
TRAKTORIMALLISTO

MAXXUM



Kompakti, helppokäyttöinen, tehokas, taloudellinen  – ensiesittelystä lähtien Case 
IH Maxxum® -sarjan traktorit ovat ansainneet vaikeasti saavutettavan maineensa 
markkinoiden parhaana keskiluokan traktorina. Jo yli kahden vuosikymmenen ajan 
jokainen uusi Maxxumin sukupolvi on auttanut viljelijöitä ympäri maailman 
suoriutumaan tehtävistään helpommin, tehokkaammin ja entistä mukavammin.
Nyt Maxxum-mallisto laajenee entisestään, kun tarjolle tulee 24x24-portainen 
ActiveDrive 8 -vaihteisto, jossa on kahdeksan Powershift-vaihdetta kolmella 
alueella. Samalla entisen 16x16 semipowershift-vaihteiston nimi vaihtuu 
ActiveDrive 4 -vaihteistoksi. Malliston täydentää ainutlaatuinen, aidosti portaaton 
Maxxum CVX. Maxxum on aina ollut enemmän kuin pelkkä traktori, ja nyt se 
tarjoaa vieläkin enemmän.

MAXXUM. TEKEE VILJELYSTÄ HELPOMPAA.

MAXXUM
TIETYSTI UPEA – ONHAN SE PUNAINEN!
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MAXXUM
5 mallia maksimitehoiltaan 125 hv-158 hv  
ActiveDrive 4 -vaihteistolla

Vakiomallin Maxxum on malliston edullisin versio, 
mutta pitää silti sisällään runsaasti nykyaikaisia 
ominaisuuksia, jotka ovat vertailukelpoisia minkä 
tahansa traktorin kanssa. Niissä on 16x16 4-portainen 
ActiveDrive 4 -vaihteisto, laadukas ohjaamo, tehokas 
hydrauliikka ja sama kapasiteetti työkoneiden käyttöön 
kuin muissakin Maxxum-malleissa. Monet arvostavat 
Maxxumin suoraviivaista ja helppokäyttöistä 
rakennetta, jolla selviää kustannnustehokkkaasti siinä 
missä muillakin malliston traktoreilla. Valitsemalla 
Deluxe-version saat investoinnillesi selvää lisäarvoa.

MAXXUM MULTICONTROLLER
5 mallia maksimitehoiltaan 125 hv-158 hv  
ActiveDrive 8 -vaihteistolla

Maxxum Multicontroller tekee sekä traktorista että 
työsuorituksesta tuottavamman. Case IH 
Multicontroller -hallinnan ansiosta traktorin kaikki 
toiminnot ovat sormenpäiden ulottuvilla. 
Monitoimikahvasta sujuvat sormen painalluksella 
vaihteiden vaihtaminen ja suunnanvaihto samoin kuin 
moottorin kierrosten valinta ja hydrauliikan sekä 
nostolaitteen käyttö. Uusi ActiveDrive 8 on 24x24-
portainen vaihteisto, jossa on 8 Powershift-vaihdetta 
kolmella alueella. Kaksoiskytkimen ansiosta vaihteiden 
vaihto käy erittäin sujuvasti. Uudet upeat 
ominaisuudet, kuten vaihteiston automatiikka, 
kytkinpoljinvapaa vaihteiden vaihto ja aktiivikytkin 
vievät Maxxumin tehokkuuden, käytettävyyden ja 
ajonautinnon aivan uudelle tasolle. 

MAXXUM CVX
5 mallia maksimitehoiltaan 125 hv-158 hv  
aidosti portaattomalla CVX-vaihteistolla

CVX on portaattomien vaihteistojen kuningas. Case IH 
on yksi markkinoiden tärkeimmistä portaattomien 
vaihteistojen kehittämisen pioneereista. Pitkän 
kehitystyön voikin kokea kun astuu Case IH hyttiin, 
työntää ajokahvaa eteenpäin ja lähtee liikkeelle. 
Nimenomaan ajokahvan logiikka poikkeaa 
markkinoiden yleisestä linjasta ja tekeekin Case IH 
CVX:stä ainutlaatuisen ajonautinnon. CVX-vaihteisto on 
erittäin polttoainetaloudellinen ja tehokas voiman 
välittäjä, mikä vie käyttäjän työn tuottavuuden ja 
käyttöergonomian aivan uudelle tasolle. Nyt aidosti 
portaaton CVX-vaihteisto on saatavilla myös 
kokoluokkansa kompaktimpaan 6-sylinteriseen 
Maxxum 150 -malliin.

KOLME VERSIOTA - YKSI MAXXUM
Valinnavaraa enemmän kuin koskaan ennen.

Uskomme asiakkaidemme, olivatpa he sitten viljelijöitä tai urakoitsijoita, olevan ylpeitä siitä mitä he tekevät. 
Koneen pitää olla teknisesti loistava, mutta myös ulkonäöllisesti upea. Tämän takia olemme tehneet Maxxumista 
kokoluokkansa tyylikkäimmän traktorin. Maxxum on traktori joka huomataan ja josta voimme yhdessä 
asiakkaidemme kanssa olla ylpeitä.
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  1) ECE R120 vastaa ISO 14396 ja 97 / 68 / EC      2) Lisäteho on käytettävissä kun 1. traktori liikkuu ja hyödynnettään voimanottoa 2. traktori liikkuu ja hyödynnetän hydraulikkaa 3. kuljetusajossa nopeuden ollessa noin 12 km/h

UPEAN NÄKÖINEN. MAHTAVAN MUKAVA.  
LUOTTAMUKSEN ARVOINEN.
Mahtavat ominaisuudet erottavat Maxxumin muista

Uudesta Maxxumista näkee välittömästi, että kyseessä on nykyaikainen huipputuote. Loistavan ulkokuoren alta paljastuu erittäin tehokas, 
ekologinen, polttoainetaloudellinen ja vääntävä FPT-moottori. Traktori on täynnä käyttäjän arvostamia uusia ominaisuuksia, jotka on suunniteltu 
tekemään työstäsi entistä helpompaa ja sujuvampaa. 

