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Maksymalna produktywność. Silniki o po-
jemności 4,5 l o wysokim momencie obroto-
wym i niskiej prędkości obrotowej posiadają 
turbosprężarkę i chłodnicę powietrza doła-
dowującego, dzięki czemu każda kropla pali-
wa jest maksymalnie wykorzystywana.

Niezawodna eksploatacja. W przypadku 
ciągników z przekładnią Powershuttle pakie-
ty sprzęgieł chłodzone są olejem, co gwaran-
tuje wysoką niezawodność przez cały czas 
eksploatacji.

Zawsze odpowiednia moc. Począwszy od 
kosiarek o wysokim zapotrzebowaniu mocy, 
a skończywszy na mało wymagających roz-
siewaczach nawozów – ciągniki serii JXU do-
starczają zawsze taką moc WOM, jaka jest 
potrzebna do realizacji danego zadania.

Konstrukcja, która wzbudza zaufanie. 
Łatwy dostęp, wygodny fotel operatora, 
dobra widoczność oraz ergonomicznie roz-
mieszczone elementy sterujące sprawiają, 
że każdy operator ciągnika ma pełne zaufanie 
do swojej maszyny.

Hydraulika odpowiednia do wymagań. 
Wybór zaworów hydrauliki zewnętrznej 
montowanych z tyłu lub między osiami, o 
natężeniu przepływu do 80 l/min do pracy 
z ładowaczem czołowym oznacza, że ciągnik 
JXU wykonuje swoją pracę szybciej.

Poradzi sobie z każdym zadaniem. Dzięki 
tylnemu podnośnikowi o maksymalnym 
udźwigu 5.800 kg oraz przedniemu 
podnośnikowi o udźwigu 2.500 kg, ciągniki 
serii JXU zapewniają zawsze wystarczającą 
siłę podnoszenia.

Gotowy do jazdy po drodze. Prędkość 
jazdy do 40 km/h i wybór hydraulicznych 
lub pneumatycznych hamulców przyczepy 
zapewnia szybką i bezpieczną jazdę po 
drodze.

Moc podnoszenia. Zamów ciągnik JXU  
z ładowaczem czołowym LRX i narzędziami, 
a poradzi on sobie z każdym zadaniem 
wymagającym podnoszenia ładunków.

JXU MARKI CASE IH  
– WSZECHSTRONNY CIĄGNIK 
UNIWERSALNY NA KAŻDY SEZON.

Sprawdzona moc. Cała seria jest wyposażona w mocne silnik i, które spełniają wymagania unijnej normy w zakresie emisji spalin Tier III  

i dostarczają wyższy moment obrotowy i wyższą moc. Wraz ze sprawdzonymi elementami konstrukcyjnymi kabiny i przek ładni ciągnik JXU 

to si ła, z którą trzeba się liczyć. Dzięk i  wysokiemu współczynnikowi mocy do masy i znakomitym właściwościom manewrowym nowy ciągnik 

JXU jeszcze lepiej nadaje się do prac z wykorzystaniem wału odbioru mocy, z ładowaczem czołowym oraz do ogólnych prac transportowych 

w Twoim gospodarstwie.

JXU nadaje tempo pracy. Ten niezawodny ciągnik uniwersalny spełnia wszystk ie wymagania stawiane ciągnikowi komunalnemu i jest 

w stanie poradzić sobie bez problemu ze wszystk imi rutynowymi pracami, jak ie są do wykonania w gospodarstwie rolnym 

– niezależnie od tego, czy jest to gospodarstwo hodowlane, z użytkami zielonymi, czy gospodarstwo mieszane. Może on być 

wykorzystywany zarówno jako ciągnik główny, jak również jako wsparcie dla ciągników o wyższej mocy. Podczas głównego 

sezonu, gdy dni robocze są długie i praca musi zostać zakończona w odpowiednim czasie, ciągnik JXU staje na wysokości 

zadania i sprawia, że zespół pracowników wykonuje zaplanowaną pracę.

Dostosowany do Twoich potrzeb. Możesz wybierać między licznymi opcjami, tak imi jak ładowacz czołowy, przedni pod-

nośnik i WOM oraz opony do pracy na terenach zielonych, opony do zastosowań przemysłowych lub rolniczych. Ciągnik 

JXU traf i do Ciebie z pełnym wyposażeniem i gotowy do pracy. Ponadto kabina może zostać na życzenie wyposażona w 

monitor i gniazdo ISO, aby umożliwić wymianę danych pomiędzy ciągnik iem a narzędziem.

ABY UTRZYMAĆ SIĘ W CZOŁÓWCE, POTRZEBUJESZ CIĄGNIKA, KTÓRY ZAPEWNIA ODPOWIEDNIĄ MOC, 
POZWALAJĄCĄ EFEKTYWNIE I OSZCZĘDNIE WYKONYWAĆ CODZIENNE PRACE. NIEZALEŻNIE OD RODZAJU 
ZADANIA, CIĄGNIKI SERII JXU SĄ W KAŻDEJ CHWILI GOTOWE DO PRACY.

Nowy ciągnik JXU może być wszechstronnie 
wykorzystywany w Twoim gospodarstwie.
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Zawsze odpowiednia moc. Począwszy od 
kosiarek o wysokim zapotrzebowaniu mocy, 
a skończywszy na mało wymagających roz-
siewaczach nawozów – ciągniki serii JXU do-
starczają zawsze taką moc WOM, jaka jest 
potrzebna do realizacji danego zadania.

Gotowy do jazdy po drodze. Prędkość 
jazdy do 40 km/h i wybór hydraulicznych 
lub pneumatycznych hamulców przyczepy 
zapewnia szybką i bezpieczną jazdę po 
drodze.

JXU MARKI CASE IH  
– WSZECHSTRONNY CIĄGNIK 
UNIWERSALNY NA KAŻDY SEZON.

Sprawdzona moc. Cała seria jest wyposażona w mocne silnik i, które spełniają wymagania unijnej normy w zakresie emisji spalin Tier III  

i dostarczają wyższy moment obrotowy i wyższą moc. Wraz ze sprawdzonymi elementami konstrukcyjnymi kabiny i przek ładni ciągnik JXU 

to si ła, z którą trzeba się liczyć. Dzięk i  wysokiemu współczynnikowi mocy do masy i znakomitym właściwościom manewrowym nowy ciągnik 

JXU jeszcze lepiej nadaje się do prac z wykorzystaniem wału odbioru mocy, z ładowaczem czołowym oraz do ogólnych prac transportowych 

w Twoim gospodarstwie.

JXU nadaje tempo pracy. Ten niezawodny ciągnik uniwersalny spełnia wszystk ie wymagania stawiane ciągnikowi komunalnemu i jest 

w stanie poradzić sobie bez problemu ze wszystk imi rutynowymi pracami, jak ie są do wykonania w gospodarstwie rolnym 

– niezależnie od tego, czy jest to gospodarstwo hodowlane, z użytkami zielonymi, czy gospodarstwo mieszane. Może on być 

wykorzystywany zarówno jako ciągnik główny, jak również jako wsparcie dla ciągników o wyższej mocy. Podczas głównego 

sezonu, gdy dni robocze są długie i praca musi zostać zakończona w odpowiednim czasie, ciągnik JXU staje na wysokości 

zadania i sprawia, że zespół pracowników wykonuje zaplanowaną pracę.

Dostosowany do Twoich potrzeb. Możesz wybierać między licznymi opcjami, tak imi jak ładowacz czołowy, przedni pod-

nośnik i WOM oraz opony do pracy na terenach zielonych, opony do zastosowań przemysłowych lub rolniczych. Ciągnik 

JXU traf i do Ciebie z pełnym wyposażeniem i gotowy do pracy. Ponadto kabina może zostać na życzenie wyposażona w 

monitor i gniazdo ISO, aby umożliwić wymianę danych pomiędzy ciągnik iem a narzędziem.

