
101 - 141 PK (74 - 104 KW) NOMINAAL VERMOGEN

MAXXUM SERIE



Elke dag verwacht u meer.

Meer van het land. Meer van uzelf. Meer 

van uw machines. En daarom verwachten wij

ook meer. Meer krachtige motoren. Meer

productiviteitsbevorderende functies. Meer

toegankelijke en goed geïnformeerde dealers.

Wij verwachten meer om u en uw bedrijf beter

van dienst te zijn.

Omdat hij krachtig, veelzijdig en zuinig is, 

is de MAXXUM-tractor een multifunctioneel

werkpaard dat u meer te bieden heeft. Meer

flexibiliteit met een reeks opties om aan uw

behoeften te voldoen. Meer comfort en

manoeuvreerbaarheid zodat u kunt blijven

werken. Meer functies voor een hoge

productiviteit en maximale efficiëntie. En meer

eenvoud voor een gemakkelijker onderhoud.

VOOR 
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MAXXUM Multicontroller. Geavanceerde
technologie in de cabine en onder 
de motorkap voor optimale prestaties en
het beste comfort in deze tractorklasse. 

MAXXUM. Basisspecificaties zonder afbreuk
te doen aan comfort of kracht. Levert het
vermogen en de manoeuvreerbaarheid die u
voor uw dagelijks werk nodig hebt.

MAXXUM Power. Beide zijn beschikbaar met 
vier- en zescilindermotoren – MAXXUM-motoren
beschikken over mechanische brandstofinjectie
terwijl MAXXUM Multicontrollers met het nieuwste
Common Rail systeem zijn uitgerust.

ruime
keuze:



MAXXUM SERIE
- MADE IN AUSTRIA

�

�

�
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MAXXUM SERIES
Maxxum 100 4 Mechanisch - - -
Maxxum 110 4 Mechanisch - - -
Maxxum 115 6 Mechanisch - - -
Maxxum 125 6 Mechanisch - - -
Maxxum 140 6 Mechanisch - - -
MAXXUM Multicontroller SERIES
Maxxum 110 Multicontroller 4 Elektronisch ● ● O
Maxxum 120 Multicontroller 4 Elektronisch ● ● O
Maxxum 130 Multicontroller 4 Elektronisch ● ● O
Maxxum 115 Multicontroller 6 Elektronisch ● ● O
Maxxum 125 Multicontroller 6 Elektronisch ● ● O
Maxxum 140 Multicontroller 6 Elektronisch ● ● O

Optimale tractie - minimale verdichting.
De combinatie van automatische tractie-
controle, aftakasmanagement, Constant
Engine Speed Control en de ideale
v e r m o g e n - g e w i c h t s v e r h o u d i n g
garandeert een efficiënte werking in alle
omstandigheden.

�Keuze uit beproefde transmissies. 
Vermaard voor hun robuustheid 
en betrouwbaarheid en beschikbaar
met 50 km/u of 40 km/u ECO of
kruipversnellingen.

Krachtige hydrauliek. Het stuurwiel, de
hef en regelventielen werden zo
ontworpen dat ze al uw werkzaamheden
moeiteloos aankunnen. MAXXUMs zijn
ook beschikbaar met een fronthef 
en een in de fabriek gemonteerde 
LRZ-lader.

● Standaard        O Optioneel      - Niet beschikbaar

Voorlader. De Case IH LRZ-lader en de
MAXXUM serie vormen een krachtig
team dat tijd bespaart en uw
productiviteit verhoogt.

Opnieuw ontworpen &
opnieuw gedefinieerde
MAXXUM evolueert...
De ingenieurs van Case IH ontwerpen

MAXXUM-tractoren om aan veel behoeften

te voldoen en verschillende werkzaamheden

aan te kunnen. Dat zal nooit veranderen.

MAXXUM. Het basisgamma, een kostenbewuste investering om uw werk af te krijgen. 

Een eenvoudig, flexibel pakket dat op maat van uw bedrijf gemaakt werd. Zo eenvoudig is het.

MAXXUM Multicontroller. De juiste keuze wanneer u een veelzijdig, krachtig pakket zoekt dat een

uitmuntende bestuurdersomgeving en een bedieningssysteem van topkwaliteit combineert. 

Het resultaat is een toonaangevend voertuig dat de hoogste productiviteit en maximale rentabiliteit levert.

MODEL AANTAL BRANDSTOFBEHEER- POWER MULTICONTROLLER AFS PRO-SCHERMEN
CILINDERS SYSTEEM MANAGEMENT ARMLEUNING & ISOBUS
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MAXXUM - Gewoon comfortabel. Net het juiste niveau van comfort en bedieningen die
ervoor zorgen dat u de bediening van de tractor onmiddellijk onder de knie krijgt en van
een lange, gevarieerde dag in de cabine kunt genieten.

MAXXUM Multicontroller - Geavanceerde productiviteit. Geen enkele andere
constructeur levert dit niveau qua luxe en technologie in deze klasse. Een superieure
bestuurdersomgeving en beschikbaar met een AFS Pro 300- of AFS Pro 600-monitor.