MAXXUM - KUN SUORITUSKYY JA AJONAUTINTO RATKAISEE.

TYYLIKÄS JA MONIPUOLINEN
Oletpa sitten maanviljelijä tai urakoitsija, tunnet 
varmasti ansaittua ylpeyttä omasta työstäsi. Siksi 
olemme tehneet uudesta Maxxumista tyylikkäimmän 
keskikokoisen traktorin, jonka olemme koskaan 
valmistaneet. Se on varmasti ilo ajaa ja omistaa.
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MALLISTO

Maksimiteho 
ECE R120 1)  

@ 2200 r/min 
(kW/hv)

Maksimiteho 
ECE R120 1) 
lisäteholla2)  

@ 1800 - 1900 r/min 
(kW/hv)

Sylinterimäärä /  
tilavuus (cm3)

Hydrauliikan tuotto  
(l/min)  

vakio / DL / CVX

Nosto- 
kyky  
(kg)

Maxxum 115 92 / 125 107 / 145

4 / 4485

80 / 113 / 125

7864

Maxxum 125 99 / 135 114 / 155 80  / 113 / 125

Maxxum 135 107 / 145 124 / 169 80 / 113 / 125

Maxxum 145 114 / 155 129 / 175 80 / 113 / 125

Maxxum 150 116 / 158 129 / 175 6 / 6728 80 / 113 / -



UPEAN NÄKÖINEN. MAHTAVAN MUKAVA.  
LUOTTAMUKSEN ARVOINEN.
Mahtavat ominaisuudet erottavat Maxxumin muista

TÄYDELLISTÄ KIRKKAUTTA
Aikaiset herätykset ja myöhäiset kotiinpaluut ovat 
maataloudessa välttämättömiä. Siksi Case IH on panostanut 
uudessa Maxxum-mallistossa valaistukseen enemmän kuin 
koskaan aikaisemmin. Katon uusi muotoilu pitää sisällään 
kirkkaat LED-valopaketit, jotta voit varmistua siitä, että työsi 
sujuu tehokkaasti ajankohdasta ja tehtävästä riippumatta.

KÄYTÄNNÖLLISIÄ OMINAISUUKSIA
Uuden muotoilun lisäksi Maxxum pitää sisällään koko 
joukon tärkeitä käytännön uudistuksia. Niistä yksi on 
rengastus, sillä Maxxumeihin voi nyt valita suurikokoiset 
650/65R38 -renkaat pienimmästä mallista lähtien. 
Samalla suurin sallittu kokonaispaino on kasvanut 9500 
kiloon ja polttoainesäiliö 220 litraan. 

MUKAVAA AJAMISTA
Case IH sen tietää: olonsa mukavaksi tunteva kuljettaja 
on myös tuottava kuljettaja. Siksi uusissa Maxxum-
malleissa on kiinnitetty entistäkin enemmän huomiota 
ajamisen laatuun. Uudelleen suunniteltu etuakselin 
jousitus sekä korkealaatuiset uudet istuimet auttavat 
pitämään kuljettajan olon mukavana tunnista toiseen, 
päivä toisensa jälkeen.
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Best in class efficiency – 
Excellent PowerMix figure only 
258 g/kWh specific fuel
consumption



PARAS MAHDOLLINEN TYÖPAIKKA
Sinun peltosi. Sinun maatilasi. Sinun Maxxumisi.

Traktorinkuljettajan toimisto on usein pellolla, joten siellä tarvitaan mukava ja 
hiljainen paikka, jossa voit keskittyä töiden tekemiseen tai vaikka puhelimessa 
puhumiseen. Juuri sellainen on tarjolla uuden Maxxumin ohjaamossa.

MAXXUM. MAXXIMAALINEN AJOELÄMYS
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C

D

E

F

A  MIttaristo A-pilarissa

B  Laadukas pehmustettu apuistuin

C  Lisävarusteena saatavana 
loistava nahkaistuin ilmastoin-
nilla ja lämmityksellä

D  AFS PRO 700TM -värimonitori 
(lisävaruste)

E  MC-käsinoja

A

B
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ETUJASI

n Useita ensiluokkaisia kuljettajan 
istuinvaihtoehtoja

n Muhkean mukava apukuljettajan istuin
n Erinomainen näkyvyys joka suuntaan
n Deluxe-malleissa ohjaamon jousitus
n 50 km/h -malleissa etuakselin jousitus  

2 31

MUKAVUUTTA TARJOLLA
Vaikea kuvitella parempaa tapaa viettää työpäivä

Kun hallinnoit maatilaasi kotikonttorista modernin 
teknologian avulla, pidät itsestään selvänä tiettyä 
mukavuustasoa.  Case IH haluaa tarjota vastaavan tason 
myös traktoriisi, sillä nykyajan kuljettajan toimisto on 
traktorin ohjaamo, ja sieltä käsin hoidetaan moninaisia 
tehtäviä. Traktorin ja työkoneen hallinnan lisäksi on usein 
vastattava puhelimeen ja hoidettava juoksevia asioita, sillä 
asiakkaat eivät tunnetusti odota.

Maxxumin ohjaamo on erittäin viihtyisä. Siinä on käytetty 
laadukkaita materiaaleja, ja hallintalaitteet ovat 
vaivattomasti käytettävissä versiosta rippumatta. Voit 
valita omasi korkealaatuisista kangas- tai nahkaistumista, 
jotka antavat kuljettajalleen erinomaisen ajomukavuuden. 

