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PUMA CVX
167 - 224 PK (123 - 165 KW) NOMINAAL VERMOGEN
215 - 251 PK (158 - 185 KW) MAXIMAAL VERMOGEN POWER MANAGEMENT
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VOOR WIE M
Elke dag verwacht u meer.
Meer van uw grond. Meer van uzelf. Meer
van uw uitrusting. Daarom verwachten wij
ook meer. Meer krachtige motoren. Meer
functies die de productiviteit verhogen.
Meer toegankelijke en vakkundige dealers.
We verwachten meer om u en uw bedrijf nog
beter te kunnen bedienen.

Want u weet, net als ons: doelstellingen
veranderen.

Behoeften

veranderen.

De

wereld verandert. Maar het aantal uren
in

een

dag

verandert

nooit.

Daarom

ontwikkelden wij de PUMA CVX, een efficiënte
en multifunctionele reeks tractoren met
telkens het exact noodzakelijke vermogen
dat u voor uw dagelijkse toepassingen nodig
hebt. Ze zijn betrouwbaar. Ze zijn duurzaam.
Ze zijn zuinig. Ze zijn PUMA CVX.
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 Een ergonomische Surround Vision-cabine  Door het geluidsniveau van amper 69 dB(A) De
biedt een onbelemmerd panoramisch zicht
van 360 graden.

kunt u tijdens een lange werkdag zonder
stress werken.

op de A-stijl en een
optionele rendementsmonitor zorgen
ervoor dat de belangrijke functies en
voertuigprestatiegegevens zich centraal
bevinden.



 EcoDrive™ combineert de bediening van de  CVX continu variabele transmissie: zowel



verstelbare, ergonomische Multicontroller™-armsteun met de nieuwste
Multicontroller™-hendel en een volledig
geïntegreerde joystick* voor volledige
controle over de tractor.

 Instrumenten

Meer efficiëntie.
Hogere opbrengst.

 De

Tier III-conforme Case IH-motor van
6,75 l levert een vermogen van maximaal
251 pk bij een zeer laag brandstofverbruik.

4

 Engine

Power Management zorgt in
specifieke omstandigheden voor 37 pk extra
voor wegtransport en aftakastoepassingen
en verhoogt de productiviteit tot 22%.

gashendel met die van de grenslastregeling
om zoveel mogelijk brandstof te besparen.

voor een continue productiviteit en zuinig
brandstofverbruik als een onvergetelijke
rijervaring.
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 APM™

Automatic Productivity Management
werkt altijd met het meest efficiënte
motortoerental om de hoogste productiviteit en
zuinigheid te bereiken.

PUMA CVX - MADE IN AUSTRIA

De nieuwe PUMA CVX tractorreeks werd in het Europese
productiehoofdkwartier van Case IH in St. Valentin in Oostenrijk
ontwikkeld, getest en gemonteerd.
Met vijf modellen, van 167 pk tot 224 pk nominaal vermogen, bouwt
PUMA CVX verder op de bewezen ervaring en het leiderschap van de
voorbije 11 jaar van CVT-transmissiedesign. De reeks beschikt over een
nieuwe generatie continu variabele transmissie die ontworpen werd voor
ploegen, zaaien, grondbewerking en transport.
De geavanceerde ergonomische opzet van de bedieningen met de
nieuwste Multicontroller™ en een instrumentenpaneel op de A-stijl zorgt
ervoor dat de PUMA CVX erg gemakkelijk te gebruiken is.
Dankzij die elementen en het APM™ van Case IH kunt u zich op de uit te
voeren taak concentreren, terwijl uw PUMA CVX voor productiviteit en
zuinigheid zorgt.

Model

Case IH Puma 165 CVX
Case IH Puma 180 CVX
Case IH Puma 195 CVX
Case IH Puma 210 CVX
Case IH Puma 225 CVX

 DKT™

Nominaal motorvermogen
zonder Power Boost

Max. motorvermogen
met Power Boost

Nominale pk/kW
@2200 tpm
167/123
182/134
197/145
213/157
224/165

Max. pk/kW
@1900 – 2000 tpm
215/158
234/172
241/177
242/178
251/185 (@1800)

Doppel Kupplungs Technologie
(Dubbele Koppelingstechnologie) zorgt voor
een naadloze versnellingswissel en is
bijzonder efficiënt.

 De

actief geveerde vooras detecteert
voortdurend veranderingen in het terreinoppervlak en reageert in samenhang met
onder meer de hefinstellingen, de remstatus
en de positie van het gaspedaal om een
neutraal rijgedrag mogelijk te maken.

*) Volgens de wetgeving en specificatie in uw land

 Turn

Assist beperkt de vermoeidheid
bij de bestuurder tot een minimum en
maximaliseert de productiviteit.

