
 

 

 
 
 
 

Case IH Magnum Rowtrac – innovatief concept voor 
maximale prestaties en efficiënte bodem bescherming 

 
 
 

Oudenaarde, 28-08-2015 
 
 

Door het combineren van de indivduele voordelen van wieltrekkers en rupstrekkers, levert de nieuwe 

Case IH Magnum
TM 

Rowtrac de voordelen van beide in de vorm van manoeuvreerbaarheid, 

tractie, en effectieve bodembescherming. Case IH is ervan overtuigd dat dit ‘revolutionair’ 

concept voor een standaard trekker de populariteit sterk zal doen stijgen bij Loonbedrijven en grote 

akkerbouwers voor werkzaamheden die afhangen van efficientie, bodembescherming en een 

gestelde tijdslimiet. De Magnum
TM

 380 CVX, Eveneens verkrijgbaar als Rowtrac, werd verkozen tot 

‘Tractor of  the  Year  2015’ door een groep van 23 onafhankelijke journalisten 

afgevaardigd door landbouwtijdschriften uit  23 Europese landen. 

 
 

Innovatief concept voor uitstekend vermogen en veelzijdigheid 

Excellente combinatie van kracht en efficientie, De Magnum
TM 

Rowtrac is vlot manoeuvreerbaar en 

veelzijdig zoals een wieltrekker terwijl hij zweeft over de grond zoals een rupstrekker, of zoals men 

in het Engels mooi kan zeggen : “Drives like wheels, floats like tracks”. Er zijn twee rupsbreedtes 

ter beschikking, 610mm of 762mm, die allebei een superiere tractie bieden, minimale 

bodemverdichting, draaien onder vol vermogen en verbeterd bestuurderscomfort. 

 

 
“De Verenigde Naties riepen 2015 uit tot het ‘Internationaal jaar van de Bodem’ – en we zijn dan 

ook heel trots om deze innovatieve trekker dit jaar te lanceren. Getekend op de ongeevenaarde 

ervaring met rupstrekkers die Case IH heeft opgedaan sinds de introductie van de legendarische 

Quadtrac in 1997, behoudt de MagnumTM Rowtrac de basisprincipes door de 4 contactpunten met 

de grond om bodemverdichting tegen te gaan en een driehoekig rupsconcept met positieve 

aandrijving voor efficiente overbrenging van vermogen naar de grond”. 
 

 
Kracht omzetting is geoptimaliseerd door exclusieve rupsbanden die schommelen rond een as om de 

volledige rupsafdruk te behouden, verzekerend dat de tractie onveranderd blijft tijdens het heffen in 

de driepuntshef of aan de treklat. In  tegenste l l ing  to t  een  twin-track machine, veroorzaakt de  

Magnum
TM 

Rowtrac weinig schade aan de bodem, zelfs tijdens scherp draaien op de kopakker, en 

reduceert dus ook de noodzaak van bijkomende bewerkingen om de schade te herstellen op de 

kopakker. 
 

 
“In vergelijking met een twin-track machine, reduceert de uitgeoefende druk op de bodem sterk 

dankzij het design van de Rowtrac, mede door de ideale gewichtsbalans van voor naar achter om het 

gewicht over te brengen. Het geeft ons ook de mogelijkheid om differentieel vergrendeling te 

gebruiken, dit is standaard op de Rowtrac om de tractie te maximaliseren in moeilijke situaties, een 

optie die niet mogelijk is op twin-track machines”. 
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KRACHTIG EN EFFICIENT 

Er zijn 3 modellen beschikbaar (310, 340 and 380), allemaal aangedreven door de 8.7-liter Cursor 9 

motor die wordt geproduceerd door FPT Industrial. De Magnum
TM 

380  CVX Rowtrac  levert een 

nominaal vermogen van 380 PK aan 2000 tpm, met max 435 pk beschikbaar wanneer het power 

management actief is. De motor produceert een maximal Koppel van 1850Nm tussen 1400tpm en 

1600tpm. “Een belangrijk kenmerk van deze krachtige en efficiente zes-cilinder motor is de “Hi-eSCR 

only” technologie die voldoet aan de Europese fase 4 (Tier 4 Final) emissienormering. Simpel en 

efficient, het systeem laat Case IH toe tot onderhoudsintervallen van 600 uren.” 
 

 
Klanten kunnen kiezen uit de full powershift of de geavanceerde CVX transmissie, die vier 

mechanische groepen bevat om een zeer hoog mechanische efficientie te bereiken. Eenvoudig te 

bedienen, levert het naadloos vermogen van 0 tot 40 kph. De CVX transmissie laat de bestuurder toe 

om drie doelsnelheden in te stellen om de werksnelheid te optimalizeren voor elk werk. 
 

 
Productief en comfortabel 

Case IH Automatic Productivity Management (APM) de optimale balans tussen de motor en de 

transmissie, terwijl Active Hold voorkomt dat de trekker achteruit rolt wanneer men stopt op een 

heuvel zonder het gebruik van koppeling of remmen. Het Case IH kopakkermanagement (HMC) 

laat de bestuurder toe om kopakkerfuncties op te nemen en zo de efficientie te verhogen. 
 