Case IH JXU 75
Case IH JXU 85 
Case IH JXU 95
Case IH JXU 105

56 (76)
63 (86)
71 (97)
78 (106)

kW (KM) przy 2300 obr. /min.
Model Znamionowa moc silnika (norma emisji spalin Tier III)

JXU – 
NIEZAWODNY PODCZAS KAZDEJ PRACY

ABY UTRZYMAĆ SIĘ W CZOŁÓWCE, POTRZEBUJESZ CIĄGNIKA, KTÓRY ZAPEWNIA ODPOWIEDNIĄ MOC, 
POZWALAJĄCĄ EFEKTYWNIE I OSZCZĘDNIE WYKONYWAĆ CODZIENNE PRACE. NIEZALEŻNIE OD RODZAJU 
ZADANIA, CIĄGNIKI SERII JXU SĄ W KAŻDEJ CHWILI GOTOWE DO PRACY.

Nowy ciągnik JXU może być wszechstronnie 
wykorzystywany w Twoim gospodarstwie.
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Amortyzowany pomost. Zarówno w przy-
padku ciągników z kabiną, jak i bez kabiny, 
całe stanowisko obsługowe operatora 
i wszystkie elementy sterujące są amorty-
zowane, co zapobiega szkodliwym drganiom 
i nadmiernemu hałasowi.

Elastyczna regulacja. Fotel operatora 
i kolumna kierownicy posiadają możliwość 
pełnej regulacji. Dzięki temu każdy użyt-
kownik, niezależnie od wzrostu, może usta-
wić najbardziej wygodną dla siebie pozycję 
roboczą.

Klimatyzacja. Układ klimatyzacji, który 
na życzenie może zostać zainstalowany 
fabrycznie zapewnia chłodne powietrze 
w kabinie i przejrzyste szyby, niezależnie od 
temperatury panującej na zewnątrz.

Przejrzyste informacje. Tablica przyrzą-
dów w przejrzysty sposób prezentuje in-
formacje o funkcjach ciągnika. Opcjonalnie 
dostępny jest zintegrowany monitor.

Niska konstrukcja. Opcjonalnie dostęp-
na jest kabina z obniżonym dachem, która 
powoduje zmniejszenie całkowitej wysoko-
ści o 80 mm i dzięki temu umożliwia łatwy 
dostęp do niskich zabudowań w gospodar-
stwie.

Widoczność z przodu. Opadająca ku przo-
dowi pokrywa silnika i rura wydechowa 
znajdująca się przy słupku A zapewniają do-
skonałą widoczność przedniego ładowacza 
lub innych narzędzi mocowanych z przodu.

�

Łatwy dostęp. Szeroko otwierane prze-
szklone drzwi kabiny i odpowiednie roz-
mieszczeni elementów sterujących umoż-
liwiają łatwy dostęp do ciągnika z obu 
stron.

Narzędzia zawsze pod kontrolą. Dzięki 
wąskim słupkom kabiny i dużym lusterkom 
zewnętrznym widoczność narzędzia czy 
przyczepy nigdy nie stanowi problemu.

Ciągnik, w którym czujesz się dobrze. Aby zapewnić jeszcze wyższy komfort operatora podczas jazdy po nierównym terenie, w ramach 

wyposażenia specjalnego dostępny jest fotel z amortyzacją pneumatyczną. Uchylne szyby boczne i okno dachowe kabiny umożliwiają dostęp 

świeżego powietrza. Kabina z obniżonym dachem, która jest o 80 mm niższa od wersji standardowej oferuje takie samo wyposażenie 

wewnętrzne, łącznie z opcjonalnym układem klimatyzacji.

Ergonomiczna efektywność. Operator może błyskawicznie zapoznać się z obsługą ciągnika, ponieważ zachowano popularne rozmieszczenie 

elementów sterujących, gdzie wszystkie przyciski sterowania przekładnią i dźwignie do obsługi zaworów hydraulik i zewnętrznej znajdują się 

pod ręką. Poziom hałasu został zredukowany do 75 dB przy pełnym obciążeniu. Ponadto w ramach wyposażenia dodatkowego dostępna jest 

elektroniczna regulacja podnośnika znana z ciągników serii Maxxum, która jest łatwa w użyciu i zapewnia jeszcze wyższy komfort obsługi.

Widoczność w każdym kierunku. Nowa konstrukcja pokrywy silnika nie tylko dobrze się prezentuje, ale zapewnia również lepszą widoczność, 

jakiej wymagają użytkownicy.  Lusterka wewnętrzne i zewnętrzne można tak ustawić, aby uzyskać dobrą widoczność we wszystkich 

kierunkach podczas pracy w polu i jazdy po drodze. Opcjonalnie dostępne są lusterka teleskopowe, które zapewniają jeszcze lepszą widoczność 

wokół ciągnika z szeroką przyczepą.

WYGODNA, ŁATWO DOSTĘPNA I PRZYJAZNA 
DLA UŻYTKOWNIKA.
SERIA JXU ZAPEWNIA MAKSYMALNY KOMFORT JAZDY I MOŻLIWOŚĆ 
WYKONYWANIA RÓŻNORODNYCH ZADAŃ PRZEZ CAŁY DZIEŃ. 
ANTYPOŚLIZGOWE STOPNIE I SZEROKO OTWIERANE PRZESZKLONE 
DRZWI KABINY GWARANTUJĄ BEZPIECZNE I WYGODNE WSIADANIE DO 
CIĄGNIKA. WSZYSTKIE WAŻNE ELEMENTY STERUJĄCE SĄ LOGICZNIE 
ROZMIESZCZONE I ŁATWO DOSTĘPNE. DZIĘKI TEMU PRACA JEST 
BARDZIEJ WYGODNA I WYDAJNA.
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Przejrzyste informacje. Tablica przyrzą-
dów w przejrzysty sposób prezentuje in-
formacje o funkcjach ciągnika. Opcjonalnie 
dostępny jest zintegrowany monitor. KABINA I ELEMENTY STERUJACE
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Narzędzia zawsze pod kontrolą. Dzięki 
wąskim słupkom kabiny i dużym lusterkom 
zewnętrznym widoczność narzędzia czy 
przyczepy nigdy nie stanowi problemu.

Kabina z obniżonym dachem oferuje takie 
same funkcje, jak kabina standardowa.

Ciągnik, w którym czujesz się dobrze. Aby zapewnić jeszcze wyższy komfort operatora podczas jazdy po nierównym terenie, w ramach 

wyposażenia specjalnego dostępny jest fotel z amortyzacją pneumatyczną. Uchylne szyby boczne i okno dachowe kabiny umożliwiają dostęp 

świeżego powietrza. Kabina z obniżonym dachem, która jest o 80 mm niższa od wersji standardowej oferuje takie samo wyposażenie 

wewnętrzne, łącznie z opcjonalnym układem klimatyzacji.

Ergonomiczna efektywność. Operator może błyskawicznie zapoznać się z obsługą ciągnika, ponieważ zachowano popularne rozmieszczenie 

elementów sterujących, gdzie wszystkie przyciski sterowania przekładnią i dźwignie do obsługi zaworów hydraulik i zewnętrznej znajdują się 

pod ręką. Poziom hałasu został zredukowany do 75 dB przy pełnym obciążeniu. Ponadto w ramach wyposażenia dodatkowego dostępna jest 

elektroniczna regulacja podnośnika znana z ciągników serii Maxxum, która jest łatwa w użyciu i zapewnia jeszcze wyższy komfort obsługi.

Widoczność w każdym kierunku. Nowa konstrukcja pokrywy silnika nie tylko dobrze się prezentuje, ale zapewnia również lepszą widoczność, 

jakiej wymagają użytkownicy.  Lusterka wewnętrzne i zewnętrzne można tak ustawić, aby uzyskać dobrą widoczność we wszystkich 

kierunkach podczas pracy w polu i jazdy po drodze. Opcjonalnie dostępne są lusterka teleskopowe, które zapewniają jeszcze lepszą widoczność 

wokół ciągnika z szeroką przyczepą.

WYGODNA, ŁATWO DOSTĘPNA I PRZYJAZNA 
DLA UŻYTKOWNIKA.
SERIA JXU ZAPEWNIA MAKSYMALNY KOMFORT JAZDY I MOŻLIWOŚĆ 
WYKONYWANIA RÓŻNORODNYCH ZADAŃ PRZEZ CAŁY DZIEŃ. 
ANTYPOŚLIZGOWE STOPNIE I SZEROKO OTWIERANE PRZESZKLONE 
DRZWI KABINY GWARANTUJĄ BEZPIECZNE I WYGODNE WSIADANIE DO 
CIĄGNIKA. WSZYSTKIE WAŻNE ELEMENTY STERUJĄCE SĄ LOGICZNIE 
ROZMIESZCZONE I ŁATWO DOSTĘPNE. DZIĘKI TEMU PRACA JEST 
BARDZIEJ WYGODNA I WYDAJNA.