Vakiovarusteena on matalataajuusjousitettu ilmaistuin, ja 
sen lisäksi valittavana on Dual Motion -istuin kankaisena 
tai nahkaisena ja kaiken huippuna ilmastoitu Maximo 
Evolution -istuin punaisella nahalla verhoiltuna. Myöskään 
matkustajan ei tarvitse tinkiä mukavuudesta, sillä 
apuistuin on muhkeasti pehmustettu ja siinä on turvavyö. 

Maximo Evolution -istuin tarjoaa äärimmäisyyteen asti
vietyä ylellisyyttä ja tyyliä. Siinä on täysautomaattinen 
painonsäätö, aktiivijousitus, lämmitys ja erillisellä 
tuulettimella toteutettu ilmastointi, joka viilentää ja poistaa 
ylimääräistä kosteutta.

MAXXUM. MAXXIMAALINEN MUKAVUUS.

1  Maxxumin vakiomallin ilmaistuin.

2  Dual Motion -istuimessa selkänojan jatke  
siirtyy sivuun

3  Etuakselin jousitus on 50 km/h -malleissa 
vakiovarusteena
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MAXXUM AINA HALLINNASSA
Helpommin kuin koskaan ennen

Maxxumin hallinta on erittäin helppoa. ActiveDrive 8 tai CVX yhdistettyä MC- 
ajokahvaan tarjoavat uskomattoman hienoa työergonomiaa. A-pilariin 
sijoitetusta päämittaristosta löytyvät kaikki traktorin tärkeimmät tiedot. Kaikki 
tarvittava yhdestä paikasta – ajonopeuden valinta, suunnanvaihto,  moottorin 
käyntinopeuden säätö ja paljon muuta. 
 
Lisävarusteena saatava AFS™ Pro 700 -monitori antaa yhdellä silmäyksellä 
kaiken tarvittavan tiedon traktorin toiminnoista. Kosketusnäyttöä on helppo 
käyttää, ja voit nopeasti muuttaa työkoneittesi määrityksiä ja asetuksia. Voit 
myös muokata näytön välittämiä tietoja juuri oman tarpeesi mukaan. 
Multicontroller-käsinoja, ICP-hallintapaneeli ja AFS Pro 700™ -kosketusnäyttö 
kokoavat traktorin tärkeimmät toiminnot käden ulottuville. Nopeuden valinta, 
suunnanvaihto, automaattiohjaus, päisteautomatiikka, hydrauliikan venttiilien 
hallinta, nostolaitteet, VOA, Joystick. Multiconroller tarjoaa käyttäjäystävällisen 
työympäristön, johon kokemattomampikin kuljettaja kotiutuu jo yhden päivän 
aikana.

MAXXUM. HELPPOKÄYTTÖISYYDEN UUSI MÄÄRITELMÄ.



A  A-pilari mittaristo ja suorituskykynäyttö

B  AFS PRO 700TM -värimonitori

C  Multicontroller-ohjain

D  Hydrauliikan venttiilit ja Joystick

E  ICP-hallintapaneeli

F  Voimanoton kytkennät eteen ja taakse

G  Nostolaitteen hienosäädöt

B

C D

E

F

G
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VAIVATONTA NOSTOA
Aina valmiina kuormaustyöhön

ETUJASI

n Kuormain sopii kuin valettu 
Maxxum-traktoreihin

n Mainio näkyvyys työvälineelle suuren 
tuulilasin ansiosta

n Ketterä ja nopea käsitellä
n Kattoikkuna helpottaa olennaisesti 

työskentelyä kun kuormain on 
yläasennossa

n Hydrauliikassa riittää tuottoa nopeaan 
työskentelyyn myös pienillä kierroksilla

n ActiveDrive 8 Maxxumeissa aktiivikytkin

Case IH Maxxum -traktorit on suunniteltu 
ominaisuuksiltaan etukuormainkäyttöön. Näitä 
ominaisuuksia on mm. adaptiivinen ohjaus eli pikaohjaus. 
Adaptiivisen ohjauksen ansiosta on mahdollista säätää 
ohjauspyörän herkkyyttä suhteessa eturenkaisiin. 
ActiveDrive 8 -vaihteisto tarjoaa monien muiden 
ominaisuuksiensa lisäksi aktiivikytkimen, joka mahdollistaa 
vauhdin hidastamisen ja pysähtymisen vain jarrua 
painamalla. Vauhdin hidastaminen samalla kun traktorissa 
on veto päällä, on ainutlaatuinen ominaisuus ja erityisen 
kätevä nimenomaan etuokuormaustyössä.

Kuormain ei haittaa traktorin muuta käyttöä mitenkään, 
sillä sovitusosat, letkutus ja hallintalaitteet on harkittu 
huolellisesti jo traktorin suunnitteluvaiheessa. 

ActiveDrive 8 ja CVX-mallien hydrauliikan sähköventtiilien 
Joystick on sijoitettu mukavasti kyynärnojaan josta 
kuormainta on kevyt ja tarkka käyttää. Lisävarusteena on 
saatavana uusi joystick, mistä voidaan vaihtaa traktorin 
vaihteita

Hydraulijärjestelmän ytimessä on joko 80 l/min pumppu 
tai DL-malleissa kuormantunteva mäntäpumppu, jonka 
suurin tuotto on 113 l/min. Kuormain liikkuu aina ripeästi 
moottorin kierroksista riippumatta. Ohjauksen tehokkuus 
on varmistettu erillisellä ohjauksen pumpulla.
CVX-malleissa on varusteena suurtehopumppu tuotoltaan 
125 l/min.

MAXXUM. KUORMAKAUPALLA TEHOKKUUTTA.

