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Компанія Case IH святкує 25-ту річницю  
лідерства тракторів Magnum 

 
Лугано, Швейцарія – (21 грудня 2012 р.) – Прихід на ринок у 1987 році 
тракторів Case IH Magnum™ поклав нову віху історії галузі тракторобудування. 
Трактори Magnum 1988-го модельного року стали першими тракторами, що 
були розроблені та вироблені вже після народження компанії Case IH, яке 
відбулося у результаті злиття компаній J.I.Case та International Harvester. З того 
часу, вже протягом 25 років, трактори Case IH серії Magnum мають репутацію 
надійних помічників фермерів - машин, які створені з урахуванням потреб 
споживача, і втіленням досконалих технологій. 

“Трактори серії Magnum є еталоном серед класичних колісних тракторів щодо 
потужності та продуктивності,” каже Джон Моллаген [John Mollaghan], спеціаліст 
з маркетингу тракторів Magnum компанії Case IH. “Саме ці машини першими 
з'явилися на ринку в червоному кольорі, що згодом став візиткою бренду Case 
IH. Їх максимально зміщена вперед кабіна та повністю інтегрований механічний 
привід передніх коліс стали підтвердженням продовження політики компанії 
International Harvester - лідера у сфері інновацій. І такий вдалий початок роботи 
новоствореної компанії зразу ж переконав клієнтів у тому, що якість її продукції 
залишиться на належному рівні." 

Пройшло 25 років і трактори Magnum використовуються у всьому світі для 
виконання найбільш важких та складних сільськогосподарських робіт. Вони 
отримали безсумнівну репутацію винятково ефективних, надійних та 
довговічних машин, що створюються з урахуванням потреб клієнтів. 

"Саме урахування думки клієнтів і є ключовим фактором успішних 
конструкторських рішень, що втілюються в тракторах Magnum," додає пан 
Моллаген. "Фермери кажуть нам, що їм треба трактор, який мав би ще більше 
потужності для виконання найбільш енергоємних робіт на високих робочих 
швидкостях і, при цьому - ще кращу паливну економічність та вищий рівень 
комфорту для оператора." 

І конструктори компанії Case IH завжди враховують потреби клієнтів, постійно 
вдосконалюючи та модернізуючи трактори серії Magnum, щоб вони крокували в 
ногу з постійно зростаючими вимогами щодо продуктивності роботи. 
Сьогоднішній модельний ряд цих тракторів демонструє виняткову потужність, 
ще вищий рівень комфорту та прекрасну паливну економічність, а їх міцна 
конструкція гарантує довгі роки надійної експлуатації. 
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Ще більше потужності при менших витратах палива 

Трактори Magnum прославилися своїми неперевершеними тяговою силою та 
крутним моментом у поєднанні з найвищою потужністю у своєму класі машин. 
Відповіддю на прохання клієнтів щодо більшої потужності для виконання робіт, 
що потребують великої тягової сили, стали зростання потужності двигунів до 
14% та система збільшення потужності Power Boost™, яка надає можливість 
додатково використовувати 35 кінських сил для транспортування вантажів, а 
також робіт з обладнанням, що приводиться від ВВП та гідравлічної системи 
трактора. На сьогоднішній день модельний ряд включає 5 тракторів з 
номінальною потужністю двигуна від 235 до 340 к.с., які здатні працювати з 
найсучаснішим широкозахватним обладнанням:  

• Magnum 235, макс. потужність двигуна 274 к.с., номінальна - 235 к.с. 
• Magnum 260, макс. потужність двигуна 298 к.с., номінальна - 257 к.с. 
• Magnum 290, макс. потужність двигуна 328 к.с., номінальна - 284 к.с. 
• Magnum 315, макс. потужність двигуна 357 к.с., номінальна - 311 к.с. 
• Magnum 340, макс. потужність двигуна 389 к.с., номінальна - 340 к.с. 

Всі вони оснащуються вже перевіреними часом двигунами робочим об'ємом 8,7 
л. Ці двигуни виготовляються фірмою FPT Industrial, яка є сестринською 
компанією фірми Case IH. Вони мають меншу кількість компонентів, 
потребуючих регулярного технічного обслуговування і, відповідно, - менший 
об'єм робіт з ТО, завдяки чому клієнт має змогу проводити максимум часу за 
роботою в полі.  

Пан Моллаген відмітив, що "нові трактори Magnum вигідно відрізняються від 
своїх попередників збільшеними інтервалами сервісного обслуговування, а всі 
точки щоденного технічного обслуговування у них доступні з рівня землі. 
Завдяки цим особливостям конструкції фермер має змогу швидше вийти у поле 
вранці і працювати там якомога довше, виконуючи більший об'єм роботи за 
коротке технологічне "вікно", яке на неї відведено.” 