5

 Ruime

23-03-2009

Surround Vision-cabine met
gebogen glas, een laag geluidsniveau en
een onbelemmerd zicht op de omgeving.

10:12

 Met
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de optionele, afstandsbediende en
elektrisch verwarmde spiegel past u het
zicht aan de zijkanten aan met een druk op
de knop (optie).

 Met

de optionele automatische klimaatregeling kiest u zelf de perfecte temperatuur
voor uw comfort.

 Cabinevering* is standaard voor het ultieme
rijcomfort.



dB(A)
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 3 db(A) vermindert de geluidsdruk
met de helft.

CABINEOMGEVING
Geluidsniveau
in de cabine

Minder lawaai.
Minder vermoeid.

72.5
70

dB(A)

67.5
65

Onze Surround Vision-cabine combineert een
panoramisch zicht met het laagste geluidsniveau, om
elk seizoen opnieuw vermoeidheid te beperken en de
productiviteit op te drijven.

62.5
60
57.5
55
52.5
CASE IH 
PUMA CVX

Concurrent 1

Concurrent 2

Een onovertroffen zicht en perfecte ergonomische bedieningen maken allemaal deel uit van het nieuwe design van de PUMA-cabine. Deze
cabine werd ontwikkeld met het oog op bestuurderscomfort en productiviteit, en wordt gekenmerkt door 5,87 vierkante meter glas en een
dakraam voor een onbelemmerd zicht in alle richtingen. Het geluidsniveau van amper 69 dB(A) is vergelijkbaar met of zelfs beter dan
moderne wagens!
We hebben de nieuwste Multicontroller™ in de stoel geïntegreerd om de stress van een lange dag op het veld weg te nemen.
Alle stoelen zijn volledig verstelbaar en zijn uitgerust met een lendesteun. Een Low Frequency Seat (laagfrequentiestoel) met verwarming
is als optie verkrijgbaar. Het stuurwiel is telescopisch verstelbaar, zodat u altijd de meest gezonde rijhouding kunt aannemen.

 Verander

de nacht in dag met maximaal
10 lampen. Een verlichtingspakket met
High-Intensity-Discharge lampen (HID) is
verkrijgbaar als accessoire en wordt door
de dealer geïnstalleerd.

 Schuin

aflopende motorkap, uitlaat langs
de A-stijl, gemodelleerde carrosserie en
volledig glazen deuren zorgen voor een
uitstekend zicht over uw volledig werkveld.
De PUMA CVX heeft ook een dakraam* :
ideaal bij het werken met een lader.

*) Volgens de wetgeving en specificatie in uw land
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 Ergonomisch geplaatste bedieningen voor  Een
maximaal comfort. Met de Multicontroller™
hebt u alle belangrijke functies van de
tractor binnen handbereik.

 De AFS PRO 300-monitor die in de armsteun geïntegreerd is of de AFS PRO 600-monitor

instrumentenpaneel op de A-stijl
met een rendementsmonitor traceert alle
belangrijkste functies en gegevens voor een
gemakkelijke en onmiddellijke controle.

controleert de belangrijkste tractorfuncties en geeft tot op de seconde precies, een overzicht
van de machinestatus.

 Headland Management Control™ (HMC) kan tot 30 wendakkerhandelingen programmeren
en controleren.

1 EcoDrive™ - combineert de bediening van de gashendel
met die van de grenslastregeling
2 Constant motortoerental of Headland Management Control
3 Target speed (cruise control)
4 Hef: sneldalen / snelheffen
5 Regelventiel
6 Powershuttle
7 Keuze bereik Cruise Control
8 AFS Pro 300™ monitor met touch screen
9 Regelventielen
10 Hydraulische motormodus en timerknoppen
11 Joystick voor regelventielen
12 ICP™ Intuitive Control Panel
13 Constant motortoerental
14 Eco-ventilator
15 CVT-transmissiemodus
16 Manuele en automatische 4WD/differentieelvergrendeling
17 Vergrendeling voorasvering
18 Auto-PTO
19 Slipregeling
20 Headland Management Control
21 Hef met dansonderdrukking
22 AccuGuide (indien voorzien)
23 Positieregeling
24 Trekkrachtregeling
25 Hef omhoog/omlaag
26 Aftakas aan/uit
27 Keuzeschakelaar aftakastoerental

8

6
11

7
5
10

4
3

2

9
23
20

22

24
18

12

16

29

28

26
25

19

14
17
1
30

31

32

8

21

13



28 Slipregeling
29 Encoder voor debiet- en
timerinstelling
30 Hoogtebegrenzer hef
31 Regeling daalsnelheid hef
32 Gevoeligheid trekkrachtregeling