� �

De aflopende motorkap, de langs de A-stijl
gemonteerde uitlaat, het gevormde
koetswerk en de volledig glazen deuren
brengen het werkterrein binnen uw
gezichtsveld. De MAXXUM heeft ook een
dakraam: ideaal voor het werk met een
voorlader.

�

MAXXUM Multicontroller-modellen
bieden 2 dB(A) minder lawaai in de
cabine. 3 dB(A) minder staat voor
gehalveerde geluidsdruk.

�
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CABINERUIMTE
Verhoog uw comfort nog meer met
automatische klimaatregeling en
airconditioning.

�

Optimaal comfort. Het gecombineerde
effect van een stoel van topkwaliteit,
cabinevering en voorasvering zorgt voor
aanzienlijke vermindering van vibratie
en maximaal rijcomfort. 

Verander de nacht in dag met maximaal
10 lampen. Een verlichtingspakket met
xenon lampen (HID) is verkrijgbaar als
door de dealer geïnstalleerd accessoire.

�

Minder lawaai. 
Minder vermoeidheid.
Onze Surround Vision™-cabine combineert een

panoramisch zicht met het laagste geluidsniveau, om

elk seizoen opnieuw vermoeidheid te beperken en de

productiviteit op te drijven.

MAXXUM. Een onovertroffen zicht en perfecte ergonomische bedieningen maken allemaal deel uit van het ontwerp van de Maxxum-

cabine. De cabine werd ontwikkeld met het oog op bestuurderscomfort en productiviteit en voorziet onbelemmerd zicht in alle

richtingen door 5,87 vierkante meter glas en een dakraam.

MAXXUM Multicontroller. Op deze modellen werd de nieuwste Multicontroller-armleuning in de stoel geïntegreerd om de stress van

een lange dag op het veld weg te nemen. Alle zetels zijn volledig verstelbaar en zijn uitgerust met een lendensteun. Een Low Frequency

Seat (laagfrequentiestoel) met verwarming is optioneel verkrijgbaar. Het stuurwiel kan tevens worden gekanteld 

en uitgeschoven, zodat u altijd de meest gezonde rijhouding kunt aannemen. Het geluidsniveau van amper 71 dB(A) is vergelijkbaar

met of zelfs beter dan moderne wagens!

�



8

Pure functionaliteit - Basis bediening. Bij MAXXUM-tractoren kunt u kiezen tussen
Hi/Lo Powershift met 2 snelheden voor de 24x24 transmissie en een gaspedaalhendel
met geïntegreerde Powershift-bedieningen voor de 16x16 versie. Beide versies zijn
ergonomisch ontworpen: alle bedieningen werden binnen handbereik geplaatst.

Betere prestatie - Geavanceede bedieningen. MAXXUM Multicontroller-tractoren
beschikken over de ultieme bestuurdersinterface. De armleuning met het intuïtieve
bedieningspaneel en de geïntegreerde Multicontroller-hendel plaatst alle sleutelfuncties
van de tractor binnen handbereik, terwijl het op de A-stijl gemonteerde instrumentenpaneel
u onmiddellijk informatie over de prestaties toont. Klimaatregeling is optioneel. 

� �
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BEDIENINGEN  
VOOR DE BESTUURDER

MAXXUM. Pure functionaliteit in de klassieke Case IH stijl. Afhankelijk van de transmissie

die u kiest, zijn er twee basisbedieningsconfiguraties. Beide zijn logisch geschikt zodat u

de bedieningsopzet onmiddellijk onder de knie krijgt. U ervaart de voldoening van 

een uitstekende productiviteit, zodra u uw MAXXUM aan het werk zet. 

MAXXUM Multicontroller. Geen enkele andere tractor in deze serie zorgt voor zoveel

technologie binnen handbereik. Een efficiënte aanpak die zich richt op 

de vooruitgang van uw bedrijf voor de komende jaren. Wees de trotse bezitter van een

tractor met de meest productieve bedieningen op de markt.

�

MAXXUM of MAXXUM Multicontroller? MAXXUM staat voor de

beproefde Case IH engineering en comfort - MAXXUM Multicontroller

staat voor geavanceerde technologie en een luxueuze

bestuurdersomgeving. Beiden werden ontworpen voor volledige

controle tijdens een veeleisende werkdag.

Gebruiksvriendelijke technologie.

AFS PRO 600-touchscreen.
Deze monitor biedt dezelfde functie als
de AFS PRO 300, maar met een groter
scherm. Beide AFS-monitors zijn
plug&play en kunnen op Axial Flow-
maaidorsers of andere compatibele 
Case IH-tractoren gebruikt worden.
Indien u reeds over een AFS PRO 600-
monitor beschikt, kunt u die in uw nieuwe
MAXXUM Multicontroller gebruiken.

AFS PRO 300-monitor. Verbeterde
voertuigbediening en bijkomende
productiviteit met programmeerbare
functies en instellingen, plus notebooks.
Isobus-compatibel. 