Wersja bez kabiny posiada takie samo lo-
giczne rozmieszczenie elementów sterują-
cych, jak wersja z kabiną.
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Filtrowanie zasysanego powietrza poprzez 
układ wydechowy. Dostępne jest specjalne 
wyposażenie przeznaczone do zastosowa-
nia w warunkach o dużym stopniu zapylenia. 
Cząsteczki  zanieczyszczeń znajdujące się w 
powietrzu są kierowane bezpośrednio z filtra 
PowerCore do strumienia gazów spalinowych.

Produktywność zawsze na wysokim po-
ziomie. Silnik i przekładnia zapewniają za-
wsze niezmienną wydajność.

MOC I REZERWA MOCY NA ŻĄDANIE.
CIĄGNIKI SERII JXU NAPĘDZANE SĄ PRZEZ 4-CYLINDROWE SILNIKI Z TURBOSPRĘŻARKĄ 
I CHŁODNICĄ POWIETRZA DOŁADOWUJĄCEGO. ZAPEWNIA TO MAKSYMALNĄ MOC PRZY NISKIM 
ZUŻYCIU PALIWA. DUŻY PRZYROST MOMENTU OBROTOWEGO UMOŻLIWIA ODPOWIEDNIE 
PRZYSPIESZANIE I ZNAKOMITE WALORY TRAKCYJNE, PODCZAS GDY STAŁY POZIOM MOCY 
GWARANTUJE NIEZAWODNY NAPĘD WOM.

Wyższa moc przy niższych kosztach. Nowa generacja silników wytwarza moc, jakiej oczekujesz od ciągnika firmy Case IH, utrzymując minimalne koszty eksploatacji. 

Maksymalny moment obrotowy przy 1300 obr./min w ciągniku JXU 105 wynosi aż 425 Nm. Znamionowa prędkość obrotowa wynosząca 2300 obr./min powoduje mniej-

sze zużycie paliwa. A dzięki odstępom między przeglądami wynoszącym 600 godzin oszczędzasz dodatkowo na kosztach konserwacji.

Moc zawsze i wszędzie, gdy jej potrzebujesz. Wysoka moc w dużym zakresie prędkości obrotowej oznacza bardziej oszczędne zużycie paliwa. Wysoki moment obro-

towy przy niskiej prędkości obrotowej silnika zapewnia płynny rozruch, natomiast ostra krzywa mocy zapewnia dodatkową moc, która jest potrzebna do komfortowej 

i efektywnej pracy wału odbioru mocy i podnośnika.

Gotowy do pracy przy każdej pogodzie. Dzięki nowym, wysoce szczelnym chłodnicom, uzyskujesz 

lepsze chłodzenie na mniejszej przestrzeni dla efektywnego odprowadzania ciepła nawet przy wysokich 

temperaturach otoczenia. Przy niskich temperaturach opcjonalny wentylator Visco umożliwia szybsze 

rozgrzanie silnika i pracuje, aż silnik uzyska temperaturę roboczą. Dzięki temu temperatura robocza zostaje 

szybciej osiągnięta i następnie jest utrzymywana na stałym poziomie. Akumulator o wysokiej wydajności i zin-

tegrowany w głowicy cylindrów system podgrzewania zasysanego powietrza pozwalają na rozruch zimnego 

silnika nawet przy temperaturach do -25°C.

�

Lepsza praca silnika przy niskich tem-
peraturach. Dzięki wentylatorowi Visco 
silnik szybciej osiąga temperaturę roboczą. 
Umożliwia to efektywną pracę silnika  także 
podczas bardzo niskich temperatur.

Turbosprężarka i chłodnica powietrza 
doładowującego. Silniki ciągników JXU 
wyposażone są w wydajną turbosprężarkę 
i chłodnicę międzystopniową powietrze-po-
wietrze , co zapewnia zwiększenie spraw-
ności termicznej i maksymalne wykorzysta-
nie każdej kropli paliwa.

Przyjazny dla środowiska. System we-
wnętrznej recyrkulacji gazów spalinowych 
(EGR), niższy poziom emisji spalin oraz dłuż-
sze odstępy między przeglądami zapewniają 
większą wydajność i są bardziej przyjazne 
dla środowiska.

Biodiesel. W silnikach ciągników serii JXU 
można stosować 100% biodiesel (B100).

KRZYWA MOCY CIĄGNIKA JXU 105

Mocne 4-cylindrowe silniki dieslel. Sil-
niki nowych ciągników serii JXU o pojemno-
ści 4,5 l zapewniają znakomite parametry 
w zakresie momentu obrotowego, szybko-
ści reakcji  oraz oszczędności paliwa.

Efektywny przekaz mocy. Dzięki silnikom 
o wysokim momencie obrotowym, które 
posiadają rezerwę momentu obrotowego 
do 40% (w modelu JXU 85) poradzisz so-
bie nawet z najbardziej wymagającymi pra-
cami.
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M
)
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Produktywność zawsze na wysokim po-
ziomie. Silnik i przekładnia zapewniają za-
wsze niezmienną wydajność.

SILNIK

MOC I REZERWA MOCY NA ŻĄDANIE.
CIĄGNIKI SERII JXU NAPĘDZANE SĄ PRZEZ 4-CYLINDROWE SILNIKI Z TURBOSPRĘŻARKĄ 
I CHŁODNICĄ POWIETRZA DOŁADOWUJĄCEGO. ZAPEWNIA TO MAKSYMALNĄ MOC PRZY NISKIM 
ZUŻYCIU PALIWA. DUŻY PRZYROST MOMENTU OBROTOWEGO UMOŻLIWIA ODPOWIEDNIE 
PRZYSPIESZANIE I ZNAKOMITE WALORY TRAKCYJNE, PODCZAS GDY STAŁY POZIOM MOCY 
GWARANTUJE NIEZAWODNY NAPĘD WOM.

Wyższa moc przy niższych kosztach. Nowa generacja silników wytwarza moc, jakiej oczekujesz od ciągnika firmy Case IH, utrzymując minimalne koszty eksploatacji. 

Maksymalny moment obrotowy przy 1300 obr./min w ciągniku JXU 105 wynosi aż 425 Nm. Znamionowa prędkość obrotowa wynosząca 2300 obr./min powoduje mniej-

sze zużycie paliwa. A dzięki odstępom między przeglądami wynoszącym 600 godzin oszczędzasz dodatkowo na kosztach konserwacji.

Moc zawsze i wszędzie, gdy jej potrzebujesz. Wysoka moc w dużym zakresie prędkości obrotowej oznacza bardziej oszczędne zużycie paliwa. Wysoki moment obro-

towy przy niskiej prędkości obrotowej silnika zapewnia płynny rozruch, natomiast ostra krzywa mocy zapewnia dodatkową moc, która jest potrzebna do komfortowej 

i efektywnej pracy wału odbioru mocy i podnośnika.

Gotowy do pracy przy każdej pogodzie. Dzięki nowym, wysoce szczelnym chłodnicom, uzyskujesz 

lepsze chłodzenie na mniejszej przestrzeni dla efektywnego odprowadzania ciepła nawet przy wysokich 

temperaturach otoczenia. Przy niskich temperaturach opcjonalny wentylator Visco umożliwia szybsze 

rozgrzanie silnika i pracuje, aż silnik uzyska temperaturę roboczą. Dzięki temu temperatura robocza zostaje 

szybciej osiągnięta i następnie jest utrzymywana na stałym poziomie. Akumulator o wysokiej wydajności i zin-

tegrowany w głowicy cylindrów system podgrzewania zasysanego powietrza pozwalają na rozruch zimnego 

silnika nawet przy temperaturach do -25°C.

Jeszcze większa moc. Dzięki przyrosto-
wi momentu obrotowego do 40%, przy 
pracy z narzędziami zawieszanymi z przo-
du i z tyłu dostępna jest jeszcze większa 
moc poprzez naciśnięcie odpowiedniego 
przycisku.

�

Łatwe czyszczenie chłodnic. Chłod-
nice można wysunąć w celu łatwego 
i szybkiego wyczyszczenia.