27
15
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BEDIENING
Gebruiksvriendelijke technologie.
Alle
bedieningen
zijn
binnen
handbereik
geplaatst
en
de
instrumentendisplays bevinden zich allemaal op de A-stijl aan de
rechterkant. Dankzij de vooruitstrevende elektronische technologie
en het geavanceerde ergonomische design van Case IH hebt u alles
onder controle om tijdens die lange dagen ontspannen te werken.
Met de Multicontroller™ -hendel die werd ontwikkeld met het oog op uw comfort en om u te helpen tijd te besparen, liggen alle belangrijke
bedieningsknoppen van de tractor binnen handbereik.
De nieuwe Multicontroller™ is geïntegreerd in de stoel. Wanneer u dus beweegt, beweegt ook uw armsteun. De elektrohydraulische joystick
is multifunctioneel en kan worden gebruikt om, naargelang de configuratie van uw voertuig, de fronthef, centraal gemonteerde ventielen of
een lader te bedienen.
Op het instrumentenpaneel op de A-stijl kunt u binnen uw gezichtsveld belangrijke gegevens over de tractor en de werktuigen
aflezen, waardoor u minder moeite hebt om informatie te vinden, en meer tijd om de productiviteit te maximaliseren.
De belangrijkste onderdelen van de PUMA CVX tractoren zijn via een ISOBUS-compatibele technologie met elkaar verbonden.

 De Multicontroller™ -armleuning verzamelt

alle gebruikelijke functies op één plaats:
snelheidskeuze, verandering van richting,
gashendel, Headland Management Control,
elektronische regelventielen en voor- en
achterhefbediening.

 Het

instrumentenpaneel is duidelijk,
beknopt en goed leesbaar. De basisfuncties
zijn in één oogopslag zichtbaar en
de rendementsmonitor geeft extra
informatie over de tractorfuncties zoals
slippercentage, bewerkte oppervlakte
en onderhoudsherinneringen. U wordt
gealarmeerd bij ieder probleem en er is ook
een automatische motoruitschakelfunctie
voorzien, die uw investering veilig stelt.

 Door

een GPS-ontvanger en de AFS Pro
600-monitor met kleuren touchscreen
te installeren, krijgt u tijdens het rijden
informatie over de prestaties en kunt
u samen met het automatische besturingssysteem AccuGuide de rijprecisie verbeteren.
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 Meest gunstige specifieke brandstofverbruik.  Met het maximale koppel van 1025 Nm kunt

u ontspannen en de PUMA CVX het werk
laten doen.

 Dankzij

 Dankzij

 De Common Rail-dieseltechnologie en vier

 Motor

een nominaal vermogen van 167,
182, 197, 213 en 224 pk heeft de PUMA CVX
de kracht om aan uw verwachtingen te
voldoen.

de vermogenstoename van nog
eens 18 pk bij een toerendaling naar
1900/2000 omw/min neemt de prestatie
met 10% toe.

Power Management levert tot
37 pk extra. Dit betekent tot 22%
bijkomend vermogen en is verkrijgbaar bij
wegtransport, hydraulische en aftakastoepassingen.

kleppen per cilinder leveren een optimaal
rendement en lage emissiewaarden.

 Goedgekeurd voor biodiesel (B100).

 Met

het constante vermogensbereik
kunt u op 1600 tpm dezelfde prestatie
leveren als op nominaal toerental.
Daardoor hebt u de mogelijkheid om
met een laag motortoerental te
profiteren van het lagere specifieke
brandstofverbruik en meer comfort
dankzij het lagere geluidsniveau,
terwijl de productiviteit op hetzelfde
niveau blijft.

 Dankzij de Constant Engine
 Onderhoudintervallen

van 600 uur zijn de
langste in de sector, waardoor u tijd en geld
bespaart.

10

Speed-functie kunt u de motorsnelheid
instellen op 2 verschillende waarden
voor specifieke toepassingen. Of het nu
om aftakas-, trekkracht- of hydraulische
toepassingen gaat, de snelheid zal,
ongeacht de lading, constant blijven.

 ECO Fan* - vermindert het vermogen van
de ventilator in functie van de
brandstofzuinigheid.
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MOTOREN
Brandstof besparen.
Duurzaam presteren.
De nieuwe generatie common rail tier III-motoren toont een uitzonderlijk
zuinig brandstofverbruik en een grote duurzaamheid.
De vijf PUMA CVX-tractoren die tussen de 167 en 224 pk leveren, zijn allemaal voorzien van high performance motoren
van Case IH als betrouwbare krachtbron. Common Rail dieseltechnologie onder hoge druk in combinatie met het
elektronische brandstofmanagement zorgt voor een zuinige werking van alle landbouwtoepassingen.