Всі трактори Magnum оснащуються системою автоматичного контролю 
продуктивності роботи Diesel Saver™ APM (Diesel Saver™ Automatic Productivity 
Management), яка підбирає найкраще співвідношення передаточного числа та 
обертів двигуна. Коли активована ця система, оператор просто вибирає 
потрібну швидкість руху, а оптимізація всіх інших параметрів відбувається 
автоматично. "Система не тільки підвищує паливну економічність до рівня, що 
виражається двозначним числом у порівнянні з попередніми поколіннями 
тракторів Magnum, але й дозволяє оператору повністю зосередитися на 
керуванні машиною, позбавляючи від необхідності займатися різними 
додатковими налаштуваннями", додає пан Моллаген.  
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Легендарний рівень комфорту 

Ще понад 25 років тому трактори Magnum стали еталоном рівня комфорту у 
кабіні, продуманих органів управління та оглядовості. Також компанія Case IH 
була першим виробником, який прибрав вихлопну трубу з центру капоту 
трактора. Сьогодні кабіни та саме робоче місце на цих машинах залишаються 
найкращими на ринку, завдяки чому їх оператори завжди працюють з 
максимальною віддачею та продуктивністю.  

Ключовими особливостями кабіни Magnum є її розташування з максимальним 
зміщенням уперед, найбільший розмір та найкраща звукоізоляція серед машин 
цього класу. А неперевершені кругова оглядовість та рівень комфорту вже 
стали фірмовою ознакою робочого місця оператора тракторів Magnum. 

Органи управління також розроблялися у тісній взаємодії з клієнтами компанії. 
Одним із результатів такої співпраці є багатофункційний підлокітник MultiControl 
Armrest, завдяки якому органи управління всіма критично важливими системами 
та функціями трактора завжди знаходяться під рукою оператора. Монітор Pro 
700, який інтегрується з іншими системами управління, забезпечує легкий 
доступ до налаштування робочих параметрів машини та функцій системи 
автоматичного кермування. Трактори Magnum можуть обладнуватися 
системами автоматичного кермування різного рівня точності, які пропонуються в 
пакеті рішень для точного землеробства AFS. Варіанти з використанням 
сигналу диференційної корекції RTK здатні забезпечити точність руху до 2,5 см. 

Серед опцій передбачена також і підвіска кабіни, яка амортизує як поздовжні, 
так і поперечні її струси під час роботи на нерівних полях та руху по пересічній 
місцевості. Це лише декілька прикладів того, як конструктори Case IH 
покращили і без того легендарний рівень комфорту оператора, яким славляться 
трактори Magnum. 

Срібні трактори для святкування срібної річниці 

В честь срібної річниці тракторів Magnum компанія Case IH випустить обмежену 
кількість Magnum 340 Powershift у срібному кольорі. Ці ювілейні трактори будуть 
демонструватися на виставках у наступному році. 

"До святкування цієї віхи своєї історії трактор Magnum підійшов з безсумнівною 
репутацією інноваційної, надійної та високопродуктивної машини", каже пан 
Моллаген. "Трактори Magnum утримують позицію лідера ринку найпотужніших 
колісних тракторів класичної конструкції і ми очікуємо, що й надалі ця ситуація 
залишиться незмінною - вони продовжать забезпечувати необхідну потужність 
завдяки тим раціональним та ефективним рішенням, що застосовуються в їхній 
конструкції." 
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CASE IH є брендом компанії CNH  

Case IH – вибір професіоналів, що підтверджується більш ніж 160-річною історією досвіду та лідерства у 
сфері сільського господарства. Широкий модельний ряд потужних тракторів, комбайнів та прес-підбирачів 
разом з високопрофесійною світовою дилерською мережею забезпечують нашим клієнтам підтримку та 
допомогу у вирішенні будь-яких питань чи забезпечення комплексних рішень для досягнення максимальної 
ефективності та продуктивності у 21 столітті. Для отримання більш широкої інформації про модельний ряд 
та послуги Case IH  завітайте на веб-сторінку www.caseih.com.  

Case IH являється підрозділом компанії CNH Global N.V., акції якої перебувають в обігу на Нью-Йоркській 
фондовій біржі (NYSE:CNH), компанія є філіалом із контролюючою участю компанії Fiat Industrial S.p.A. 
(FI.MI). Для отримання більшої інформації про CNH відвідайте веб-сторінку www.cnh.com. 

 

Інформаційні та фотоматеріали можна отримати у прес-центрі компанії CNH International: 
Ел. пошта: media.international@cnh.com 
Телефон: +39 011 0086346 
 
 