KRZYWA MOCY CIĄGNIKA JXU 105
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Przekładnia Powershuttle. Ułatwia wyko-
nywanie prac z ładowaczem, ponieważ pa-
kiety mokrych sprzęgieł umożliwiają zmianę 
kierunku poprzez prosty ruch dźwignią.

Powershift. Przekładnia Powershift o 2 
stopniach prędkości umożliwia zmianę 
biegów pod obciążeniem i podczas jazdy 
bez użycia sprzęgła, dzięki czemu można 
uzyskać najwyższą moc i wydajność.

Przycisk sprzęgła Powerclutch. Prze-
łączanie między wszystkimi biegami głów-
nymi poprzez zwykłe naciśnięcie przycisku, 
bez konieczności użycia pedału sprzęgła.

MOC I WYDAJNOŚĆ 
PRZY KAŻDEJ PRACY.
PRZEKŁADNIA I WOM W CIĄGNIKACH JXU WYRÓŻNIAJĄ SIĘ MAKSYMALNĄ 
WYDAJNOŚCIĄ I NIEZAWODNOŚCIĄ. PRECYZYJNA KONSTRUKCJA PRZEKŁADNI 
I SMAROWANIE POD CIŚNIENIEM SĄ PERFEKCYJNIE DOSTOSOWANE DO 
SILNIKA I UKŁADU NAPĘDOWEGO. NADAJĄ ONE CIĄGNIKOWI NIEZBĘDNĄ 
WYTRZYMAŁOŚĆ I MOC.

Sprawdzone przekładnie. Tysiące przepracowanych godzin u klientów na całym świecie stanowią potwierdzenie faktu, że 

przekładnie te są wytrzymałe i niezawodne. W Europie jako wyposażenie standardowe oferowana jest przekładnia Power-

shuttle z 24 biegami jazdy do przodu i 24 biegami jazdy wstecz z dwoma stopniami prędkości Powershift. Dzięki bardzo 

dobrej synchronizacji przełożeń można szybko zmieniać biegi podczas jazdy po drodze, aż do uzyskania maksymalnej pręd-

kości 40 km/h. Do prac polowych dostępnych jest jedenaście biegów w głównym zakresie roboczym od 4 do 12 km/h.

Dodatkowy wybór przekładni. Jeśli przekładnia Powershuttle o zawansowanych parametrach technicznych nie jest wy-

magana, wówczas ciągnik JXU może zostać wyposażony w tradycyjną przekładnię z mechaniczną przekładnią nawrotną.   

W zakresie specjalnych zastosowań, które wymagają maksymalnej precyzji, dostępna jest opcjonalnie przekładnia z biega-

mi pełzającymi, która pozwala na uzyskanie prędkości 200 m/h przy znamionowej prędkości obrotowej silnika.

Moc WOM do każdej pracy. W ciągnikach serii JXU napęd WOM o wysokiej wydajności zapewnia maksymalne przeno-

szenie mocy podczas prac w każdym sezonie – począwszy od prac uprawowych wiosną poprzez żniwa latem i zadawanie 

paszy jesienią, a skończywszy na odśnieżaniu zimą. W przypadku narzędzi o niskim zapotrzebowaniu mocy, np. opryskiwacz 

czy zamiatarka ze szczotkami walcowymi, tryb 540 Economy z prędkością 540 obr. /min przy 65% znamionowej prędkości 

obrotowej silnika zapewnia bardziej oszczędne zużycie paliwa oraz bardziej cichą pracę silnika. Dzięki łatwej obsłudze i na-

tychmiast dostępnej mocy, z której można skorzystać podczas każdego rodzaju prac jesteś w stanie bez trudu dotrzymać 

terminów zaplanowanych zadań.

Sprzęgło wielotarczowe. Modulowane 
załączanie zapewnia płynną zmianę biegów, 
podczas gdy chłodzenie olejowe zapewnia 
trwałość.

�

3 prędkości WOM. Można wybrać pręd-
kość obrotową 540, 540 Economy lub 
1000 obr./min bez konieczności opuszcza-
nia kabiny. Umożliwia to łatwą wymianę 
narzędzi.

Opcjonalny WOM zależny. Proporcjonalny 
WOM zależny dostosowuje swoją prędkość 
obrotową do prędkości jazdy ciągnika, uła-
twiając prace specjalistyczne.

Przedni WOM i podnośnik. Możesz jesz-
cze bardziej zwiększyć wszechstronność 
swojego ciągnika JXU poprzez przedni pod-
nośnik o udźwigu 2500 kg i przedni WOM  
o prędkości obrotowej 1000 obr./min.

Przyciski WOM na błotnikach. Dostępne 
opcjonalnie przyciski sterowania wałkiem 
WOM umieszczone na zewnątrz ciągnika 
zapewniają większe bezpieczeństwo pod-
czas wykonywanych przez jedną osobę 
prac stacjonarnych, np. z pompą wodną.
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Przekładnia Powershuttle sprawia, że pra-
ce z ładowaczem są dziecinnie proste.

PRZEKŁADNIA I WOM

MOC I WYDAJNOŚĆ 
PRZY KAŻDEJ PRACY.
PRZEKŁADNIA I WOM W CIĄGNIKACH JXU WYRÓŻNIAJĄ SIĘ MAKSYMALNĄ 
WYDAJNOŚCIĄ I NIEZAWODNOŚCIĄ. PRECYZYJNA KONSTRUKCJA PRZEKŁADNI 
I SMAROWANIE POD CIŚNIENIEM SĄ PERFEKCYJNIE DOSTOSOWANE DO 
SILNIKA I UKŁADU NAPĘDOWEGO. NADAJĄ ONE CIĄGNIKOWI NIEZBĘDNĄ 
WYTRZYMAŁOŚĆ I MOC.

Sprawdzone przekładnie. Tysiące przepracowanych godzin u klientów na całym świecie stanowią potwierdzenie faktu, że 

przekładnie te są wytrzymałe i niezawodne. W Europie jako wyposażenie standardowe oferowana jest przekładnia Power-

shuttle z 24 biegami jazdy do przodu i 24 biegami jazdy wstecz z dwoma stopniami prędkości Powershift. Dzięki bardzo 

dobrej synchronizacji przełożeń można szybko zmieniać biegi podczas jazdy po drodze, aż do uzyskania maksymalnej pręd-

kości 40 km/h. Do prac polowych dostępnych jest jedenaście biegów w głównym zakresie roboczym od 4 do 12 km/h.

Dodatkowy wybór przekładni. Jeśli przekładnia Powershuttle o zawansowanych parametrach technicznych nie jest wy-

magana, wówczas ciągnik JXU może zostać wyposażony w tradycyjną przekładnię z mechaniczną przekładnią nawrotną.   

W zakresie specjalnych zastosowań, które wymagają maksymalnej precyzji, dostępna jest opcjonalnie przekładnia z biega-

mi pełzającymi, która pozwala na uzyskanie prędkości 200 m/h przy znamionowej prędkości obrotowej silnika.

Moc WOM do każdej pracy. W ciągnikach serii JXU napęd WOM o wysokiej wydajności zapewnia maksymalne przeno-

szenie mocy podczas prac w każdym sezonie – począwszy od prac uprawowych wiosną poprzez żniwa latem i zadawanie 

paszy jesienią, a skończywszy na odśnieżaniu zimą. W przypadku narzędzi o niskim zapotrzebowaniu mocy, np. opryskiwacz 

czy zamiatarka ze szczotkami walcowymi, tryb 540 Economy z prędkością 540 obr. /min przy 65% znamionowej prędkości 

obrotowej silnika zapewnia bardziej oszczędne zużycie paliwa oraz bardziej cichą pracę silnika. Dzięki łatwej obsłudze i na-

tychmiast dostępnej mocy, z której można skorzystać podczas każdego rodzaju prac jesteś w stanie bez trudu dotrzymać 

terminów zaplanowanych zadań.

Sprzęgło wielotarczowe. Modulowane 
załączanie zapewnia płynną zmianę biegów, 
podczas gdy chłodzenie olejowe zapewnia 
trwałość.

�

Przyciski WOM na błotnikach. Dostępne 
opcjonalnie przyciski sterowania wałkiem 
WOM umieszczone na zewnątrz ciągnika 
zapewniają większe bezpieczeństwo pod-
czas wykonywanych przez jedną osobę 
prac stacjonarnych, np. z pompą wodną.