PUMA 225 CVX
204/275
186/250

Vermogen met
Power Management

+pk met
Power Management

168/225

kW/pk

Om een groot vermogen en een hoge efficiëntie te garanderen, zijn de PUMA-tractoren allemaal uitgerust met een
dieselmotor van 6,7 liter met vier kleppen, met turbo en intercooler en een lage uitstoot. Ze leveren hun
maximumkoppel bij motortoerentallen van amper 1400 tpm voor trekkrachttoepassingen en 1600 tpm voor aftakas- en
transporttoepassingen, wanneer Engine Power Management is ingeschakeld. De motor werd ontworpen om bij 1800 –
2000 tpm een maximaal vermogen te leveren. Met het Engine Power Management van maximaal 44 pk hebt u meer
reserve vermogen in zware omstandigheden.

Vermogen zonder
Power Management

149/200
130/175
112/150

Wij bezorgen u tevens een constant vermogensgebied tot 600 tpm, zodat de werksnelheid kan worden aangehouden
met lagere motortoerentallen, minder lawaai en meer efficiëntie.

Specifiek
brandstofverbruik

93/125
75/100
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

tpm

 Met Engine Power Management behoudt u
uw productiviteit, dankzij de toename van
het motorvermogen volgens behoefte in
moeilijke omstandigheden.

40
35

(PK)

30

Het nominale vermogen van uw tractoren kan
worden verhoogd met tot maar liefst 37 pk!

25
20

U kunt 50 km/u bereiken bij een gunstig
motortoerental van 1550 omw/min.

15
10
5

 Meer vermogen met Engine Power Management.

0
CASE IH 
PUMA CVX

Concurrent 1

Concurrent 2

*) Volgens de wetgeving en specificatie in uw land
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 Continu variabele transmissie:

rij tussen
0 en 50 km/u en dankzij het APM vermindert
het brandstofverbruik en verbetert uw
bestuurderscomfort.

 De actieve stilstandsregeling zorgt ervoor  De Soft Start-aftakas

verhoogt geleidelijk
aan het koppel om een soft start te
garanderen, en om de aandrijfassen van de
werktuigen te beschermen.

dat de tractor op een helling blijft stilstaan
zonder de remmen te gebruiken.




Doppel Kupplungs Technologie DKT™
(Dubbele Koppelingstechnologie) laat
naadloze schakelingen toe, zonder
onderbreking van de trekkracht. Dit resulteert in betere acceleratie en gunstiger
brandstofverbruik.



 Het

Automatic Productivity Management
(APM) is voordelig omdat u het brandstofverbruik beperkt, en de productiviteit en
het bestuurderscomfort verhoogt.
Het verbindt de motor, transmissie, aftakas
en de elektronische hefinrichting (EHR)
elektronisch met de Multicontroller en het
rijpedaal. Dankzij die verbinding kan de
bestuurder de werk- en aftakassnelheid
selecteren zodat hij een optimaal evenwicht
tussen brandstofefficiëntie en productiviteit
kan bereiken.

12
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TRANSMISSIE EN AFTAKAS
Continu variabele transmissie
voor constante productiviteit
en een zuinig brandstofverbruik.
Uw PUMA beschikt over een transmissie en een aftakas
die zo ontworpen zijn dat ze het enorme vermogen van
de motor gemakkelijk aankunnen, waardoor U het
vermogen volledig onder controle hebt.
 Gemakkelijke

keuze van het aftakastoerental door middel van een elektrische
bediening.

PUMA 225 CVX
kW/pk

Nm

204/275
1200

186/250

1000

168/225

800

149/200

Ervaring. De CVX-technologie stoelt op meer dan 10 jaar ingenieursexpertise van het huis
van de PUMA: het Europese productiehoofdkwartier van Case IH in St.Valentin, Oostenrijk.
De PUMA CVX heeft de allernieuwste continu variabele transmissie.
Doeltreffendheid. De hydraulisch/mechanische aandrijving levert op een efficiënte manier
vermogen van kruipsnelheden tot 50 km/u bij een 1550 omw/min. In zuinige modus bereikt u
een rijsnelheid van 40 km/u bij een brandstof besparend motortoerental van 1450 omw/min.

130/175
112/150

 Het

aftakastoerental wordt bereikt bij
1893 omw/min, de spaaraftakas (E) wordt
bij 1614 omw/min bereikt.

93/125

1000

1200

1400

1600

tpm

1800

2000

75/100
2200

Bediening. Zelfs wanneer de tractor stilstaat, kunt u de transmissie van de CVX nog steeds
bedienen. Dankzij de actieve stilstandsregeling blijft de tractor met lading stilstaan, zelfs op
een steile helling, en kunt u zonder moeite vertrekken zonder de koppeling of de remmen te
moeten gebruiken.