1  Kattoikkuna helpottaa kuormaimen käsittelyä olennaisesti.

2  Helppo käsitellä kaikissa tilanteissa

3  Hydrauliikassa riittää virtausta nopeisiin liikkeisiin.

2 31
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PUHDASTA SUORITUSKYKYÄ
Maxximaalista tuottavuutta kaikkiin töihin
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Case IH Maxxum -mallistossa ei ole tehty kompromisseja. Jo alkuvaiheessa 
suunnittelupöydällä FPT-moottoreita ja CVX-vaihteistoja kehitettiin rinnakkain. 
Hyödyntämällä automaattista tuottavuuden hallintaa (APM) moottorin ja vaiheiston
ominaisuudet sovitetaan harmonisesti yhteen niin, että traktori suoriutuu 

työtehtävästä mahdollisimman tehokkaasti ja polttoainetaloudellisesti.

MAXXUM. MAXXIMAALISTA TUOTTAVUUTTA.
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1 ja A lisätehon kanssa

2 ja B ilman lisätehoa
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TEHOA JA TALOUDELLISUUTTA
Tarjolla puhdasta voimaa

Maxxumin moottorit on suunnittelu tuottamaan runsaasti voimaa ja optimoimaan polttoaineenkulutus. 
Moottori hyödyntää Hi-eSCR-teknologiaa, jolla saavutetaan Stage IV -päästövaatimus ilman 
hiukkassuodatinta ja pakokaasujen takaisinkierrätystä. Pakokaasujen jälkikäsittely tehdään kokonaan 
moottorin ulkopuolella, eikä hyötysuhteesta ole tarvinnut tinkiä.

Kaikissa malleissa moottorit toimittaa FPT Industrial, jolla on jo vuosikausien vankka kokemus 
SCR-teknologiasta. Malliston kaikki versiot ovat 4-sylinterisiä lukuun ottamatta Maxxum 150 -mallia, 
joka on 6-sylinterinen. Kaikissa kokoluokissa on ominaisuutena Power Management -lisäteho, jonka 
avulla saadaan mm. kuljetusajossa merkittävästi lisää voimaa käyttöön tilanteen niin vaatiessa.
 
Maxxum CVX -mallit hyödyntävät automaattista tuottavuuden hallintajärjestelmää (APM). Se auttaa 
pienentämään polttoaineen kulutusta tarkkailemalla jatkuvasti moottorin käyntinopeutta ja työhön 
tarvittavaa tehoa. ECO Drive -toiminnolla portaaton vaihteisto pystyy saavuttamaan suurimman 
ajonopeuden huomattavasti tavallista alemmilla moottorin kierroksilla. Lopputuloksena on paras 
mahdollinen tasapaino polttoaineenkulutuksen ja tehontarpeen välillä.

MAXXUM. MAXXIMAALISTA SUORITUSKYKYÄ.
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ETUJASI

n Stage IV -vaatimukset täyttävää uusinta  
FPT-moottoriteknologiaa

n HI-eSCR pakokaasujen jälkikäsittely
n Jopa 34 hv lisätehoa
n Ei hiukkassuodatinta tai pakokaasujen 

takaisinkerrätystä

n Automaattinen tuottavuuden hallinta 
(APM) ja ECO Drive alentavat polttoaineen 
kulutusta Maxxum CVX -malleissa

n 220 litran polttoainesäiliöt
n Alansa pisin 600 tunnin huoltoväli 
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Best in class efficiency – 258 g/kWh



20

ACTIVEDRIVE 8 ETUJASI

n 8-portainen powershift kolmella alueella, 24x24 nopeutta
n 40 km/h, 40 km/h ECO alennetuilla kierroksilla tai 50 km/h
n Valinnaista vaihteiston automatiikkaa
n Ryömintänopeudet alkaen 190 m/h
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HELPOMMIN JA FIKSUMMIN
Valitse oma varustelusi

1  Vaihteiston hallinta Maxxum Active Drire 4 
-vakiomallissa.

2  Maxxum MulticontrollerTM -traktoreiden  
ActiveDrive 8 -vaihteiston hallintapaneeli ja 
ajokahva.

16x16 portainen vaihteisto, jossa on 4 Powershift- vaihdetta neljällä alueella, on 
ollut pitkään tarjolla Maxxumin perustason traktoreihin. Nyt tämä vaihteisto on 
saanut uuden nimen ActiveDrive 4 ja uuden upean kumppanin ActiveDrive 8. 
Uusi ActiveDrive 8 on 24x24-portainen vaihteisto, jossa on 8 Powershift-vaihdetta 
kolmella alueella, ja se on saatavilla yhdessä MC-ajokahvan ja kyynärnojan 
kanssa. Uusi vaihteisto on täynnä upeita ominaisuuksia, jotka lisäävät työn 
tehokkuutta ja ajonautintoa entisestään.

ActiveDrive 8 vaihteiston kolmella nopeusalueiden välinen limitys on erittäin suuri, 
minkä ansiosta nopeusaluetta ei tarvitse vaihtaa työtehtävän aikana. Siirtyminen 
nopeusalueiden välillä tapahtuu helposti ilman kytkinpoljinta. Ensimmäinen 
nopeusalue on tarkoitettu erittäin suurien työkuormien vetoon, tällöinkin 
maksiminopeus on jopa 10,7 km/h. Alue B (4,3-18,1 km/h) on tarkoitettu 
valtaosaan peltotyötehtävien hoidosta. Viimeinen nopeusalue on tarkoitettu ennen 
kaikkea maantieajoon. C- nopeusalue on suunniteltu niin, että maantieajoon 
lähdettäessa kuljettaja voi aloittaa vaihteella C1. 