Przedni podnośnik i WOM jeszcze bardziej 
zwiększają wszechstronność ciągnika JXU.
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TRANSMISSION AND PTO

Power and efficiency in
every application.
JXU transmissions and PTO drives are engineered
for the highest degree of efficiency and reliability.
Precision helical gears and forced lubrication
systems, are perfectly matched to the engine and
driveline for endurance and performance.

Proven transmissions. Many hours of successful operation have proved the robust reliability of these transmissions in the hands of

customers across the world. In Europe, the 24 forward and 24 reverse speed powershuttle transmission is standard and includes a 2

speed powershift. Ratios are closely matched enabling a rapid speed progression without loss of momentum up to the maximum speed

of 40 km/hr for road transport work. In field applications there are 11 speeds in the all important 4-12 kph working range.

More transmission choices. If the sophistication of a power shuttle transmission is not appropriate for your application, then JXU

tractors can also be equipped by a conventional transmission with mechanical shuttle for forward / reverse direction changes. For

specialist tasks where precision is a priority, a creep speed option is available on this driveline enabling speeds down to 200 metres

per hour at rated engine speed.

PTO power for every task. The heavy duty pto driveline of JXU transmits maximum power for a years worth of activity, from cultivating

in Spring to mowing in Summer, feeding in Autumn and snow blowing in Winter. For implements with low power requirements such as

sprayers or rotary brushes, the 540 Economy speed provides 540 rpm rotation speed at 65% engine speed for greater fuel efficiency and

reduced engine noise. In every application the easy operation and ready power delivery will give you the edge and keep you on schedule.

Extend the versatility of JXU by equipping
your tractor with a front mounted linkage
and pto system.

qPowershuttle makes loader work quick
and easy.

p
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Ergonomiczna obsługa. Przekładnia Po-
wershuttle oraz praktycznie umieszczona 
dźwignia umożliwiają obsługę ciągnika bez 
wysiłku.

Komfort jazdy. Zintegrowane amortyzatory 
gazowe absorbują wszelkie wstrząsy, które 
powstają podczas jazdy po nierównym tere-
nie. Chroni to ładowacz, ciągnik i użytkownika.

Precyzyjna praca. Przy zastosowaniu 
poziomowania można podnosić palety 
i pełne łyżki bez ryzyka, że cokolwiek się 
przewróci lub wysypie.

Łatwy załadunek. Ładowacze LRX firmy 
Case IH, które idealnie pasują do ciągników 
JXU i oferują udźwig 2500 kg są nie do po-
konania.

10

Dzięki tylnemu podnośnikowi z czujni-
kiem na dolnym cięgle i siłownikom o dużych 
wymiarach poradzisz sobie nawet z naj-
trudniejszymi zadaniami w Twoim gospo-
darstwie.

Mechanicznie sterowany podnośnik 
obejmuje łatwe w użyciu funkcje szybkie-
go podnoszenia i opuszczania narzędzia.

Moc hydrauliczna na żądanie. Ciągnik 
może zostać wyposażony łącznie w 5 za-
worów hydrauliki zewnętrznej – trzy z tyłu 
i dwa między osiami.

Mocny podnośnik. Tylny podnośnik posia-
dający dwa zewnętrzne cylindry hydraulicz-
ne charakteryzuje się udźwigiem 5800 kg. 
Dzięki temu można bez trudu podnosić cięż-
kie narzędzia zawieszane z tyłu.

Intuicyjna obsługa. Dzięki nowej elek-
tronicznej regulacji podnośnika, podob-
nie jak w ciągnikach Maxxum, regularnie 
używane elementy sterujące znajdują się 
bezpośrednio w zasięgu ręki. Sprawia to, 
że obsługa jest niezwykle prosta.

Szybka reakcja. Skierowanie przepływu 
niewykorzystywanego oleju z układu kie-
rowniczego do układu ładowacza zapewnia 
szybsze podnoszenie ładunków.

case jxu.indd   10 2009-07-30   10:33:59
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Loads better. Case IH LRZ loaders are
the perfect match for Case IH JXU
tractors and with a lifting capability of
2500 kg, they are unbeatable.

Handle with precision. Palletised goods
can be lifted without fear of tipping and
full buckets of grain are not spilled when
using the parallel linkage system.

Ergonomic control. The joystick is
conveniently positioned and when
combined with a powershuttle
transmission, vehicle operation is stress-
free.

Tough linkage. Boosted by 2 external
hydraulic rams, rear linkage capability is
in excess of 5800 kg to lift heavy rear
mounted implements with ease.

Intuitive controls. New Maxxum type
Electronic Hitch Control system simplifies
operation by placing regularly used
controls under the palm of your hand.

Fast response. By combining unused oil
flow from the steering system for loader
operations, loader lifting speed is
increased and cycle times are faster.

Oil flow where you need it. A total of 5
load sensing remote valves are possible,
with 3 rear mounted and 2 mid mounted.

Ride in comfort. In built hydraulic
accumulators absorb the shocks
experienced when crossing rough terrain,
to protect the loader, tractor and operator.
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Ergonomiczna obsługa. Przekładnia Po-
wershuttle oraz praktycznie umieszczona 
dźwignia umożliwiają obsługę ciągnika bez 
wysiłku.

WYDAJNA PRACA 
PODNOŚNIKA I ŁADOWACZA.

WSZECHSTRONNE CIĄGNIKI SERII JXU TO MASZYNY, KTÓRE MOGĄ WYKONAĆ 
WSZYSTKIE PRACE W GOSPODARSTWIE, MIĘDZY INNYMI TRANSPORT KISZONKI, 
SŁOMY, ZIARNA ORAZ NAWOZU. A KIEDY TRZEBA WYKONAĆ PRACE POLOWE, 
WÓWCZAS WYSTARCZY ZDEMONTOWAĆ ŁADOWACZ I PODŁĄCZYĆ NARZĘDZIE 
NA PRZEDNIM LUB TYLNYM PODNOŚNIKU LUB Z OBYDWU STRON.

11

UKŁAD HYDRAULICZNY I ŁADOWACZ

Bez ograniczeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o układanie bel, załadunek kiszonki, czy też transport ziarna lub palet – ładowacz LRX firmy 

Case IH i szeroka gama narzędzi  poradzą sobie z każdym ładunkiem. Dzięki systemowi szybkozłączy można łatwo wymieniać narzędzia. Również 

montaż i demontaż ładowacza jest niezwykle prosty. W razie potrzeby ramiona ładowacza czołowego LRX mogą być wykorzystywane zamiennie 

z ciągnikami serii JXU, CS Pro i Maxxum, aby zapewnić maksymalną elastyczność i wszechstronność w gospodarstwie.

Szybka reakcja. Przepływ oleju zasilający układ hydrauliczny i tylny podnośnik dostarczany jest przez pompę o maksymalnym wydatku 61 l /min, 

podczas gdy oddzielna pompa o maksymalnym wydatku 36 l /min odpowiada za przepływ  oleju dla układu kierowniczego. Rozwiązanie to 

gwarantuje, że również przy niskiej prędkości obrotowej silnika możliwe jest łatwe kierowanie bez strat mocy układu hydraulicznego. Ponadto 

zawory hydraulik i zewnętrznej znajdujące się między osiami posiadają funkcję, dzięki której niewykorzystany olej z układ kierowniczego zostaje 

skierowany do układu ładowacza przy natężeniu przepływu 80 l /min, co zapewnia przyspieszenie pracy.

Wszystko pod kontrolą. Tylny podnośnik z czujnikami na dolnym cięgle można zamówić z mechanicznym lub elektronicznym sterowaniem,  

w zależności od indywidualnych potrzeb. Jeśli ciągnik jest wyposażony w elektroniczną regulację podnośnika, na zewnątrz na błotnikach znajdują 

się przyciski podnoszenia i opuszczania, które umożliwiają bezpieczne i kontrolowane podłączanie większych narzędzi, co stanowi dodatkową 

zaletę. W obu przypadkach oferowany jest trzypunktowy układ zawieszenia o takim samym obciążeniu i udźwigu od 3.900 kg do 5.850 kg, 

w zależności od specyfikacji.