Productiviteit. De achteraftakas heeft een systeem met twee toerentallen 1000E/1000 omw/min.
De aandrijving vindt plaats direct vanaf het motorvliegwiel, voor een maximale efficiëntie.
Indien nodig is er een frontaftakas met 1000 tpm verkrijgbaar, voor nog meer veelzijdigheid.
Het aftakasmanagementsysteem van de PUMA CVX schakelt automatisch de aftakas uit zodra
de hefinrichting omhoog gaat en schakelt opnieuw in zodra de hefinrichting daalt, de in- en
uitschakelpunten zijn te programmeren. Het systeem werd ontwikkeld ter bescherming van
de aandrijfassen van de werktuigen en om vermoeidheid bij de bestuurder te beperken. Het
kan ook in het Headland Management Control (HMC)-systeem geprogrammeerd worden.

13
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 De automatische 4WD en de differentieel-  Actief geveerde vooras voor soepel rijden  Turn Assist* voor kortere cyclustijden met  Pneumatische
vergrendeling worden automatisch in- en
uitgeschakeld, bv. in korte bochten, tijdens
het remmen en naargelang de hefpositie en
de rijsnelheid.

en meer tractie.

een minimale draaibeweging van het stuur.

of hydraulische aanhangwagenremmen* zijn verkrijgbaar om met
grote aanhangwagens te werken.
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RIJCOMFORT
Maximaal vermogen aan de grond.
PUMA CVX-tractoren geven u veel vermogen, evenals de middelen om
ze met gemak te besturen. Boven op het tractiemanagement is uw
PUMA CVX-tractor ook uitgerust met een reeks voorasfuncties die het
sturen en remmen verbeteren, en de veiligheid op zowel de weg als het
veld bevorderen.
Vierwielaandrijving- en differentieelslotmanagement zijn op alle PUMA CVX-modellen voorzien. Met bedieningen om tussen de manuele
en automatische modus te schakelen, is de bestuurder in staat om de echte tractie zowel met gedragen als getrokken werktuigen aan te
wenden.
De geveerde vooras verbetert het rijcomfort en geeft de bestuurder tegelijkertijd meer controle. Wanneer er bij hoge snelheid met
gemonteerde werktuigen wordt gewerkt of een lader wordt gehanteerd, gaat de tractor minder deinen. De geveerde vooras heeft een uitslag
van 105 mm en de demping wordt vervolgens gecontroleerd door een geavanceerde accumulator en een regeneratief ventielsysteem voor
een zachtere wegligging. De geveerde vooras beschikt ook over een automatische zelfnivellering afhankelijk van de lading.
Alle PUMA CVX-modellen hebben een “actief” geveerde vooras die voor een neutraal rijgedrag zorgt dankzij elektronische sensoren die de
versnelling, het remmen, de terreinomstandigheden, de verandering van richting en de hefbelasting controleren.
Het resultaat is de zachtst mogelijke wegligging, waarbij de tractor niet langer slingert of begint te deinen.

1m
l 6,
a
a
r
aist
Dra

*) Volgens de wetgeving en specificatie in uw land



Turn Assist - een revolutie in stuurcontrole.
Doordat de tractor uiterst snel van
stuuruitslag tot stuuruitslag draait, kunt u
zich op andere bedieningen concentreren,
tijd besparen en de opbrengst van uw
tractor verhogen.

 Indrukwekkende korte draaicirkel. Door de

compacte afmetingen van de motor hebben
de PUMA-tractoren een uiterst korte
draaicirkel. Door de dynamische spatborden,
die standaard voorzien zijn, geven de
tractoren een 30% grotere stuurhoek voor
een echt uitzonderlijke besturing.

15
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pompcapaciteit van maximaal
170 liter* per minuut voor een uitstekend
reactievermogen en uitzonderlijke controle,
zelfs bij een laag motortoerental.

MAX. POMPDEBIET

200
175

l/min

150
125
100
75
50
25
0
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CASE IH 
PUMA CVX

Concurrent 1

Concurrent 2
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 Hitch Ride Control is een schokdempings-  Tot
systeem om het deinen van zware
werktuigen tijdens het transport te
beperken, en om de stabiliteit ervan te
verbeteren.

9 regelventielen en een Power
Beyond-aansluiting zijn beschikbaar voor
zelfs de meest complexe werktuigen.

 Fronthef

en een 1000 tpm aftakas
verkrijgbaar voor veelzijdige toepassingen.
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HYDRAULIEK
PUMA CVX voor
precisiecontrole.
Het hydraulische systeem op de PUMA CVX geeft u
een uitstekend vermogen met precieze controle. Het
elektronisch gestuurde loadsensingsysteem levert
vandaag het vermogen en de opbrengst die u voor de
werktuigen van morgen nodig hebt.
Het hydraulische systeem van de PUMA CVX wordt gevoed door een variabele
plunjerpomp die maximaal 170 liter per minuut levert voor nauwkeurige en
comfortabele bediening van alle hydraulische functies.
Er kunnen tot 9 regelventielen worden gemonteerd. Alle ventielen zijn Power
Beyond-compatibel en werden in de fabriek uitgerust met afgedekte
aansluitingen.
De krachtige hef is zo ontworpen dat hij 10.460 kg kan opheffen en dat
alles zo eenvoudig mogelijk is voor de bestuurder. Alle PUMA CVXtractoren hebben een geavanceerde elektronische hefinrichting die
gemakkelijk te besturen en erg efficiënt is.
Dankzij de op de spatborden gemonteerde bedieningsknoppen
kunnen zowel de hef als het eerste regelventiel van buiten de
cabine bestuurd worden.