�
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1 Constant motortoerental of 
Kopakkermanagement

2 EHC snel heffen / dalen
3 Regelventiel
4 Powershuttle
5 Op of terugschakelen
6 AFS Pro 300™-touchscreen 
7 Regelventielen
8 Hydraulische motormodus en timerknoppen
9 Joystick voor regelventielen 

10 ICP™ - Intuïtief bedieningspaneel
11 Constant motortoerental
12 Manueel en automatisch 4WD/differentieelslot 
13 Vergrendeling voorasvering 
14 Automatische aftakas
15 Slipcontrole
16 Headland Management Control
17 Dansonderdrukking
18 EHC-positieregeling
19 EHC-trekkrachtregeling
20 EHC aanpiktoetsen
21 Aftakas aan/uit
22 Keuze bereik - Veld/Weg
23 Aftakas toerentalkeuzeschakelaar
24 Slipcontrole
25 Instelling timer en debiet  

regelventielen
26 Hoogtebegrenzer fronthef

27 Hoogtebegrenzer hef
28 Daalsnelheid hef

29 Gevoeligheid 
trekkrachtregeling 

Ergonomisch geplaatste bedieningen
voor maximaal comfort. Met de
Multicontroller-armleuning hebt u alle
belangrijke functies van de tractor binnen
handbereik. 

Een instrumentenpaneel op de A-stijl
met een rendementsmonitor traceert
alle belangrijkste functies en gegevens
voor een gemakkelijke en onmiddellijke
controle.

� �

VERGELIJKING VAN SCHERMEN

Type

ISOBUS 11783-compatibel

Controle van brandstofverbruik 
en werkritme

Beheer van voertuiginstellingen
(specifiek voor de verschillende
toepassingen en werkomstandigheden)

Databeheer (import/export van gegevens
van het landbouwbedrijf en de job)

Videoaansluiting en -display

Printer in de cabine

Touchscreen 

●

●

●

●

●

O

CONCURRENT 3CONCURRENT 2CONCURRENT 1

MAXXUM
Multicontroller

AFS Pro 300 / 
AFS Pro 600

Naar goede traditie biedt Case IH

toonaangevende technologie op elk

niveau. Dit erfgoed blijft intact met 

de MAXXUM Multicontroller. Geen

enkele andere constructeur biedt

zoveel geavanceerde technologie in

deze vermogensklasse.

Interactief -  

● Standaard        O Optioneel     – Niet beschikbaar

Touchscreen 

●

●

–

●

–

–

Knoppen

●

●

–

●

●

–

Knoppen

●

●

–

–

●

–

26
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21
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AFS - GEAVANCEERDE
LANDBOUWSYSTEMEN

De geavanceerde landbouwsystemen van Case IH liggen binnen 

handbereik met de in de armleuning geïntegreerde AFS PRO 300-

monitor, of het grotere AFS PRO 600-touchscreen. Naast de volledige

automatisering van alle belangrijke functies van de tractoren,

inclusief het management van tot 30 wendakkerfuncties, houden 

de AFS-schermen het voltooide werk, brandstofzuinigheid,

bedrijfskosten en veel meer bij. Hieronder enkele voorbeelden:

geïntegreerd - intuïtief.

Hef notebook. Dankzij dit scherm kunt u de
instellingen voor elke toepassing bewaren.
Bijvoorbeeld: bij het aankoppelen van de
ploeg moet u enkel uw notebook openen, de
juiste instelling kiezen en vertrekken.

�

Instellingen van het voertuig. Een serie
AFS-schermen zorgt ervoor dat u de
instellingen van de tractor perfect kunt
aanpassen. Dit voorbeeld geeft u een
uitstekend overzicht van alle instellingen en
toont aan hoe gemakkelijk het is om de
debieten en timers van alle regelventielen 
in te stellen.

�

Rendementsbewaking. Opname van algemeen
rendement, rendement per dag en rendement
per job. Alle gegevens van de AFS-schermen
kunnen bewaard worden op een USB-stick voor
een eventuele analyse achteraf.

� Videoaansluiting. Hier kunt u een live
videobeeld afspelen, afkomstig van een
camera aan de achterzijde van een
aanhangwagen of balenpers. Dat betekent
dat u in de gaten kunt houden wat er achter
u gebeurt, zonder dat u het werkgebied voor
u uit het oog verliest. 

�

Volledig ISOBUS-compatibel. Bevestig eender
welke compatibele machine om de bediening
van deze machine op de AFS-monitor te tonen.
Nu kunt u de machine gemakkelijk en op
interactieve wijze besturen door op de
bedieningsknoppen op het AFS-touchscreen te
drukken. U hebt geen aparte bedieningen of
kabels in de cabine nodig.

�

Printer. Wanneer u een job hebt afgewerkt,
kunt u gewoon een overzicht van de
rendementsgegevens afdrukken en dat ter
plaatse aan de klant bezorgen. Ideaal voor
loonwerk.

�



Een hoog wegrijkoppel zorgt ervoor dat u
gemakkelijk kunt vertrekken, ongeacht
de lading.

12

Onderhoudintervallen van 600 uur zijn de
langste in de sector, waardoor u tijd en
geld bespaart.

� Alle MAXXUM-motoren werden
goedgekeurd voor biodiesel (B100).

��

�

�

�

�

�

�

�

�

Met een nominaal vermogen tussen 
101 en 141 pk beschikken MAXXUM-
motoren over het vermogen om aan 
uw rendementsbehoeften te voldoen.