 
“Bestuurders comfort is één van de sleutelargumenten voor Case IH engineers”. “Daarom is één van 

de speciale kenmerken van de Rowtrac zijn Deluxe cabine die een indrukwekkende 3.1m
3 

aan ruimte 

en 6.4m
2 

aan glasoppervlak voor excellent allround zichtbaarheid biedt, in de cabine, een 

geluidsniveau van net 67 dBA, de laagste binnen dit segment, samen met een volledig 

geintegreerde Bluetooth radio/telefoon systeem en verbeterde Multicontroller. Maximaal 

bestuurderscomfort wordt bereikt met de standaard cabinevering die de trilling reduceert en de 

cabine stabiliseert door het minimaliseren van voor/achter en boven/onder bewegingen. Vijf 

mogelijke instellingen laten de bestuurder toe om een optimal rijcomfort te bekomen in combinatie 

met een semi actief geveerde stoel.” 
 

 
Hoge precisie, efficiente verlichting 

Precisie landbouw technologie is nu een noodzakelijke overweging bij de aankoop van een trekker, 

daarom is de Magnum
TM 

Rowtrac beschikbaar met volledig geintegreerde Case IH AccuGuide 

automatische besturing. “Dit systeem neemt de correctiesignalen van de 372 antenne die compatibel 

is met GLONASS en GPS sattelieten, terwijl Xfill technologie de betrouwbaarheid van het system 

verhoogd door een overbrugging van 20 minuten te voorzien als het signal werd verloren”. 

 
“Voor veilige en comfortabele nachtwerkzaamheden, heeft de Magnum

TM 
Rowtrac ook een 

impressionant verlichtingspakket met optioneel 360° verlichting die 14 LED lichten en 3 HID lichten 

bevat”. 



 

 

 

Case IH verwacht dat de eerste Magnum
TM 

Rowtrac trekkers zullen worden geleverd aan de 

eindklant in de EMEA region op het eind van 2015. 
 

 
Magnum Rowtrac in een oogopslag: 

# Gecombineerd onderstel met wielen en rupsen  

# Sterk manoeuvreerbaar en veelzijdig met zwevend gevoel 

# Differentieel vergrendeling in de standaard specificities voor optimale tractie 

# Vijf punts voorasvering voor betere rijkwaliteit 

# Maximaal Koppel van 1850Nm tussen 1400tpm en 1600tpm, en tot 435PK met Power Management 

# Motor voldoet aan fase IV/Tier 4 Final emissienormering met Hi-eSCR only technologie 

# Full power shift of geavanceerde CVX transmissie 

# Comfortabele Surveyor cabine met verbeterde Multicontroller 

# Beschikbaar met geintegreerde Case IH AccuGuide automatische geleidings oplossingen 
 
 

 
*** 

 
 

Persberichten en foto’s http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
 

 

Case IH is de keuze van de professionelen, tekenend op meer dan 170 jaar erfgoed en ervaring in de landbouw. Een 

krachtige reeks trekkers, maaidorser’s en persen ondersteund door een wereldwijd netwerk met hoog 

professionele dealers, toegewijd om onze klanten te ondersteunen met uitstekende service en 

oplossingen, noodzakelijk om productief te blijven in de 21
ste

 eeuw. Meer info op Case IH producten en 

diensten kan online gevonden worden op www.caseih.com. 

 
Case IH is een brand van CNH Industrial N.V., een  w ere ld l e i de r  i n  k ap i t aa l s goed eren  geno te e rd  op  

de  the New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: 

CNHI). Meer info over CNH Industrial kan worden gevonden online op www.cnhindustrial.com. 
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Case IH Magnum specifications overview 

 

 
 
 

Model aanbod 

Magnum 

310 FPS / CVX / 

Rowtrac 

kW/Pk(CV) 

Magnum 

340 FPS / CVX / 

Rowtrac 

kW/Pk(CV) 

 
Magnum 

380 CVX / Rowtrac 

kW/Pk(CV) 

Nominaal vermogen 

@ 2,000rpm 

 
229 / 311 

 
250 / 340 

 
279 / 379 

Maximaal vermogen 

@ 1,800rpm 

 
281 / 382 

 
301 / 409 

 
320 / 435 

Transmissie 

Opties 

   

18x4 Full Powershift 

40 kph 

 
• 

 
• 

 

 
Powershuttle 

 
• 

 
• 

 
• 

Continue variabele 

transmissie 

40kph Eco 

 

 
• 

(CVX only) 

 

 
• 

(CVX only) 

 
 

• 

Hefcapaciteit 

achter (kg) 

 
9,705 

 
10,927 

 
10,927 

Hydraulische 

oliestroom Ventielen 

achter (l/min) 

   

             Standaard 166 166 166 

High Flow 221 221 221 

Twin Flow 282 282 282 

 

• = Standard ∆ = Optional 


