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Τα μοντέλα Maxxum της Case IH βελτιώνονται για το 2022 

Βελτιώσεις και αναβαθμίσεις για τα μοντέλα 115-150hp / Το Maxxum 150 
αποκτά περισσότερη ισχύ / Τρία πακέτα εξοπλισμού για την κάλυψη 
βασικών χαρακτηριστικών που αναζητούν συνήθως οι αγοραστές / 
Αναβαθμίσεις υψηλής ποιότητας των εσωτερικών χώρων της καμπίνας / 
Κιβώτιο ταχυτήτων CVXDrive με βελτιωμένα χαρακτηριστικά /  

 

 

 

 

 

Τα τρακτέρ Maxxum 115-150, ο στυλοβάτης της σειράς ελκυστήρων Case IH που 
ταιριάζει στο μεγαλύτερο εύρος των αγοραστών σε όλο το πελατολόγιο της 
εταιρίας, έχει υποβληθεί σε μια σειρά αναβαθμίσεων και βελτιώσεων, με αλλαγές 
σε περιοχές που κυμαίνονται από το περιβάλλον του χειριστή έως τη λειτουργία 
του σασμάν. 

Το 6-κύλινδρο Maxxum 150 στην κορυφή της σειράς – όλα τα υπόλοιπα μοντέλα 
είναι 4-κύλινδρα τρακτέρ – έχει κερδίσει πέντε ίππους στην ονομαστική ισχύ για 
την παραγωγή  150hp, που σημαίνει ότι είναι 5hp μπροστά σε ισχύ σε σύγκριση 
με το επόμενο μοντέλο της σειράς, το 4-κύλινδρο Maxxum 145. Όλες οι άλλες 
αλλαγές ωστόσο, ισχύουν για ολόκληρη την σειρά, με αλλαγές στα νέα μοντέλα 
Maxxum που επικεντρώνονται στην ποιότητα κατασκευής και στο φινίρισμα, στην 
αξιοπιστία καθώς και σε χαρακτηριστικά που στοχεύουν στην ενίσχυση της άνεσης  
και της παραγωγικότητας του χειριστή. 

Νέα πακέτα εξοπλισμού 
 
Τα μοντέλα Maxxum είναι τώρα διαθέσιμα με τρία πακέτα εξοπλισμού. Τα τρακτέρ 
Maxxum και Maxxum Multicontroller  προσφέρονται με το πακέτο Selection, ένα 
σύνολο εξοπλισμού που συνήθως πωλούνται στην πλειοψηφία των πελατών και 
καλύπτουν τις περισσότερες ανάγκες τους, ενώ τα τρακτέρ Maxxum, Maxxum 
Multicontroller και Maxxum CVXDrive προσφέρονται και με το πακέτο Advanced, 
ένα σύνολο εξοπλισμού τεχνολογίας που οι επαγγελματίες πελάτες θα εκτιμήσουν 
για τις καθημερινές εργασίες. Τέλος, τα μοντέλα Maxxum Multicontroller και 
Maxxum CVXDrive προσφέρονται και με το πακέτο Professional, που δίνει 
πρόσβαση στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να αποκτήσετε όλες τις 
δυνατότητες του ελκυστήρα. 



 

Εν τω μεταξύ, η σειρά Maxxum έχει βελτιωθεί στους τομείς της παρουσίασης, της 
εμπειρίας, της ποιότητας κατασκευής, της εργονομίας και της ορατότητας, 
προκειμένου να παρέχει ένα ακόμα καλύτερο εργαλείο για τον ιδιοκτήτη αλλά και 
για ένα καλύτερο χώρο εργασίας για τον χειριστή. 

Εξωτερικά, υπάρχει μια επανασχεδιασμένη είσοδος καμπίνας με σκαλοπάτια 
όπως στο Magnum. Μόλις καθίσουν, οι χειριστές θα βρουν μια σειρά από μικρές 
αλλά σημαντικές αλλαγές που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους, 
συμπεριλαμβανομένης μιας βάσης τηλεφώνου, θυρών τροφοδοσίας USB και βάση 
για tablet. Μπροστά, η νέα διάταξη του υαλοκαθαριστήρα καλύπτει 60% 
περισσότερη επιφάνεια από το παρμπρίζ, ενώ η οδηγική εμπειρία μπορεί να 
ενισχυθεί με το κορυφαίο δερμάτινο τιμόνι και τις νέες προηγμένες επιλογές του 
joystick. 

Στην καμπίνα, αυτά τα τρακτέρ έχουν πολλά χαρακτηριστικά από τα μεγαλύτερα 
ξαδέρφια τους για να βελτιώσουν την εμπειρία του χειριστή. Αυτά περιλαμβάνουν 
υψηλής ποιότητας φινίρισμα όπως στα αυτοκίνητα, βελτιωμένη ορατότητα, 
βελτιωμένη εργονομία και ένα νέο ψυγείο - απαραίτητο για μεγάλες εργάσιμες 
ημέρες. 

 

 

 

 

 

Αναβάθμιση μετάδοσης κίνησης 

Στα μοντέλα Maxxum CVXDrive, η λειτουργία του σασμάν έχει αναβαθμιστεί με 
την παρουσίαση και άλλων «έξυπνων» λειτουργιών CVT. Ως απάντηση στις 
απαιτήσεις των πελατών, τα χαρακτηριστικά οδήγησης έχουν βελτιωθεί για να 
μειώσουν τον χρόνο αντίδρασης της ρεβέρσας καθώς και της 
επιτάχυνσης/επιβράδυνσης, ενώ η ευαισθησία του πεντάλ γκαζιού έχει 
τελειοποιηθεί, η ευαισθησία και η ακρίβεια του Multicontroller έχει βελτιωθεί και έχει 
προστεθεί η λειτουργία απενεργοποίησης του cruise control με το πεντάλ. 

Εξωτερικά, τα μοντέλα Maxxum διαθέτουν τώρα μια πιο εργονομική θέση στήριξης 
του 3ου σημείου και των υδραυλικών ταχυσυνδέσμων, διευκολύνοντας την εργασία 
κατά το κοτσάρισμα και ξεκοτσάρισμα των παρελκομένων. Υπάρχουν επίσης νέα 
φώτα LED, καθώς και μια νέα παροχή αέρα για φούσκωμα ελαστικών και 
καθαρισμό. 

Τα νέα τρακτέρ θα είναι διαθέσιμα από την άνοιξη του 2022. 