Motoren met 2 kleppen met de
beproefde mechanische
brandstofinjectie.

Met turbocompressor en intercooler om
de thermische efficiëntie te bevorderen
en uit elke druppel brandstof het
maximale vermogen te halen.

Het Common rail-systeem levert precieze
hoeveelheden brandstof om aan uw
verwachtingen te voldoen, en garandeert
een zuinige werking zonder op rendement
in te boeten.

Dankzij de vermogensstijging van 11 pk
bekomt u 10% meer rendement door gas
terug te nemen naar 1900/2000 tpm. 

Het motorvermogenmanagement levert
tot 26 pk extra. Dit levert 20% meer
rendement op voor wegtransport-,
hydraulische en aftakastoepassingen.

Dankzij de Constant Engine Speed-functie
kunt u het motortoerental instellen op 2
verschillende waarden voor specifieke
toepassingen. Of het nu om aftakas-,
trekkracht- of hydraulische toepassingen
gaat, de snelheid zal constant blijven,
ongeacht de lading.

Met het constante vermogensbereik kunt
u aan 1600 tpm dezelfde prestatie leveren
als aan nominaal toerental. Zo hebt u de
mogelijkheid te ontspannen, gas terug te
nemen en te genieten van de voordelen
van grotere brandstofzuinigheid, zonder
de productiviteit in gevaar te brengen. 

MODEL AANTAL BRANDSTOFBEHEER- NOMINAAL MAX. MOTORVERMOGEN MAX. KOPPEL MAXIMUMKOPPEL BRANDSTOFTANKINHOUD
CILINDERS SYSTEEM motorvermogen (pk) met power management (pk) @ 1.900-2.200 tpm (nm) met power management (nm) (l)

MAXXUM SERIE
Maxxum 100 4 Mechanisch 101 - 400 - 176
Maxxum 110 4 Mechanisch 112 - 455 - 176
Maxxum 115 6 Mechanisch 117 - 516 - 250
Maxxum 125 6 Mechanisch 126 - 560 - 250
Maxxum 140 6 Mechanisch 141 - 625 - 250
MAXXUM Multicontroller SERIE
Maxxum 110 Multicontroller 4 Elektronisch 112 142 520 550 175
Maxxum 120 Multicontroller 4 Elektronisch 122 145 563 573 176
Maxxum 130 Multicontroller 4 Elektronisch 132 145 594 608 176
Maxxum 115 Multicontroller 6 Elektronisch 117 152 543 575 250
Maxxum 125 Multicontroller 6 Elektronisch 127 163 593 620 250
Maxxum 140 Multicontroller 6 Elektronisch 141 178 613 678 250

Maxxum Maxxum Multicontroller



MAXXUM. Brandstofzuinigheid en betrouwbaarheid zijn de in het oog springende kenmerken van de bewezen Tier III-motor in de 

Case IH MAXXUM-modellen. De mechanische motor met twee kleppen per cilinder omvat weinig elektronica voor een no-nonsense

bediening en franjeloze paardenkracht. Dit werkpaard is gemakkelijk te onderhouden en zal zichzelf gedurende veel jaren in 

het veld bewijzen.

MAXXUM Multicontroller. Om zowel een groot vermogen als een grote efficiëntie te garanderen, zijn de MAXXUM Multicontroller-

tractoren allemaal uitgerust met een dieselmotor met intercooler van 4,5 of 6,7 liter met vier kleppen, een turbo en een lage uitstoot.

Ze leveren hun maximumkoppel bij een motortoerental van amper 

1400 tpm voor trekkrachttoepassingen en 1600 tpm voor aftakas- en

transporttoepassingen, wanneer Power Management is ingeschakeld.

De motor genereert een maximaal vermogen bij 1800 - 2000 tpm. Met

het Power Management van maximaal 26 pk beschikt u over meer

trekkracht in zware omstandigheden. 

Bovendien bezorgen wij u een constant vermogensbereik tot 

600 tpm, zodat de werksnelheid wordt behouden met een lager

motortoerental, minder lawaai en meer efficiëntie. 

MOTOREN

13

Kies de motor die u wilt met de kenmerken die u nodig hebt – van 

het eenvoudige, betrouwbare, mechanische brandstofinjectiesysteem 

in de MAXXUM-modellen, tot het ultra-efficiënte, elektronische

brandstofinjectiesysteem met Common rail in de MAXXUM Multicontroller-

modellen.

Geldbesparend.
Grote keuze aan krachtige motoren.

1000  1200   1400   1600   1800     2000      2200

149/200
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112/150

93/125

75/100

56/75

37/50

18/25

kW
/p

k

Maxxum 140 Multicontroller

tpm

Met Engine Power Management
behoudt u uw productiviteit, dankzij het
ontwikkelen van meer motorvermogen in
moeilijke omstandigheden. Het nominale
vermogen van uw tractoren kan worden
verhoogd met maar liefst 26 pk!

�
Vermogen zonder
Engine Power
Management

Specifiek
brandstofverbruik

Vermogen met
Engine Power
Management +pk met EPM
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Voor toepassingen met een lage snelheid
zijn er kruipversnellingen beschikbaar.

De Soft Start-aftakas verhoogt geleidelijk
aan het koppel voor een probleemloze
start en om de aandrijfassen van de
werktuigen te beschermen.