Dzięki tylnemu podnośnikowi z czujni-
kiem na dolnym cięgle i siłownikom o dużych 
wymiarach poradzisz sobie nawet z naj-
trudniejszymi zadaniami w Twoim gospo-
darstwie.

Mechanicznie sterowany podnośnik 
obejmuje łatwe w użyciu funkcje szybkie-
go podnoszenia i opuszczania narzędzia.

Elektroniczna regulacja podnośnika 
zapewnia uzyskanie maksymalnej pre-
cyzji poprzez naciśnięcie przycisku.

Moc hydrauliczna na żądanie. Ciągnik 
może zostać wyposażony łącznie w 5 za-
worów hydrauliki zewnętrznej – trzy z tyłu 
i dwa między osiami.
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OPTYMALNA JAZDA 
– NA POLU I PO DRODZE.

1�

Przy pełnym zestawie obciążników 
przednich 50% masy ciągnika spoczywa 
na przedniej osi. Zapewnia to spokojną jaz-
dę po drodze nawet z ciężkim narzędziem 
podłączonym z tyłu.

Wybór hamulców przyczepy. Dostępne 
są hydrauliczne lub pneumatyczne hamulce 
przyczepy, zapewniające bezpieczną jazdę 
po drodze.

Znakomite właściwości manewrowe. 
Kąt skrętu kół osi przedniej wynoszący 60 
stopni zapewnia promień skrętu 4050 mm, 
umożliwiając łatwe manewrowanie we-
wnątrz zabudowań oraz na zewnątrz w go-
spodarstwie.

Ogromna wytrzymałość. Przy minimalnej 
masie 3.900 kg i obciążeniu użytkowym 
2.900 kg ciągnik JXU z pewnością  poradzi 
sobie z każdym zadaniem.

Dynamiczne błotniki przednie. Szerokie 
błotniki przednie (480 mm) dają się skrę-
cać niezależnie od przednich kół i tym sa-
mym zapewniają maksymalny kąt skrętu, 
podczas gdy koła pozostają zakryte.

Opcje kół i opon. Dzięki opcjom opon do 
terenów zielonych, opon przemysłowych 
i rolniczych można dostosować ciągnik JXU 
do indywidualnych potrzeb każdego gospo-
darstwa.

Bezpieczeństwo na polu. Niezależnie od tego, czy są wyposażone w wąskie opony zapewniające wysoki prześwit do siewu rzędowego i upraw 

rzędowych, czy też w szerokie opony dla maksymalnej ochrony gleby – ciągniki serii JXU poruszają się bezpiecznie po każdym terenie. Napęd na 

cztery koła i blokady mechanizmu różnicowego można załączyć poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, co gwarantuje maksymalną trakcję 

we wszystkich warunkach. Dostępne są też obciążniki do pracy z przyczepą.

Pewność siebie na drodze. Dzięki niskiej masie ciągnika, silnikowi o wysokim momencie obrotowym i łatwej zmianie biegów można szybko poru-

szać się po drodze, przyspieszając do pełnej prędkości i utrzymując żądaną prędkość jazdy. Samonastawne hamulce tarczowe w kąpieli olejowej 

zapewniają efektywną moc hamowania. W przypadku modelu z napędem na cztery koła możliwe jest dodatkowo hamowanie czterech kół. Dla jesz-

cze większego bezpieczeństwa ciągnik JXU może zostać wyposażony w hydrauliczny lub pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy, dzięki czemu 

duże obciążenie jest pod pełną kontrolą.

Odpowiednie wyposażenie. Przedłużenia błotników sprawiają, że opony są całkowicie zakryte. Dzięki 

temu woda opadowa z drogi nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. 

Oświetlenie znajdujące się wokół ciągnika sygnalizuje Twoją obecność na drodze. Na życzenie dostęp-

ne są opony z bieżnikiem do terenów zielonych, które zapewniają optymalną ochronę podłoża podczas 

pracy w parkach. W przypadku wykorzystywania ciągnika do prac komunalnych lub transportowych 

solidne opony przemysłowe z blokowym wzorem bieżnika gwarantują stabilną jazdę po drodze 

i dłuższą żywotność na utwardzonym podłożu.

DZIĘKI WYSOKIEMU WSPÓŁCZYNNIKOWI MOCY DO MASY, SOLIDNYM 
HAMULCOM I MOCNEMU NAPĘDOWI NA CZTERY KOŁA CIĄGNIKI SERII JXU  
SĄ W STANIE SPROSTAĆ WYMAGANIOM TWOJEGO GOSPODARSTWA.

Napęd na cztery koła. Solidna oś przed-
nia zapewnia znakomite walory trakcyjne 
nawet w trudnych warunkach i hamulce 
czterech kół do jazdy po drodze.

Pierwszorzędna trakcja. Hydrauliczna 
przednia blokada mechanizmu różnicowego 
gwarantuje maksymalną przyczepność na 
polu i maksymalną ochronę opon podczas 
prac na terenie gospodarstwa.
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UKŁAD NAPEDOWY

OPTYMALNA JAZDA 
– NA POLU I PO DRODZE.

1�

Wybór hamulców przyczepy. Dostępne 
są hydrauliczne lub pneumatyczne hamulce 
przyczepy, zapewniające bezpieczną jazdę 
po drodze.

Opcje kół i opon. Dzięki opcjom opon do 
terenów zielonych, opon przemysłowych 
i rolniczych można dostosować ciągnik JXU 
do indywidualnych potrzeb każdego gospo-
darstwa.

Bezpieczeństwo na polu. Niezależnie od tego, czy są wyposażone w wąskie opony zapewniające wysoki prześwit do siewu rzędowego i upraw 

rzędowych, czy też w szerokie opony dla maksymalnej ochrony gleby – ciągniki serii JXU poruszają się bezpiecznie po każdym terenie. Napęd na 

cztery koła i blokady mechanizmu różnicowego można załączyć poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku, co gwarantuje maksymalną trakcję 

we wszystkich warunkach. Dostępne są też obciążniki do pracy z przyczepą.

Pewność siebie na drodze. Dzięki niskiej masie ciągnika, silnikowi o wysokim momencie obrotowym i łatwej zmianie biegów można szybko poru-

szać się po drodze, przyspieszając do pełnej prędkości i utrzymując żądaną prędkość jazdy. Samonastawne hamulce tarczowe w kąpieli olejowej 

zapewniają efektywną moc hamowania. W przypadku modelu z napędem na cztery koła możliwe jest dodatkowo hamowanie czterech kół. Dla jesz-

cze większego bezpieczeństwa ciągnik JXU może zostać wyposażony w hydrauliczny lub pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy, dzięki czemu 

duże obciążenie jest pod pełną kontrolą.

Odpowiednie wyposażenie. Przedłużenia błotników sprawiają, że opony są całkowicie zakryte. Dzięki 

temu woda opadowa z drogi nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. 

Oświetlenie znajdujące się wokół ciągnika sygnalizuje Twoją obecność na drodze. Na życzenie dostęp-

ne są opony z bieżnikiem do terenów zielonych, które zapewniają optymalną ochronę podłoża podczas 

pracy w parkach. W przypadku wykorzystywania ciągnika do prac komunalnych lub transportowych 

solidne opony przemysłowe z blokowym wzorem bieżnika gwarantują stabilną jazdę po drodze 

i dłuższą żywotność na utwardzonym podłożu.

DZIĘKI WYSOKIEMU WSPÓŁCZYNNIKOWI MOCY DO MASY, SOLIDNYM 
HAMULCOM I MOCNEMU NAPĘDOWI NA CZTERY KOŁA CIĄGNIKI SERII JXU  
SĄ W STANIE SPROSTAĆ WYMAGANIOM TWOJEGO GOSPODARSTWA.

Przy mniej wymagających pracach 
idealnym rozwiązaniem jest często 
napęd na dwa ko ła.

Dostępne są sol idne opony przemysłowe 
z blokowym wzorem bieżnika i opony 
zapewniające ochronę terenów z ielonych.
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NASZE ROZWIAZANIA

CZĘŚCI ZAMIENNE 
I SERWIS FINANSOWANIE
Utrzymanie wysokiej wydajności. Firma Case IH 

i jej wyspecjalizowani dealerzy oferują Ci wsparcie 

przy dostawie nowej maszyny oraz w trakcie jej 

użytkowania. W swoim gospodarstwie możesz zdać 

się na wykwalifikowanych mechaników serwisowych, 

którzy pomogą Ci utrzymać wysoką wydajność 

Twojej maszyny.

