MAGNUM 380 висока потужність у
поєднанні з паливною ефективністю

MAGNUM 380 ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИСКОРЮЄ ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Непересічна потужність та ефективність, комфорт та інтуїтивно зрозуміле управління - трактор
Magnum підносить продуктивність до нового рівня і значно скорочує експлуатаційні витрати.
Новий Magnum гарантує вашому бізнесу надійну технологію і високу рентабельність вкладених
коштів.
ПЕРЕДОВА ПОТУЖНІСТЬ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ В ПОЛІ MAGNUM 380

6-циліндрові двигуни Magnum об'ємом 8,7 літрів з паливною системою високого тиску,
турбонагнітачем та проміжним охолодженням повітря спеціально розроблені, щоб ефективно
забезпечувати найвищу потужність. Система управління потужністю двигуна надає вам
потрібну потужність у потрібний час - із дуже помірним споживанням палива: зростання
потужності на 10% при швидкості двигуна 1 800 об/хв, а якщо під навантаженням швидкість
двигуна падає, система управління потужністю вивільняє до 36 додаткових кінських сил,
забезпечуючи форсування, необхідне вам для того, щоб впоратися із найскладнішими умовами.
ПОТУЖНА ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ
На додачу до паливної ефективності Magnum 380 забезпечує найкращий в класі максимальний
крутний момент у 1850 Нм - вище, ніж у будь-якого іншого трактора на ринку. Спрямлена
крива крутного моменту означає, що новий Magnum здатен досягти максимального крутного
моменту у більшому діапазоні швидкостей двигуна від 1300 до 1400 об/хв. Результатом цього є
покращена паливна економічність, оскільки двигун розвиває більшу потужність при менших
оборотах двигуна - оптимальна передача потужності гарантована.
AFS: ПІДВИЩІТЬ РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВАШИХ ІНВЕСТИЦІЙ ІЗ СИСТЕМАМИ ТОЧНОГО
ЗЕМЛЕРОБСТВА
Вбудований сенсорний екран AFS™ Pro 700 миттєво надає інформацію про всі ключові
показники від споживання палива до потужності двигуна та ВВП. Він також дає вам змогу
просто та швидко налаштувати параметри та робочі умови для різноманітного причіпного
обладнання. Magnum оснащений системою ISOBUS для управління сумісними видами
обладнання. Аби максимально збільшити ефективність роботи, ви можете обрати з широкого
асортименту рішення для автоматичної навігації, які пропонують точність ведення до 2,5 см.
ВАШ MAGNUM – САМЕ ТАКИЙ, ЯК ВИ ХОЧЕТЕ!
Замовити трактор Ви можете в компанії Укрфармінг- офіційного дистриб’ютора CASE
IH в Україні.
Відео огляд ДЕМОНСТРАЦІЯ ТРАКТОРА MAGNUM 380 CASE IH