Fronthef en een aftakas met 1000 tpm
verkrijgbaar voor veelzijdige toepassingen.

� � � �

De modi AutoField en AutoRoad
optimaliseren de Semi-Powershift
transmissie en maken een automatische
schakeling op basis van de lading
mogelijk, voor meer productiviteit en een
lager brandstofverbruik.

Schakelen is gebaseerd op de lading en
gebeurt soepel. Bij kleine ladingen zal
schakelen traag verlopen, bij grote zal
het snel verlopen.

Aangepaste opties. U kunt tussen
verschillende transmissies kiezen,
ongeacht uw specialisatie. 

�

Bereik meer in één werkgang met een
fronthef en aftakas. Bevorder uw
productiviteit door de werktuigen voor- en
achteraan gelijktijdig aan te koppelen. De
MAXXUM-tractoren zijn verkrijgbaar met
Cat II-fronthef met een maximaal
hefvermogen van 3700 kg en een volledig
geïntegreerde aftakas met 1000 tpm.

�

VERSNELLING

AutoField-modus

AutoRoad-modus 

9-16 16-15-14 14-15-16

VERSNELLING 10 10-9-8 8-9-10

Auto Shift
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TRANSMISSIE EN AFTAKAS

Het efficiëntiepakket van MAXXUM
voor meer veelzijdigheid en
manoeuvreerbaarheid.
MAXXUM transmissies bieden u de automatisering die u nodig hebt om uw

productiviteit te optimaliseren - zowel op het veld als op de weg. 

Een volledig geïntegreerd elektronisch gecontroleerd aftakassysteem

op beide modellen garandeert een veilige en efficiënte bediening.

700

600

500

400

1000  1200   1400   1600   1800     2000      2200

149/200

130/175

112/150

93/125

75/100

56/75

37/50

18/25

Maxxum 140 Multicontroller

tpm

� 540E Zuinige aftakas wordt bediend 
bij 1546 tpm, wat een beperking van 
20% van het motortoerental en dus
brandstofbesparing betekent.

Kies uw transmissie.

Met de ECO-versnelling bespaart u geld bij 40 km/u. Als u bij een laag motortoerental van slechts 1900 tpm (in plaats van 

2200 tpm in 16e versnelling) 40 km/u blijft rijden, zal de motor minder snel verslijten en bedraagt de brandstofbesparing maar

liefst 10%. Als u uw tractor zowel voor transporttoepassingen als in het veld gebruikt, levert dat een aanzienlijke verlaging van uw

brandstofkosten op.

Bijzonder efficiënte aftakas. De achteraftakas op alle MAXXUM-tractoren beschikt over een systeem met drie toerentallen

540/540E/1000 tpm, dat voor een maximale efficiëntie rechtstreeks door het motorvliegwiel wordt aangedreven. Terwijl u de

aftakas opstart, verhoogt een softstartsysteem het koppel geleidelijk aan om de spanning op de machine en de aandrijfassen te

beperken.

Er is een frontaftakas met 1000 tpm beschikbaar voor extra veelzijdigheid. Naast de knoppen voor de hef op de spatborden van de

tractor bevinden zich de gemakkelijk toegankelijke aftakasschakelaars, zodat machines van op de grond bediend kunnen worden.
kW

/p
k

N
m

54
0E 54

0

24x24 met 2 traps Powershift ● -
16x16 Semi-Powershift met Autoshift ● ●

Optionele kruipversnelling beschikbaar op 16x16 ● ●

17x16 Semi Powershift met 50 km/u AutoField- en AutoRoad-modi ● ●

17x16 Semi Powershift 40 km/u ECO met AutoField- en AutoRoad-modi ● ●

● Beschikbaar        - Niet beschikbaar

TRANSMISSIE MAXXUM MAXXUM Multicontroller



De automatische 4WD en de differentieelvergrendeling worden automatisch in- en
uitgeschakeld, bv. in korte bochten, tijdens het remmen en naargelang de hefpositie 
en de vooruitversnelling.

Voorasvering voor een vlotte rit en meer tractie.

Pneumatische en/of hydraulische aanhangerremmen zijn verkrijgbaar om met grote
aanhangwagens te werken.

Hitch Ride Control is een schokdempingssysteem om het dansen van zware werktuigen
tijdens het transport te beperken, en om de stabiliteit te verbeteren.

�

�

�

�
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RIJCOMFORT

Beproefde aandrijflijn. Een snellere en vlottere bediening is mogelijk zonder de veiligheid aan te tasten of de bestuurder te

vermoeien. Deze eigenschappen werden in combinatie met de positieve vermogen-gewichtsverhouding van de tractor ontwikkeld, 

voor maximale tractie en minimale verdichting. 

Krachtige remmen op alle wielen. Robuuste, onderhoudsvrije oliebadschijfremmen. Voor extra remkracht zijn er remmen in de

voorwielnaven voorzien op alle 50 km/u modellen. Er zijn ook hydraulische en/of luchtdrukremsystemen voor aanhangwagens

verkrijgbaar.