 Op de spatborden gemonteerde bedieningen

voor de hef, het eerste regelventiel en de
aftakas zorgen ervoor dat het veilig en
gemakkelijk is om met één hand werktuigen
te bedienen.

*) Volgens de wetgeving en specificatie in uw land
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aantal geplande onderhoudsbeurten, de motorolie kan bijvoorbeeld
worden gecontroleerd en bijgevuld zonder
de motorkap te openen.

 Behalve

10:12

 Eenvoudige

de uitgebreide standaarduitrusting
biedt Case IH een ruime keuze aan
accessoires die door de dealer worden
geïnstalleerd. Bijvoorbeeld een AFS PRO 600monitor, GPS systemen, fronthefinrichting,
frontaftakas en geavanceerde hifi systemen.

18
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dagelijkse controles en
reiniging met onderhoudspunten bereikbaar
vanaf de grond, en nieuwe uitzwenkbare
koelers die eenvoudig te reinigen zijn.

 Snel en gemakkelijk problemen opsporen  Bij
via de diagnosestekker om op de laptop aan
te sluiten.

de dealer geïnstalleerde accessoires
voor meer keuze, plus de kwaliteit en
betrouwbaarheid die u van Case IH verwacht.
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DUURZAAMHEID
PUMA CVX - maximale productieve tijd.
Blijf rijden! dagelijkse controles nemen bijna geen tijd in beslag
en de geplande onderhoudsbeurten zijn beperkt. aangezien de
rendementsmonitor u ruim op voorhand waarschuwt, hebt u voldoende
tijd om ze in te plannen.
Het routineonderhoud aan de PUMA’s is zo eenvoudig dat de dagelijkse controles niet langer duren dan het bijtanken van uw tractor. Door de motorkap op gascilinders te openen,
kunt u vanaf de grond gemakkelijk en snel aan de motor en koelelementen.
PUMA’s zijn gebouwd om jarenlang mee te gaan. De rendementsmonitor in de cabine waarschuwt de bestuurder niet alleen wanneer routineonderhoud noodzakelijk is, hij detecteert
ook een te hoge motor- en transmissietemperatuur of te lage oliedruk, en zal zo nodig de motor automatisch stilleggen.

Onderhoudsintervallen
800
700

Uren

600
500
400
300
200
100
0


 Met de motorkap open kan de radiator gemakkelijk schoongemaakt en
onderhouden worden.



Het opsporen van defecten is erg
gemakkelijk, maar uw Case IH-dealer kan
zo nodig ter plaatse met een laptop een
volledige systeemdiagnose verrichten.

CASE IH 
PUMA CVX

Concurrent 1

Concurrent 2

 20%

minder onderhoudsintervallen betekent minder
onderhoudskosten.
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Advanced Farming Systems (geavanceerde landbouwsystemen) die op de
PUMA CVX-tractoren verkrijgbaar zijn, zijn
van wezenlijk belang voor de prestaties.
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Pagina 20

 ISOBUS is een krachtige communicatietool  AFS Pro 600-display.
voor de controle van ISOBUS-compatibele
werktuigen, met het oog op een optimale
productiviteit.

Deze toonaangevende gebruikersinterface
toont gegevens in de cabine, slaat ze op voor
analyse en realiseert aanpassingen waar
nodig.

GEÏNTEGREERDE PRECISIE
VOOR EEN MAXIMALE
PRODUCTIE

Een krachtig werkinstrument voor de
professionele landbouw.
Een hogere opbrengst met dezelfde
inspanning of dezelfde opbrengst met
minder inspanning, kan bereikt worden
door precisielandbouw. Dankzij het op het

DGPS gebaseerde systeem op de Case IH
PUMA CVX-tractoren kunt u uw opbrengst
voortdurend registreren en opslaan,
gekoppeld aan de precieze locatie. Deze
informatie - in combinatie met andere door
het DGPS verzamelde gegevens, zoals de

vochtigheid van het graan en de
bodemvariaties - wordt dan gebruikt om
kaarten te maken, met daarop gegevens
voor plaatsafhankelijke toediening van
meststoffen, sproeistoffen en zaaigraan,
zodat u op die manier het rendement