Vaihteistoautomatiikan työ- ja maantievalinnat mahdollistavat erittäin vaivattoman 
vaihteiden vaihdon. Vaihteistoautomatiikan työvalinnassa vaihteet vaihtuvat 
automaattisesti nopeusalueen sisällä (8 vaihdetta) ja maantievalinnassa vaihteet 
vaihtuvat nopeusalueiden B ja C välillä (16 vaihdetta). Halutessaan kuljettaja voi 

vaihtaa vaihteita itse vaihteistoautomatiikan sijaan. Tällöin vaihteisto valitsee 
kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivan vaihteen. Eli jos kuljettaja ajaa vaihteella 
15 ylämäkeen ja haluaa vaihtaa pienemmän vaihteen, voi päälle kytkeytyä 
esimerkiksi vaihde 12. Kick-Down ominaisuus mahdollistaa nopean kiihdytyksen. 
Tällöin nopeassa kiihdytyksessä traktori kytkee hetkeksi pienemmän vaihteen 
päälle ja näin vastaa tehokkaasti kuljettajan pyytämään kiihdytykseen. 

ActiveDrive 8 tarjoaa monien hienojen ominaisuuksiensa lisäksi aktiivikytkimen. 
Aktiivikytkin mahdollistaa vauhdin hidastamisen ja pysähtymisen vain jarrua 
painamalla. Vauhdin hidastaminen samalla kun traktorissa on veto päällä, on 
ainutlaatuinen ominaisuus.

MAXXUM. MAXXIMAALISTA TEHOKKUUTTA.

Vakiovaruste Valinnainen automatiikka

Älykäs alueen vaihto

Suunnanvaihdon muisti

Pehmeä vaihto

Kaasupolkimen Kick-Down

Vaihteistoautomatiikka  

Aktiivikytkin  
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ActiveDrive 8: 24 vaihdetta eteen ja 24 taakse  
8-portainen Powershift [km/h]

2.52

3.08

3.84

4.70

5.80

7.08

8.75

10.69

4.27

5.22

6.50

7.94

9.81

11.98

14.81

18.09

13.49

16.49

20.55

25.11

31.00

37.88

46.80

52.97

Vakiovaruste Valinnainen automatiikka

Älykäs alueen vaihto

Suunnanvaihdon muisti

Pehmeä vaihto

Kaasupolkimen Kick-Down

Vaihteistoautomatiikka  

Aktiivikytkin  
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CVX ON EHDOTON EDELLÄKÄVIJÄ
Käsite portaattomissa vaiheistoissa

Case IH oli ensimmäisiä valmistajia, joka hyödynsi portaatonta vaihteisto-
teknologiaa 1990-luvun puolivälissä. Nyt jo yli kahden vuosikymmen 
kokemuksella Case IH tietää varmasti, miten portaatonta vaihteistoteknologiaa 
kannattaa traktoreissa hyödyntää.

Maxxum CVX -traktorit on varustettu portaattomalla voimansiirrolla, jonka 
DKT-suorakytkentätekniikka mahdollistaa tasaisen ajon ja tarjoaa parhaan 
hyötysuhteen ja tehon. Suorakytkentätekniikka mahdollistaa tasaiset vaihdot 
ilman vetokatkoja. 50 km/h nopeus saavutetaan jo moottorin kierroksilla 1700 
r/min. Ihanteellinen tasapaino polttoaineenkulutuksen ja tehon välillä saadaan 
hallitsemalla moottoria, voimansiirtoa ja voimanottoa automatiikan avulla.

Aktiivipysäytystoiminto (Active Stop) pitää traktorin kuormineen paikallaan myös 
jyrkässä mäessä ja mahdollistaa liikkeelle lähtemisen vaivattomasti ilman 
kytkimen tai jarrujen käyttöä. 

MAXXUM CVX. MAXXIMAALISTA TEKNOLOGIAA.

ETUJASI

n Portaaton vaihteisto 0-50 km/h ECO 
ja täysautomaattinen aluevaihto 
vedon alla

n Huipputehokas DKTTM 
-suorakytkentätekniikka

n Automaattinen tuottavuuden hallinta
 (APM) parhaaseen taloudellisuuteen
n Automaattinen pysäköintijarru

n Active Stop pitää traktorin 
paikallaan ilman jarruja

n	Ajaminen polkimella tai ajokahvalla 
sujuvasti ilman erillistä valintaa

n Kolme nopeusmuistia napin 
painalluksella 

1   Suorakytkentätekniikka DKTTM 

2   Saumatonta ajamista 0-50 km/h
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VOIMANOTTO PAKETOI VOIMAN JA TALOUDELLISUUDEN
Sujuvuutta kaikilla työkoneilla

ETUJASI

n Takavoimanotossa nopeusvaihtoehdot 540, 
540E ja 1 000 r/min

n 540E vaihtoehdolla moottorissa on vain 1546 
r/min, kun VOA pyörii 540 r/min

n 540E pienentää kulutusta ja ääntä
n Ajovoimanotto ja 540/1000/1000E 

lisävarusteina
n Hydraulinen VOA-kytkentä
n Etuvoimanotto 1000 r/min lisävarusteena

Maxxum-traktorien voimanotto on suunniteltu 
maksimoimaan tehokkuus, taloudellisuus ja
monikäyttöisyys. Takavoimanotossa on monipuoliset 
vaihtoehdot nopeuksilla 540, 540E ja 1000  
r/min. Lisävarusteena voidaan Maxxum CVX -traktori 
varustaa myös voimanoton nopeuksilla 540E/1000/1000E. 

Voimanoton pehmeä käynnistys lisää voimanoton 
vääntömomenttia vähitellen, mikä pehmentää voimanoton 
käynnistymistä ja suojaa sekä koneita että työkoneiden 
nivelakseleita. Lisävarusteena saatavalla etunostolaitteella ja 
-voimanotolla voidaan helposti tuplata tuottavuus kytkemällä 
työkoneet sekä traktorin eteen että taakse. 