Maximaal vermogen naar de grond.
MAXXUM-tractoren bieden u de kracht en het vermogen om 

de voertuigen probleemloos te controleren. Bovenop het

tractiemanagement is uw MAXXUM-tractor ook uitgerust met een reeks

functies die het sturen en remmen verbeteren, en de veiligheid op de weg

en het veld bevorderen.

Minimale draaicirkel. Door de compacte
afmetingen van de motor hebben de
MAXXUM-tractoren een uiterst korte
draaicirkel. Door de dynamische
spatborden hebben de tractoren een
30% grotere stuurhoek voor een
fantastische besturing.

�

4,04 m

+5.99 cm
-4.49 cm

De geveerde vooras garandeert een
comfortabelere rit, een betere tractie en
betere brandstofefficiëntie.

�



De MAXXUM-serie biedt u de krachtigste
hydrauliek in deze vermogensklasse.

Een pompcapaciteit tot 113 liter per minuut
voor een uitstekend reactievermogen en
uitmuntende controle, zelfs bij een laag
motortoerental.

Tot 4 regelventielen en een Power
Beyond-aansluiting zijn beschikbaar
voor de meest complexe werktuigen.

� � �

18

8000

7750

7500

7250

7000

6750

6500

6250

6000
CASE IH

7864

7563

7100

Concurrent 1 Concurrent 2 

kg

Maximaal hefvermogen
achteraan

4000

3750

3500

3250

3000

2750

2500
CASE IH 

3700

3160

2800

Concurrent 1 Concurrent 2 

kg

Maximaal hefvermogen
vooraan

180

150

120

90

60

30

0
CASE IH 

63+113*

110 110

Concurrent 1 Concurrent 2 

l/
m

in
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Tot 3 centraal gemonteerde regelventielen
beschikbaar op de MAXXUM Multicontroller.

�

* PFC-pomp + 65 l/min stuurpomp.



Op de spatborden werden
bedieningsknoppen voor de hef en aftakas
gemonteerd om de werktuigen met
slechts één hand te bevestigen. HYDRAULIEK

�

Robuuste kracht 
met precieze controle.
De kern van het systeem is een krachtige Load Sensing

pomp, die via een Power Beyond-aansluiting tot 113 l/min

of naar om het even welk regelventiel tot 95 l/min

levert. Een volledig aparte hydraulische pomp

verzorgt het stuursysteem, zelfs wanneer u een

lader bedient.

Krachtige hef. Dankzij een hefvermogen van maar liefst 7864 kg kunt u de zwaarste

werktuigen aankoppelen. De bedieningen van de hydrauliek en hef zijn gebruiksvriendelijk,

en de bestuurders die alleen werken zullen blij zijn met de functies die aan de buitenkant

van de cabine zijn voorzien en die hen helpen bij het bevestigen van werktuigen aan de hef

of aftakas.

EHC-hefinrichting. De MAXXUM-tractoren zijn voorzien van elektronische hefinrichting.

Het systeem is zo ingesteld dat de trekkrachtregeling in het bedieningspaneel aan de

rechterzijde is geïntegreerd (Intuïtief bedieningspaneel op de armleuning in

MAXXUM Multicontroller-tractoren). Het ‘Hitch Ride Control’-systeem absorbeert

het dansen van gemonteerde werktuigen.

Mechanische regelventielen. MAXXUM-modellen zijn uitgerust met maximaal 

4 mechanisch bediende regelventielen met een hoog debiet, waardoor complex

zwaar werk makkelijker wordt. 

Elektronische regelventielen. Het oliedebiet en de timers van de ventielen kunnen

voor elk regelventiel apart worden ingesteld met de Multicontroller op de

rechterarmleuning.

19
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Verbeter de productiviteit van uw bedrijf met een Case IH Advanced Farming System. Wij geven
om uw bedrijf, ongeacht de grootte, we weten dat efficiëntie en optimalisatie de sleutels tot succes
zijn. Daarom bieden wij u een reeks AFS-pakketten en geleidingsoplossingen die binnen uw budget
passen. Zowel Advanced Farming Solutions (AFS Pro 300- & AFS Pro 600-schermen) als ISOBUS-
pakketten. EZ-Guide 250, de basislichtbalk die gemakkelijk in gebruik en betaalbaar is,
gebruiksklaar zodra u hem uit de doos haalt. De EZ-Guide 500, die beschikt over capaciteiten die
uitgebreid kunnen worden. Beide zijn EZ-Steer-compatibel voor een handenvrije bediening. Vraag
naar onze Advanced Farming Systems brochure indien u meer informatie wenst.

�

Naast de uitgebreide standaarduitrusting biedt Case IH een ruime keuze aan accessoires die
door de dealer worden geïnstalleerd. Hieronder enkele voorbeelden.

Deze accessoires, kits en retrofits kunt u bij uw dealer bestellen.

