71

• Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye
ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

-