verhoogt. Precisielandbouw vermindert
tevens de arbeidskosten en het
brandstofverbruik.
ISOBUS-compatibiliteit. Na het bepalen
van een communicatieprotocol dat in de
hele sector wordt gebruikt, breidt ISOBUS
nu de mogelijkheden van precisielandbouw
uit aan de hand van meer intelligente
functies en de efficiënte integratie van
GPS-gegevens.
Het AFS AccuGuide™ Autoguidancesysteem van Case IH. Tractorbestuurders
kunnen zich volledig op de prestaties
van hun werktuig concentreren, terwijl
het sturen van de tractor door het
automatische stuursysteem AccuGuide,
door Case IH ontworpen en ontwikkeld,
wordt beheerd. In combinatie met de
DGPS-technologie zorgt dit systeem ervoor
dat de tractor in parallelle sporen rijdt
wanneer er in een rechte lijn, in bochten of
op oneffen terrein wordt gewerkt.
Bij het planten, zaaien of bewerken
van de grond, bestaat er zelfs in moeilijke
weersomstandigheden of ‘s nachts geen
risico op overlapping of onbewerkte
stroken.

 Automatische stuursystemen AccuGuide met
GPS-ontvanger verbeteren de nauwkeurigheid
van precisielandbouw nog meer.
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ONZE SYSTEEMAANPAK
Onderdelen
& Service
Behoud de productiviteit van uw
investering. Case IH en zijn toegewijd
dealernetwerk
bieden
uitstekende
ondersteuning wanneer u uw nieuwe
tractor in ontvangst neemt en zolang hij in
uw bezit is. In uw landbouwbedrijf kunt u
rekenen op opgeleide deskundigen die u
helpen om de productiviteit van uw
investering te behouden.
Bescherm de waarde van uw investering.
Achter ieder Case IH-product gaat een
uitgebreide Europese logistieke organisatie
schuil die de klok rond werkt en meer dan
700.000 verschillende reserveonderdelen

MAX

00800 227344 00
00800 CASE IH 00
100% Support
100% Availability

DEALER

voor oude en nieuwe producten opslaat.
Door echte Case IH-onderdelen te kiezen,
stelt u de veiligheid, waarde en prestaties
van uw originele investering veilig.



Financiering

Uw plaatselijke Case IH-dealer kan met CNH Capital samenwerken om u oplossingen te
bieden die het beste bij uw budget en doelstellingen passen. Bij CNH Capital begrijpen we
dat geen twee landbouwbedrijven hetzelfde zijn. Daarom gaan we tot het uiterste om in de
eerste plaats uw behoeften te begrijpen. Het is onze taak om uw bedrijf van binnen en
buiten te kennen – uw doelstellingen, uw ideeën en uw unieke kijk op de toekomst. Zo
kunnen we financiële oplossingen met diensten combineren die passen voor u.

MAX - de nieuwe service van Case IH. Het hele jaar door staan wij 24 uur per dag voor u
paraat. Spoedlevering: wanneer en waar nodig. U krijgt tijdens het seizoen de absolute
voorrang, omdat uw oogst niet kan wachten.
Dit is een gratis nummer. Als u echter met een gsm vanuit België of Luxemburg telefoneert,
kiest u 022006111 voor België en 03420808282 voor Luxemburg. Merk op dat telefoneren
met een gsm niet gratis is, maar voor eigen rekening gebeurt. Voor informatie in verband met
het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.
Ervaren zakelijk advies bij uw dealer.
Verwacht meer van uw Case IH-dealership.
U wilt een nieuwe machine aanschaffen? U wilt uw park tractoren up-to-date houden?
Ongeacht uw bedrijfsgrootte kunt u altijd contact opnemen met uw plaatselijke Case IHdealer voor professioneel advies over financiering en zakelijke investeringen die een veilige
garantie bieden voor de toekomst. Case IH begrijpt uw landbouwbehoeften als de beste.
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MODELLEN
MOTOR
Aantal cilinders / type
Inhoud (liter)
Boring x slag (mm)
Nominaal vermogen ECE R120 3) (kW/pk)
Nominaal vermogen ECE R120 3) Power Management (kW/pk)
Nominaal motortoerental (omw/min)
Maximaal vermogen ECE R120 3) (kW/pk)
Maximaal vermogen ECE R120 3) Power Management (kW/pk)
... bij motortoerental (omw/min)
Maximale koppel (Nm/omw/min)
Maximale koppel - Power Management (Nm/omw/min)
Koppelstijging standaard / met Power Management (%)
Brandstoftank (liter)
TRANSMISSIE
Continu variabele transmissie 50 km/u of 40 km/u ECO
Powershuttle
Differentieelslot achteras
Bedrijfsrem
VIERWIELAANDRIJVING EN -STUURINRICHTING
Type
Actieve voorasvering
Stuurhoek (°)
Min. draaistraal 1) spoorinstelling 1829 mm (m)
AFTAKAS
Type
Toerentallen
Motortoerental (omw/min)
Astype
Frontaftakas 1000 tpm