Taloudellinen 540E-voimanotto pienentää kulutusta sen 
toimiessa moottorinkäyntinopeudella 1546 r/min. Se on 
jopa 20 % normaalia 540- voimanoton käyntinopeutta 
alhaisempi. 

Kun traktori varustetaan etunostolaitteella ja -voimanotolla, 
työteho voidaan kaksinkertaistaa käyttämällä etu- ja 
takanostolaitteissa sopivia työkoneyhdistelmiä. Mikään työ 
ei ole liian vaativa Maxxum -traktorille, kun se on 
varustettu 1000 kierroksen voimanotolla ja täysin 
integroidulla etunostolaitteella. Mahdollisuutta voidaan 
hyödyntää esimerkiksi eteen ja taakse kytketyillä 
niittokoneilla, jolloin työaika puolittuu.
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TÄYDELLISTÄ YHTEENSOPIVUUTTA
Täydellinen kumppani kaikille työkoneille

ETUJASI

n Nostovoimaa takana 7864 kg
n 80 l/min pumppu vakiomallissa
n DL-malleissa CCLS pumppu 113 l/min 

ja CVX 125 l/min
n Erillinen ohjauksen pumppu (ei CVX)
n Sähkönostolaite ja heilahduksen vaimennus
n 3-4 hydrauliikan takaventtiiliä
n MC- ja CVX-malleissa vakiona sähköventtiilit ja 

Joystick käsinojassa
n 1-3 paria keskiventtiilejä lisävarusteena

Deluxe-malleissa hydrauliikan ytimessä on tehokas 
kuormantunteva mäntäpumppu, jonka maksimituotto on 
113 l/min. Prioriteettiventtiili ohjaa virtausta ohjauspiiriin, 
mikä varmistaa nopean ja tehokkaan reagoinnin samalla 
kun ulkopuolisilla piireillä on käytössä maksimi öljyvirta.

Nostolaitteen suurin nostovoima on 7864 kg, joten 
Maxxum-traktoreissa voidaan käyttää painavimpiakin 
työkoneita. Hydrauliikan ja nostolaitteen hallintalaitteet 
ovat erittäin helppokäyttöisiä. Yksin työkoneita traktoriin 
kytkevät osaavat arvostaa esimerkiksi ohjaamon 
ulkopuolelle lokasuojaan sijoitettuja nostolaitteen ja
voimanoton käyttökytkimiä. Kaikki Maxxum-traktorit on 
varustettu sähköisellä nostolaitteen hallinnalla, joka säätää 
nostolaitteen korkeutta automaattisesti vetovastuksen 

mukaan. Nostolaitteen heilahduksenvaimennus vaimentaa 
nostolaitteisiin kytkettyjen työkoneiden aiheuttamaa 
nyökkimistä. Traktoriin on saatavana enintään neljä taakse 
ja kolme keskelle tulevaa ulkopuolisen hydrauliikan 
sähköistä venttiiliä.  

ActiveDrive 8 ja CVX-malleissa virtausnopeus ja -aika 
voidaan asettaa kullekin ulkopuolisen hydrauliikan 
sähköohjatulle venttiilille erikseen oikealla puolella olevan 
Multicontroller-kyynärnojan tai AFS-monitorin kautta. 
Lisävarusteena saatavan etunostolaitteen hallinta on 
parhaimmillaan yhdessä etuvoimanoton kanssa.
 
MAXXUM. MAXXIMAALISTA KAPASITEETTTIA.

1  Etunostolaite ja -voimanotto täydellisesti sovitettuina 
traktoriin.

2  Nostolaitteen ja voimanoton hallinta lokasuojissa.

3  Maxxum vakiomallissa on 3-4 hydrauliikan mekaanista 
venttiiliä monipuolisilla säädöillä.
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4.6 m
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MAHTAVAA VETOKYKYÄ, USKOMATONTA VAKAUTTA, 
TINKIMÄTÖNTÄ TURVALLISUUTTA
Voimaa vetää ja pysäyttää

ETUJASI

n Pidempi akseliväli vakauttaa ajamista
n Pieni kääntösäde
n Kompakti rakenne
n Etuakselin jousitus ja erilliset etuakselin jarrut
 50 km/h -malleissa

Maxxum-traktorien teho-paino-suhde on optimaalinen 
maanpintaan kohdistuvien vaurioiden minimoimiseksi, ja 
se takaa sekä erinomaisen suorituskyvyn että entistä 
paremman tuottavuuden. Maxxum-traktorien käyttäminen 
on entistä nopeampaa ja sujuvampaa ilman, että 
turvallisuudesta tarvitsee tinkiä.

Aikaisempaa pidempi akseliväli 4-sylinterissä malleissa 
vakauttaa ajamista, mutta ketteryys ja kääntyvyys ovat silti 
samalla tasolla kuin ennenkin järkevän rakenteellisen 
suunnittelun ansiosta.

Neliveto ja tasauspyörästön lukot kytkeytyvät päälle ja pois 
automaattisesti aina tarvittaessa jarrutettaessa sekä 
nostolaitteen asennon ja ajonopeuden mukaan. 50 km/h 
-malleissa on vakiovarusteena etuakselin jousituksen lisäksi 
etuakselin erilliset jarrut.

Nostolaitteen heilahduksenvaimennus rajoittaa painavien 
työkoneiden aiheuttamia heilahteluja ja parantaa vakautta 
siirtoajossa, minkä ansiosta ajaminen on turvallisempaa ja 
tasaisempaa.

MAXXUM. MAXXIMAALISTA AJOMUKAVUUTTA.