Zabezpieczenie inwestycji. Każdy produkt firmy 

Case IH posiada zaplecze w postaci rozbudowanej 

europejskiej sieci zaopatrzenia w części zamienne 

z magazynami posiadającymi zapas ponad 700.000 

pozycji części zamiennych do starszych i nowych 

modeli maszyn. Decydując się na oryginalne części 

zamienne firmy Case IH zachowujesz bezpieczeństwo 

oraz zapewniasz utrzymanie wysokiej wartości 

i wydajności Twojej maszyny.

TWÓJ PARTNER
Kompetentne doradztwo u Twojego lokalnego dealera.

Wymagaj więcej od Twojego dealera Case IH.

Niezależnie od tego, czy będziesz chciał kupić pojedynczą nową maszynę, czy będziesz chciał od-

nowić cały park maszynowy, niezależnie od wielkości Twojego gospodarstwa, skontaktuj się z lo-

kalnym dealerem Case IH, który udzieli Ci wsparcia poprzez profesjonalne doradztwo w zakresie 

f inansowania i bezpieczeństwa Twojej inwestycji. Firma Case IH doskonale zna Twoje potrzeby.

Twój lokalny dealer Case IH we współpracy 

z CNH Capital może zaoferować Ci rozwiąza-

nie, które będzie optymalnie dostosowane do 

Twojego budżetu i celów prowadzonej przez 

Ciebie działalności.

CNH Capital doskonale wie, że każde gospo-

darstwo posiada własną charakterystykę.  

Dlatego najpierw staramy się zrozumieć 

Twoje indywidualne potrzeby. Nasze zadanie 

polega na tym, by jak najdokładniej poznać 

Twoje gospodarstwo – Twoje cele, Twoje po-

mysły i Twoje plany na przyszłość. Wówczas 

możemy opracować rozwiązania w zakresie 

f inansowania, które będą odpowiednie wła-

śnie dla Ciebie.

MAX - nowy specjalny program serwisowy Case IH. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 
24 godziny na dobę przez cały rok. Dostawa ekspresowa: o każdej porze i w każdym miejscu! 
Najwyższy priorytet dostawy podczas sezonu, ponieważ żniwa nie będą czekać!

Połączenie jest bezpłatne. W przypadku połączenia z sieci komórkowej niektórzy europejscy 
operatorzy mogą naliczać opłaty. Zasięgnij wcześniej informacji w sprawie opłat u Twojego 
operatora.

00800 227344 00
00800 CASE IH 00

Niezawodna pomoc całą dobę

MAX

* W zależności od specyficznych dla danego kraju przepisów ustawowych i specyfikacji   1) ECE R120 odpowiada ISO TR 14396   - Brak dostępności

JXU 75 JXU 85 JXU 95 JXU 105
SILNIK
Liczba cylindrów / Pojemność skokowa (cm3) / Typ 4 / 4500 / turbosprężarka i chłodnica powietrza doładowującego
Moc znamionowa ECE R1201) przy 2.300 obr./min. [kW (KM)] 56 (76) 63 (86) 71 (97) 78 (106)
Maksymalny moment obrotowy ECE R120 1) przy 1.400 obr./min. [Nm] 324 366 404 425
Przyrost momentu obrotowego według OECD (%) 39 40 37 31
Pojemność zbiornika paliwa – standard / opcja (l) 127 / - 127 / - 127 / 167 127 / 167

PRZEKŁADNIE
Standardowa przekładnia Powershuttle 24 x 24 z przekładnią Powershift o 2 stopniach prędkości i Powershuttle
Opcjonalna przekładnia (opcjonalna przekładnia z biegami pełzającymi) 12 x 12 (20 x 12) z mechaniczną przekładnią nawrotną

UKŁAD NAPĘDOWY I KIEROWNICZY
Standardowa przednia oś napędu na cztery koła elektrohydrauliczne załączanie z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego
Opcjonalna oś napędu na cztery koła elektrohydrauliczne załączanie ze 100%  blokadą mechanizmu różnicowego
Promień skrętu - napęd na 2 koła / napęd na 4 koła (mm) 3770 / 4050 3770 / 4050 3770 / 4050 3770 / 4050

WOM
Typ elektrohydrauliczne załączanie
Prędkość obrotowa tylnego WOM 540 / 540E / 1000 obr./min. + drożny WOM
Prędkość obrotowa przedniego WOM-u 1000 obr./min.

UKŁAD HYDRAULICZNY
Maksymalny wydatek – układ kierowniczy / podnośnik  
i hydraulika zewnętrzna 36 l/min / 61 l/min (opcjonalnie 80 l/min przy łączonym przepływie oleju)

Zawory hydrauliki zewnętrznej maksymalnie 3 z tyłu i 2 między osiami, o zamkniętym przepływie
Regulacja EHC (elektroniczna regulacja podnośnika) lub MHC (mechaniczna regulacja podnośnika)
Udźwig tylnego podnośnika – standard / opcja (kg) 3900 / 4900 3900 / 4900 4900 / 5850 4900 / 5850
Udźwig przedniego podnośnika (kg) 2500 2500 2500 2500

MASA I WYMIARY
Masa minimalna* (kg) 3750 3750 3890 3890
Dopuszczalna masa całkowita* (kg) 6200 6500 6800 6800
Maksymalna długość (mm) 4120 4120 4120 4120
Minimalny / maksymalny rozstaw kół (mm) 1425 / 2133 1425 / 2133 1425 / 2133 1425 / 2133
Maksymalna wysokość z kabiną standardową / obniżoną (mm) 2595 / 2511 2595 / 2511 2620 / 2536 2620 / 2536
Maksymalna wysokość z ramą złożoną / rozłożoną (mm) 2174 / 2716 2174 / 2716 2199 / 2741 2199 / 2741
Rozstaw osi – napęd na 2 koła / napęd na 4 koła (mm) 2342 / 2350 2342 / 2350 2342 / 2350 2342 / 2350

STANDARDOWE OGUMIENIE
Przód - napęd na 2 koła / napęd na 4 koła 9.00-16 / 12.4 R24 9.00-16 / 12.4 R24 10.00-16 / 380/70 R24 10.00-16 / 380/70 R24
Tył 18.4 R30 18.4 R30 480 / 70 R34 480 / 70 R34

˛

PRZEDNI ŁADOWACZ LRX JXU 75 JXU 85 JXU 95
Maksymalny udźwig (kg) 2050 25 2310 / 25821)

Maksymalna wysokość (mm) 3755 3755 4084
Zakres mocy (KM) 60-95 70-95 80-120
1) Model z hydraulicznym poziomowaniem

Rozszerzona gwarancja ubezpieczeniowa. 
Case IH oferuje Ci optymalne profesjonalne rozwiązanie: Safegard f irmy Covéa Fleet. Jest to in-
dywidualne ubezpieczenie dla Twoich maszyn marki Case IH. Skontaktuj się ze swoim dealerem, 
aby dowiedzieć się więcej o dostępności i warunkach programu.
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DANE TECHNICZNE

FINANSOWANIE
Twój lokalny dealer Case IH we współpracy 

z CNH Capital może zaoferować Ci rozwiąza-

nie, które będzie optymalnie dostosowane do 

Twojego budżetu i celów prowadzonej przez 

Ciebie działalności.

CNH Capital doskonale wie, że każde gospo-

darstwo posiada własną charakterystykę.  

Dlatego najpierw staramy się zrozumieć 

Twoje indywidualne potrzeby. Nasze zadanie 

polega na tym, by jak najdokładniej poznać 

Twoje gospodarstwo – Twoje cele, Twoje po-

mysły i Twoje plany na przyszłość. Wówczas 

możemy opracować rozwiązania w zakresie 

f inansowania, które będą odpowiednie wła-

śnie dla Ciebie.