22

PUMA 165 CVX

PUMA 180 CVX

6,7
104 x 132
123 / 167
150 / 204
2200
132 / 180
158 / 215
1900 - 2000
774 / 1400
874 / 1600
45 / 35
412

6,7
104 x 132
134 / 182
160 / 218
2200
147 / 200
172 / 234
1900 - 2000
844 / 1400
938 / 1600
45 / 35
412







O
55
6,1

O

PUMA 195 CVX

PUMA 210 CVX

6 turbo, met intercooler
6,7
6,7
104 x 132
104 x 132
145 / 197
157 / 213
172 / 234
175 / 238
2200
2200
156 / 212
164 / 223
177 / 241
178 / 242
1900 - 2000
1900 - 2000
860 / 1400
866 / 1400
965 / 1600
984 / 1600
37 / 30
27 / 30
412
412

PUMA 225 CVX

6,7
104 x 132
165 / 224
181 / 247
2200
169 / 230
185 / 251
1800
950 / 1400
1025 / 1500
32 / 30
412







Meervoudige natte schijfremmen met management
Hydraulisch bediende meervoudige natte schijfremmen, zelfregelend

O
55
6,1

Elektrohydraulisch met management
O
O
55
55
6,1
6,1

O
55
6,1

O

Elektrohydraulisch met management
1000E / 1000
1614 / 1893
1 3/8" 21 splines/ 1 3/8" 6 splines/ 1 3/4" 20 splines
O
O

O

BTS 9C0006 BR NLO 02_09 dv.qxd

23-03-2009

10:12

Pagina 23

SPECIFICATIES
MODELLEN
HYDRAULISCH SYSTEEM
Max. pompdebiet standaard/optioneel
en systeemtype hydraulische pomp (l/min)
Systeemdruk (bar)
Type
Maximaal hefvermogen (kg)
Maximaal aantal regelventielen
Max. aantal centraal gemonteerde regelventielen met elektronische joystick
Categorietype
Hefvermogen (kg) fronthef
GEWICHT
Minimumgewicht (kg)
Toelaatbaar totaal gewicht (kg)
Max. toelaatbaar gewicht vooraan (kg)
Max. toelaatbaar gewicht achteraan (kg)
AFMETINGEN 1)
A: Totale lengte (mm)
B: Totale hoogte (mm)
C: Totale breedte (over achterspatborden met 150 mm verlenging) (mm)
D: Wielbasis (mm)
E: Hoogte vanaf het midden van de achteras / hoogste punt (mm)
F: Spoorbreedte vooras (mm)
achteras (mm)
STANDAARDBANDEN 2)
Vooras
Achteras
 Standaard uitrusting

O Optionele uitrusting

1

) Met standaardbanden

PUMA 165 CVX

PUMA 180 CVX

150 / 170 PFC
215

150 / 170 PFC
215

10460
5 elektr.
4 elektr.
Cat. III
3785

10460
5 elektr.
4 elektr.
Cat. III
3785

7200
13000
6000
9500

7200
13000
6000
9500

7200
13000
6000
9500

7200
13000
6000
9500

7200
13000
6000
9500

5017
3090
2682
2884
2240
1538 / 2260
1530 / 2230

5017
3090
2682
2884
2240
1538 / 2260
1530 / 2230

5017
3090
2682
2884
2240
1538 / 2260
1530 / 2230

5017
3090
2682
2884
2240
1538 / 2260
1530 / 2230

5017
3090
2682
2884
2240
1538 / 2260
1530 / 2230

540/65 R30
650/65 R42

540/65 R30
650/65 R42

540/65 R30
650/65 R42

540/65 R30
650/65 R42

540/65 R30
650/65 R42

2

) Andere banden op verzoek

PUMA 195 CVX

PUMA 210 CVX

150 / 170 PFC
150 / 170 PFC
215
215
EHR met dansonderdrukking
10460
10460
5 elektr.
5 elektr.
4 elektr.
4 elektr.
Cat. III
Cat. III
3785
3785

PUMA 225 CVX

150 / 170 PFC
215
10460
5 elektr.
4 elektr.
Cat. III
3785

3

) ECE R120 stemt overeen met ISO 14396 en 97/68/EC

AFMETINGEN
E
B

D

F

A

C
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CASE IH: VOOR WIE MEER VERWACHT

www.caseih.com

VEILIGHEID EERST. Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden.
Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies op de juiste wijze functioneren.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid werden aangebracht. Dit document werd voor internationale
publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. CASE IH behoudt zich het recht voor om te allen
tijde en zonder voorafgaande informatie, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van
reeds verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat
mogelijk te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen de optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen.
Case IH verkiest
-smeermiddelen.
CNH Belgium NV, Leon Claeysstraat 3A, B - 8210 Zedelgem
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