1  Etuakselin jousitus parantaa mukavuuden 
lisäksi vetovoimaa.

2  Traktori kääntyy pienessä tilassa.
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PYSY AINA OIKEILLA JÄLJILLÄ
Älykäs ja tuottava investointi
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Maxxum ActiveDrive ja Maxxum CVX -traktorit ovat investointeja älykkääseen 
tulevaisuuteen. Sitä alleviivaavat uudet lisäarvoa tuovat ominaisuudet, kuten  
AFSTM -järjestelmä, täysi ISOBUS-yhteensopivuus ja HMC II -päisteautomatiikka, 
aktiivikytkin ja adaptiivinen ohjaus. AFSTM -konsepti on suunniteltu optimoiman 
tuotantokustannukset sekä tekemään ajamisesta yhä helpompaa ja mukavampaa.

ISOBUS-yhteensopivuus on tämän tasoisessa traktorissa itsestään selvä asia, ja 
hallinta Maxxums AFS PR0 700 -monitorista on parasta mitä voit kokea.
Yhtä lailla päisteautomatiikkaa on kehitetty edelleen niin, että se pystyy hoitamaan 
lisääntyvän määrän traktorin toimintoja entistä helpommin.

MAXXUM. ÄLYKÄS INVESTOINTI TULEVAISUUTEEN.
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TARKKUUS TARKOITTAA TUOTTOA
Entistä enemmän samoilla panoksilla

Case IH:n AFS™-järjestelmä (Advanced Farming Systems) 
on ollut täsmäviljelyn edelläkävijänä jo yli kymmenen 
vuoden ajan, ja se on antanut mahdollisuuden hallita koko 
viljelyketjua. AFS™-työkalujen avulla voidaan lisätä 
tarkkuutta sekä vähentää päällekkäisyyksiä ja alentaa 
tuotantokustannuksia – ja näin maksimoida 
tuottomahdollisuudet.

Maxxum ActiveDrive- ja CVX-traktorit voidaan tilata 
tehtaalta AFS Pro 700™ -värimonitorilla ja AFSTM 
automaattiohjauksen valmiudella. Se tarkoittaa sitä, että 
voit myöhemmin täydentää traktoriisi täyden automaatti-
ohjauksen, joka perustuu GPS/GLONASS-signaaleihin. Kun 
hankit sopivan korjaussignaalin, voit saavuttaa jopa 2,5 cm 
tarkkuuden.

Väliaikaisista signaalin katkoksista katveeseen jouduttaessa 
ei tarvitse välittää, sillä xFill korjaa RTK-signaalin virheet 
jopa 20 minuutin ajan.

Case IH AFS Connect™ -telematiikan avulla voit valvoa ja 
hallita kalustoasi tilan toimistosta seuraamalla koneiden 
toimintaa tietokoneelta GPS-signaalien ja langattomien 
tiedonsiirtoverkkojen avulla. Järjestelmän tuottaman tiedon 
analysoinnilla voidaan helpottaa logistiikan kehittämistä, 
minimoida polttoaineen kulutus ja maksimoida tehokkuus.

MAXXUM. MAXXIMAALISTA TARKKUUTTA.

ETUJASI

n Erilaisia tarkkuustasoja valittavana
n Vastaanottimet hyödyntävät sekä GPS- että 

GLONASS-signaaleja
n Taloudellinen RTX-signaali
n Vaihtoehtona RTK jopa 2,5 cm 

tarkkuuteen asti
n Integroitu AccuGuide-automaattiohjaus 

Maxxum Multicontroller ja Maxxum CVX
n xFill korjaa signaalien virheet jopa 

20 minuutin ajan
n AFS Connect -telematiikka tuottaa tietoa 

koneen sijainnista ja suoritusarvoista

1  xFill korjaa RTK-signaalin puutteita. 

2  AFS AccuGuide: GPS ja GLONASS 
-satelliittien signaaleilla

3  Paikanna kaikki laitteesi  
AFS-ConnectTM -telematiikalla.
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ActiveDrive- ja CVX-malleihin voi tilata lisävarusteena 
kyynärnojaan integroidun AFS Pro 700 -kosketusnäytön. 
Suorituskyvyn seurannassa monitorista saadaan mm.
kokonaistyösaavutus, päiväkohtainen työsaavutus ja 
työsaavutus kullekin eri työlle. Virtausnopeus ja ajastus on 
helppo asettaa yksilöllisesti ulkopuolisen hydrauliikan 
venttiileille.
 
Kun traktoriin kytketään ISOBUS-yhteensopiva työkone, 
sen käyttöliittymä avautuu automaattisesti AFS-näytölle. 
Sen jälkeen konetta voidaan hallita helposti ja 
interaktiivisesti näytön painikkeilla. Ohjaamossa ei tarvita 
erillisiä ohjainlaitteita tai ylimääräisiä johdotuksia. 

Näytölle saadaan videokuvaa esimerkiksi paalaimeen tai 
noukinvaunuun sijoitetusta kamerasta. Kuljettaja voi 
tarkkailla työkonetta kääntämättä katsettaan ajosuunnasta. 
AFS-näytön tiedot voidaan tarvittaessa tallentaa USB-
muistitikulle myöhempää analysointia varten

Uuden ajan päisteautomatiikka HMC II on suunniteltu 
nopeuttamaan ja helpottamaan päisteissä tehtäviä 
käännöksiä. Automaattisesti toistettavat toimenpiteet 
voidaan tallentaa samalla kun työtä suoritetaan tai luoda 
toimenpiteet etukäteen traktorin ollessa paikallaan. 

MAXXUM. MAXXIMAALISTA HALLITTAVUUTTA.

