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Tehnika

Finalist za izbor traktorja leta 2018

Case IH Quadtrac 540 CVX
V izboru za traktor leta 2018 je Case IH v
odprti kategoriji (Tractor of the year) kandidiral z modelom Case IH Quadtrac 540
CVX, ki je najmočnejši model v novi generaciji Case IH zgibnih goseničnih traktorjev. Ti
so po novem opremljeni z brezstopenjskim
menjalnikom s kombiniranim mehansko-hidrostatičnim prenosom moči, ki ga pri
Case IH označujejo s CVX, izdelujejo pa v
nemški tovarni ZF. To je novo razvit menjalnik Eccom 6.0 s klasično zasnovo, to je s štirimi mehanskimi stopnjami in hidrostatičnim
delom. Klasičen oz. za Case IH brezstopenjske menjalnike značilen je tudi način krmiljenja tega menjalnika. Menjalniki ima tudi
funkcije aktivnega mirovanja, ko menjalnik
s položajem hidravličnih črpalk in motorjev
miruje kot bi bil zavrt, Kick Down, ko s pritiskom stopalke do konca sprožimo zmanjšanje hitrosti ob povečanju števila vrtljajev
motorja in s tem povečanje sile vleke ter
uporabo zavore kot sklopke pri zaustavljanju
in ponovnem speljevanju. Končno hitrost 40
km/h dosega že pri 1.640 vrt/min. V seriji

Quadtrac CVX so trije modeli. 470 CVX ima
moč 525 KM, 500 CVX 558 KM in model
540 CVX 613 KM. Ta je trenutno najmočnejši traktor na trgu z brezstopenjskim menjal-

nikom. Šestvaljni motorji proizvajalca FPT
serije Cursor 13 imajo prostornino 12,9 litra.
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Telegrafske novice
iz kmetijske tehnike
Syn Trac je nov koncept večnamenskega traktorja oz. delovnega stroja istoimenskega
avstrijskega podjetja; štiri enako velika kolesa, štiri mesta za priključne stroje, medosna razdalja 3,3 m, štirikolesno krmiljenje, CAT motor s 310 kW/420 KM, brezstopenjski menjalnik in končna hitrost 60 ali 80 km/h so njegove glavne značilnosti; predstavitev javnosti na
Agritechnici 2017 – STOP.
Pöttinger je v neposredni bližini matične tovarne odprl novo, moderno skladišče za rezervne dele; z gradnjo so pričeli lansko leto, letošnjo spomlad pa so začeli s selitvijo delov; dnevno odpremijo okoli 800 pošiljk, letno pa razpošljejo 3,5 mio delov – STOP.
AGCO je podpisal pogodbo o nakupu podjetja Precision Planting, ki je del Monsantovega
hčerinskega podjetja Climate Corporation in proizvaja sklope za sejalnice; s tem bo Agco
vstopil tudi na trg sejalne tehnike; nakup morajo še odobriti ustrezni državni organi; to
podjetje je hotel kupiti John Deere, pa ni dobil tovrstnega dovoljenja – STOP.
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