• Motorkits voor biodiesel
• Kruipversnellingen
• Extra achteraan of centraal gemonteerde

regelventielen
• Pneumatische remmen voor aanhangwagen
• Hydraulische topstangen 
• Extra trekhaken
• Kits voor frontaftakas

• Fronthef 
• LRZ-laders
• Gewichten
• Halogeen of xenon werklichtsystemen
• Geavanceerde landbouwoplossingen 

(AFS Pro 300- & AFS Pro 600-schermen)
• ISOBUS-pakketten

�

DOOR DE DEALER GEÏNSTALLEERDE
ACCESSOIRES

Meer dan een tractor...
Bij Case IH zijn we geëngageerd om u meer dan zomaar een tractor te

leveren; we bieden een volledige reeks accessoires waarmee u de

capaciteiten van uw tractor kunt verbeteren om nieuwe uitdagingen

aan te kunnen en u aan veranderende werkomstandigheden aan te

passen.
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ONDERHOUD

Het routineonderhoud aan de MAXXUM-tractoren is zo eenvoudig dat de dagelijkse controles niet langer duren dan het bijtanken van uw tractor. Door de motorkap op gascilinders

te openen, kunt u vanaf de grond gemakkelijk en snel aan de motor en koelelementen.

MAXXUMs zijn gebouwd voor jarenlang gebruik. De rendementsmonitor in de cabine waarschuwt de bestuurder niet alleen wanneer routineonderhoud noodzakelijk is, 

hij detecteert ook een te hoge motor- en transmissietemperatuur of te lage oliedruk, en zal zo nodig de motor automatisch stilleggen.

Het opsporen van defecten is eenvoudig,
maar indien nodig kan uw Case IH-dealer
ter plaatse een volledige systeemdiagnose
verrichten met een laptop.

�Makkelijke dagelijkse controles en onderhoud: met nieuwe
uitzwenkbare koelers. Ook de luchtfilter is zo geplaatst dat hij snel
gecontroleerd kan worden. Indien u enkel het oliepeil wilt
controleren, hoeft u zelfs de motorkap niet te openen.

�

MAXXUM serie – minimale stilstand.
Blijf rijden! Dagelijkse controles nemen haast geen tijd in beslag en de

geplande onderhoudsbeurten zijn beperkt. Aangezien de rendements-

monitor u bovendien ruim op voorhand waarschuwt, hebt u voldoende tijd

om ze in te plannen.
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0
CASE IH

MAXXUM 
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U
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n

Onderhoudsintervallen

20% minder frequent motoronderhoud betekent
minder onderhoudskosten.

�



DE ACTIVITEITEN OPVOEREN

De laders van Case IH werden speciaal voor

onze tractoren gebouwd en bieden een

onwrikbaar resultaat en degelijke kwaliteit.

Doordat bij de constructie fijnkorrelig,

lichtgewicht kraanstaal werd gebruikt,

voldoen de laders aan de hoogste eisen. 

Werktuigen. Een ruim assortiment

bakken, klauwen en werktuigen is

verkrijgbaar - u vindt precies wat u nodig

hebt voor het werk waarin uw bedrijf

gespecialiseerd is.

Een hoop flexibiliteit. Onze LRZ-

laderpakketten beschikken over hun

eigen onafhankelijke regelventielen 

zodat andere hydraulische systemen

beschikbaar blijven. Ook het aan- en

afkoppelen van de lader kan snel en

Toewijding. Bij Case IH zien we de LRZ-lader als een deel van de tractor. 
De bedrading, slangen, bevestigingsbeugels en controlesystemen worden reeds tijdens
een ontwerpfase volledig in het voertuig geïntegreerd, ze worden niet ingebouwd 
zoals bij andere fabrikanten.

Op de armleuning gemonteerde joystick.
Perfect gepositioneerd, uiterst precies.

� �

�

gemakkelijk met de ‘alles in één’-‘Multi

Quick Coupler’.

Het beste zicht. Alle MAXXUM-tractoren

zijn verkrijgbaar met een dakvenster

waardoor u de lader kunt zien, ongeacht of

u een lader bestelt of niet.

Fantastische prestaties. Meer dan

gewoon een lader. MAXXUM-tractoren

zijn voorzien van functies voor superieure

wendbaarheid en zicht. LRZ-laders zijn

ontwikkeld voor een gemakkelijke

bevestiging/verwijdering. U hebt geen

hulp meer nodig: de vanghaken in de lader

rijden, aansluiten, heffen, vastzetten,

parkeerinrichting opklappen en u kunt

aan de slag. Lader en tractor: een

krachtig team dat u tijd bespaart en uw

prestaties opdrijft.

Case IH LRZ-lader. Er is een uitgebreid
gamma bakken, klauwen en werktuigen
beschikbaar om uit te kiezen.

22
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Uw plaatselijke Case IH-dealer kan 

met CNH Capital samenwerken om u

oplossingen te bieden die het beste bij uw

budget en doelstellingen passen. 

Bij CNH Capital begrijpen we dat geen

twee landbouwbedrijven hetzelfde zijn.

Daarom gaan we tot het uiterste om in de

eerste plaats uw behoeften te begrijpen.

Het is onze taak om uw bedrijf van binnen

en buiten te kennen – uw doelstellingen,

uw ideeën en uw unieke kijk op de

toekomst. Zo kunnen we financiële

oplossingen met diensten combineren die

passen voor u.

Onderdelen & Service FinancieringDealer

MAX

MAX - de nieuwe service van Case IH. 