AFS PRO 700 -VÄRIMONITORI
Kattavaa ja selkeää tietoa

ETUJASI

n	Kosketusnäytöllinen AFS Pro 700TM 
-värimonitori (ActiveDrive ja CVX 
lisävaruste)

n	Ajantasainen tieto lisää tuottavuutta.
n	Sähköventtiileiden yksilöllinen säätö
n	Yhteensopivien työkoneiden hallinta 

traktorin monitorista
n	Mahdollisuus liittää videokamera 

työkoneiden tarkkailua varten.
n	Reaaliaikaiset viestit AFS ConnectTM 

-telematiikasta (lisävaruste)

1  Hydrauliikan venttiilien yksilöllinen 
säätö

2  Suorituskyvyn seuranta

3  Työkoneiden hallinta
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Maxxum ActiveDrive- ja Maxxum CVX -malleihin 
lisävarusteena tilattava päisteautomatiikka HMC II on 
suunniteltu nopeuttamaan usein toistuvia toimia kuten 
käännöksiä päisteissä. Usein tarvittavat toimenpiteet 
voidaan toistaa automaattisesti joko ajan tai matkan 
perusteella. Sen lisäksi toistolle voidaan asettaa muita 
kynnysarvoja, kuten moottorin kierrosten muutos tai 
nostolaitteen nosto.

Toimintosarjat voidaan tallentaa automatiikkaa varten työtä 
suoritettaessa tai ohjelmoida ne etukäteen. Toistot voidaan 
tehdä automaattisesti sarjana tai askel kerrallaan nappia 
painamalla. Tallennettuja ohjelmia on myös mahdollista 
muokata myöhemmin.

AFS700-näytöllä varustetuissa malleissa on täydellinen 
ISOBUS-yhteensopivuus. Kun traktoriin kytketään mikä 
tahansa yhteensopiva työkone, sen käyttöliittymä avautuu 
automaattisesti värinäytölle. Tämän jälkeen työkonetta 
voidaan hallita helposti AFS-näytön painikkeilla. 
Ohjaamoon ei tarvitse sijoittaa erillisiä ohjainlaitteita tai 
vetää ylimääräisiä johdotuksia.

Maxxum CVX voidaan tilata myös uusimmalla ISOBUS III 
-teknologialla, jolloin työkone antaa traktorille hallinta-
signaaleja. Traktori voi niiden perusteella muuttaa ajo-
nopeutta, nostolaitteen asentoa, voimanoton nopeutta 
sekä hallita ulkopuolisia venttiilejä työkoneen tilanteen 
mukaan.

MAXXUM. MAXXIMAALISTA AUTOMAATIOTA.

VÄHEMMÄN TOISTOJA, ENEMMÄN TUOTTAVUUTTA
Uusinta päisteautomatiikkaa ja ISOBUS-yhteensopivuutta

ETUJASI

n HMC II  
Uusimman päisteautomatiikan avulla 
usein toistettavat myös hydrauliikkaa 
käyttävät toiminnot sujuvat helposti.

n ISOBUS II 
Voit hallita työkonetta ja sen asetuksia 
traktorin AFS Pro 700TM -monitorista.

n ISOBUS III 
 Uusinta teknologiaa, jossa traktori 

hyödyntää työkoneelta tulevia signaaleja.
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HUOLETONTA MENOA
Ylläpitoa kätevästi ja nopeasti

Maxxum-traktoreiden päivittäiset tarkastukset ja huoltotoimenpiteet ovat nopeita 
ja vaivattomia. Esimerkiksi ulos kääntyvä jäähdytinpaketti on helppo puhdistaa ja 
ilmansuodatin on sijoitettu kätevästi nopeaa tarkastusta ajatellen. Tarvittavat 
päivittäiset toimet onnistuvat nopeasti ja työt pääsevät alkamaan heti. 

Maxxum-traktorit pitävät työt käynnissä ja arvokkaan huoltoihin ja muihin 
vastaaviin toimenpiteisiin käytettävän seisokkiajan minimissään. Pitkä 600 
tunnin huoltoväli on vain yksi monista tekijöistä, joka alentaa huolto- ja 
ylläpito-kustannuksia.

 MAXXUM. HELPPO HUOLTAA JA YLLÄPITÄÄ.

ETUJASI

n Pitkä 600 tunnin huoltoväli moottorilla ja 1200 tuntia vaihteistolla ja 
hydrauliikalla.

n Ei hiukkassuodattimen huoltoa tai puhdistusta, koska tehokas HI-eSCR  
riittää pakokaasujen jälkikäsittelyyn.

n Ei pakokaasujen takasinkierrätystä ja sen aiheuttamia lämpöongelmia
n Helppo pääsy huoltokohteisiin. 
n 220 litran polttoainesäiliö ja 37 litran AdBlue-säiliö 

takaavat pitkän työpäivän.



Jokainen Case IH Maxxum -traktori on hyvä esimerkki 
itävaltalaisen suunnittelun ja valmistuksen korkeasta 
tasosta. St. Valentinin tehdas on samalla Case IH:n 
osaamiskeskus ja Euroopan pääkonttori. Siellä luotetaan 
suunnittelun ja tuotannon työntekijöiden kokemukseen 
sekä huippuluokan kokoonpanolinjoihin. St. Valentinin 
traktoritehdas menestyy erinomaisesti alan yhteisissä 
laatuarvioinneissa. Se on maailmanluokan tuotannon sekä 

hyvin motivoituneiden ja innostuneiden työntekijöiden 
ansiota. Monet heistä ovat paikallisia maanviljelijöitä tai 
heidän perheenjäseniään. Prosessit on optimoitu ja 
testattu, ja laadunvalvonta noudattaa tarkkoja ohjeistuksia, 
jotka ylittävät reilusti normaalien standardien vaatimukset. 
Tinkimättömänä tavoitteena on valmistaa koneita, jotka 
ovat ihanteellisia jokaisen maanviljelijän käytössä.

MADE IN AUSTRIA
Valmistettu laadukkaasti Itävallassa
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