* W zależności od specyficznych dla danego kraju przepisów ustawowych i specyfikacji   1) ECE R120 odpowiada ISO TR 14396   - Brak dostępności

JXU 75 JXU 85 JXU 95 JXU 105
SILNIK
Liczba cylindrów / Pojemność skokowa (cm3) / Typ 4 / 4500 / turbosprężarka i chłodnica powietrza doładowującego
Moc znamionowa ECE R1201) przy 2.300 obr./min. [kW (KM)] 56 (76) 63 (86) 71 (97) 78 (106)
Maksymalny moment obrotowy ECE R120 1) przy 1.400 obr./min. [Nm] 324 366 404 425
Przyrost momentu obrotowego według OECD (%) 39 40 37 31
Pojemność zbiornika paliwa – standard / opcja (l) 127 / - 127 / - 127 / 167 127 / 167

PRZEKŁADNIE
Standardowa przekładnia Powershuttle 24 x 24 z przekładnią Powershift o 2 stopniach prędkości i Powershuttle
Opcjonalna przekładnia (opcjonalna przekładnia z biegami pełzającymi) 12 x 12 (20 x 12) z mechaniczną przekładnią nawrotną

UKŁAD NAPĘDOWY I KIEROWNICZY
Standardowa przednia oś napędu na cztery koła elektrohydrauliczne załączanie z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego
Opcjonalna oś napędu na cztery koła elektrohydrauliczne załączanie ze 100%  blokadą mechanizmu różnicowego
Promień skrętu - napęd na 2 koła / napęd na 4 koła (mm) 3770 / 4050 3770 / 4050 3770 / 4050 3770 / 4050

WOM
Typ elektrohydrauliczne załączanie
Prędkość obrotowa tylnego WOM 540 / 540E / 1000 obr./min. + drożny WOM
Prędkość obrotowa przedniego WOM-u 1000 obr./min.

UKŁAD HYDRAULICZNY
Maksymalny wydatek – układ kierowniczy / podnośnik  
i hydraulika zewnętrzna 36 l/min / 61 l/min (opcjonalnie 80 l/min przy łączonym przepływie oleju)

Zawory hydrauliki zewnętrznej maksymalnie 3 z tyłu i 2 między osiami, o zamkniętym przepływie
Regulacja EHC (elektroniczna regulacja podnośnika) lub MHC (mechaniczna regulacja podnośnika)
Udźwig tylnego podnośnika – standard / opcja (kg) 3900 / 4900 3900 / 4900 4900 / 5850 4900 / 5850
Udźwig przedniego podnośnika (kg) 2500 2500 2500 2500

MASA I WYMIARY
Masa minimalna* (kg) 3750 3750 3890 3890
Dopuszczalna masa całkowita* (kg) 6200 6500 6800 6800
Maksymalna długość (mm) 4120 4120 4120 4120
Minimalny / maksymalny rozstaw kół (mm) 1425 / 2133 1425 / 2133 1425 / 2133 1425 / 2133
Maksymalna wysokość z kabiną standardową / obniżoną (mm) 2595 / 2511 2595 / 2511 2620 / 2536 2620 / 2536
Maksymalna wysokość z ramą złożoną / rozłożoną (mm) 2174 / 2716 2174 / 2716 2199 / 2741 2199 / 2741
Rozstaw osi – napęd na 2 koła / napęd na 4 koła (mm) 2342 / 2350 2342 / 2350 2342 / 2350 2342 / 2350

STANDARDOWE OGUMIENIE
Przód - napęd na 2 koła / napęd na 4 koła 9.00-16 / 12.4 R24 9.00-16 / 12.4 R24 10.00-16 / 380/70 R24 10.00-16 / 380/70 R24
Tył 18.4 R30 18.4 R30 480 / 70 R34 480 / 70 R34

PRZEDNI ŁADOWACZ LRX JXU 75 JXU 85 JXU 95
Maksymalny udźwig (kg) 2050 25 2310 / 25821)

Maksymalna wysokość (mm) 3755 3755 4084
Zakres mocy (KM) 60-95 70-95 80-120
1) Model z hydraulicznym poziomowaniem
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JXU 75 JXU 85 JXU 95 JXU 105 JXU 115
SILNIK
Liczba cylindrów / Pojemność skokowa (cm3) / Typ 4 / 4500 / turbosprężarka i chłodnica powietrza doładowującego
Moc znamionowa ECE R1201) przy 2.300 obr./min. [kW (KM)] 56 / 76 63 / 86 71 / 97 78 / 106 83 / 113
Maksymalny moment obrotowy ECE R120 1) przy 1.400 obr./min. [Nm] 324 366 404 425 445
Przyrost momentu obrotowego według OECD (%) 39 40 37 31 29
Pojemność zbiornika paliwa – standard / opcja (l) 127 / - 127 / - 127 / 167 127 / 167 127 / 167
PRZEKŁADNIE
Standardowa przekładnia Powershuttle 24 x 24 z przekładnią Powershift o 2 stopniach prędkości i Powershuttle
Opcjonalna przekładnia (opcjonalna przekładnia z biegami pełzającymi) 12 x 12 (20 x 20) z przekładnią Powershift
Opcjonalna przekładnia (opcjonalna przekładnia z biegami pełzającymi) 12 x 12 (20 x 12) z mechaniczną przekładnią nawrotną
UKŁAD NAPĘDOWY I KIEROWNICZY
Standardowa przednia oś napędu na cztery koła elektrohydrauliczne załączanie z automatyczną blokadą mechanizmu różnicowego
Opcjonalna oś napędu na cztery koła elektrohydrauliczne załączanie ze 100% blokadą mechanizmu różnicowego
Promień skrętu - napęd na 2 koła / napęd na 4 koła (mm) 3770 / 4050 3770 / 4050 3770 / 4050 3770 / 4050 3770 / 4050
WOM
Typ elektrohydrauliczne załączanie
Prędkość obrotowa tylnego WOM 540 / 540E / 1000 obr./min. + drożny WOM
Prędkość obrotowa przedniego WOM-u 1000 obr/min
UKŁAD HYDRAULICZNY
Maksymalny wydatek – układ kierowniczy / podnośnik i hydraulika zewnętrzna 36 l/min / 61 l/min (opcjonalnie 80 l/min przy łączonym przepływie oleju)
Zawory hydrauliki zewnętrznej maksymalnie 3 z tyłu i 2 między osiami, o zamkniętym przepływie
Regulacja EHC (elektroniczna regulacja podnośnika) lub MHC (mechaniczna regulacja podnośnika)
Udźwig tylnego podnośnika – standard / opcja (kg) 3900 / 4900 4900 / 5850
Udźwig przedniego podnośnika (kg) 2500
MASA I WYMIARY
Masa minimalna* (kg) 4050 4250
Dopuszczalna masa całkowita* (kg) 6200 6500 6800 7400
Maksymalna długość (mm) 4120
Minimalny / maksymalny rozstaw kół (mm) 1425 / 2133
Maksymalna wysokość z kabiną standardową / obniżoną (mm) 2595 / 2511 2199 / 2741 - / -
Maksymalna wysokość z ramą złożoną / rozłożoną (mm) 2174 / 2716
Rozstaw osi – napęd na 2 koła / napęd na 4 koła (mm) 2342 / 2350 - / 2350
STANDARDOWE OGUMIENIE
Przód - napęd na 2 koła / napęd na 4 koła 9.00-16 / 12.4 R24 10.00-16 / 380/70 R24 - / 380/80 R24
Tył 18.4 R30 480 / 70 R34

* W zależności od specyficznych dla danego kraju przepisów ustawowych i specyfikacji  1) ECE R120 odpowiada ISO TR 14396  - Brak dostępności

PRZEDNI ŁADOWACZ LRX LRZ 95  LRZ 100  LRZ 120
Maksymalny udźwig (kg)  2060 2540 2300
Maksymalna wysokość (mm) 3740 3740 4070
Zakres mocy (KM) 70 - 100 70 - 110 90 - 120

1) Model z hydraulicznym poziomowaniem
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uprzedniego�powiadomienia,�co�nie�zobowiązuje�do�wprowadzania�takich�modyfikacji�w�sprzedanych�już�maszynach.�Doł ożono�wszelkich�starań,�aby�specyfikacja,�opisy�oraz�ilustracje�przedstawione�w�niniejszej�publikac ji�był y�poprawne�w�momencie�oddania�jej�do�druku,�one�także�podlegają�zmianom�bez�uprzedniego
powiadomienia.�Zdjęcia�mogą�pokazywać�wyposażenie�opcjonalne�lub�mogą�nie�pokazywać�cał ego�wyposażenia�standardowego.
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