Het hele jaar door staan wij 24 uur per dag

voor u paraat. Spoedlevering: wanneer en

waar nodig. U krijgt tijdens het seizoen de

absolute voorrang, omdat uw oogst niet 

kan wachten.

Dit is een gratis nummer. Als u echter met

een gsm vanuit België of Luxemburg

telefoneert, kiest u 022006111 voor

België en 03420808282 voor Luxemburg.

Merk op dat telefoneren met een gsm niet

gratis is, maar voor eigen rekening

gebeurt. Voor informatie in verband met

het prijstarief neemt u best vooraf contact

op met uw provider.

00800 227344 00 
00800 CASE IH 00

Behoud de productiviteit van uw

investering. Case IH en zijn toegewijd

dealernetwerk bieden uitstekende

ondersteuning wanneer u uw nieuwe

tractor in ontvangst neemt en zolang hij in

uw bezit is. In uw landbouwbedrijf kunt u

rekenen op opgeleide deskundigen die u

helpen om de productiviteit van uw

investering te behouden. 

Bescherm de waarde van uw

investering. Achter ieder Case IH-

product gaat een uitgebreide Europese

logistieke organisatie schuil die de klok

rond werkt en meer dan 700.000

verschillende reserveonderdelen voor

oude en nieuwe producten opslaat. Door

echte Case IH-onderdelen te kiezen, stelt

u de veiligheid, waarde en prestaties van

uw originele investering veilig.

Een bekwame bedrijfsadviseur bij uw

dealer. 

Koopt u een afzonderlijk stuk of een

nieuwe uitrusting? Houdt u een hele vloot

up-to-date? Neem ongeacht de grootte van

uw bedrijf contact op met uw plaatselijke

Case IH-dealer, voor professioneel 

advies over financiering en zakelijke

investeringen die een veilige garantie

bieden voor de toekomst.

100% Support 
100% Availability
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Aanbevelingen LRZ-laders
LRZ LADERS LRZ 100 LRZ 120 LRZ 130 LRZ 150
Maxxum 100 ● O – –
Maxxum 110 ● O – –
Maxxum 120 O ● – –
Maxxum 130 O ● – –
Maxxum 115 – ● – –
Maxxum 125 – O ● –
Maxxum 140 – – O ●

MODELLEN MAXXUM 100 MAXXUM 110 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140

MOTOR
Aanzuiging / Emissieniveau Turbo Tier 3 Turbo en intercooler / Tier 3
Inhoud / Aantal cilinders 4485 / 4 4485 / 4 6728 / 6 6728 / 6 6728 / 6
Nominaal motorvermogen ECE R120 1) (kW/pk) 74 / 101 82 / 112 86 / 117 93 / 126 104 / 141
Nominaal motorvermogen ECE R120 1) - Power Management 2) (kW/pk) - - - - -
Nominaal motortoerental (tpm) 2200 2200 2200 2200 2200
Maximaal motorvermogen ECE R120 1) @ 1900/2000 tpm (kW/pk) 74 / 101 82 / 112 86 / 117 93 / 126 104 / 141
Maximaal motorvermogen ECE R120 1) - Power Management 2) (kW/pk) - - - - -
Max. koppel bij motortoerental ECE R120 (Nm) 410 / 1400 510 / 1400 522 / 1250 555 / 1250 625 / 1250
Max. koppel ECE R120 bij 1600 tpm - Power Management 2) (Nm) - - - - -
Koppelstijging (%) 28 43 40 38 39
Inhoud brandstoftank (l) 176 176 250 250 250 
TRANSMISSIE*
Type Powershift, Powershuttle
Aantal versnellingen / met kruipversnelling (VxA) 16 x 16 / 32 x 32 16 x 16 / 32 x 32 16 x 16 / 32 x 32 16 x 16 / 32 x 32 16 x 16 / 32 x 32
Aantal versnellingen Economy 40 km/u. of 50 km/u. (VxA) 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16
VIERWIELAANDRIJVING EN -STUURINRICHTING
Vierwielaandrijving Elektrohydraulische bediening met automatische 4WD en automatische differentieelvergrendeling*
Stuurhoek (°) / Optimale draaistraal (m) 55 / 4,04 55 / 4,04 55 / 4,36 55 / 4,36 55 / 4,36
AFTAKAS
Type Elektrohydraulisch schakelbaar met soft start
Toerental (tpm) 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000
Motortoerental (tpm) 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120
Toerental frontaftakas* / Motortoerental (tpm) 1000 / 2120 1000 / 2120 1000 / 2120 1000 / 2120 1000 / 2120
HYDRAULISCH SYSTEEM
Max. pompdebiet en systeemtype 80 l/min met vaste opbrengst of 113 l/min Load Sensing (CCLS)
Type EHC (elektronische hefinrichting) met dansonderdrukking
Maximaal hefvermogen aan kogeleinden met de hefarmen horizontaal (kg) 7864 7864 7864 7864 7864
Regelventielconfiguratie tot 4 mechanische regelventielen, 

Power Beyond, 2 centraal gemonteerde ventielen (mechanisch)
Maximaal hefvermogen (kg) fronthef* 3700 3700 3700 3700 3700
GEWICHTEN* en AFMETINGEN 3) met cabine 4WD
Minimaal gewicht / Toelaatbaar totaal gewicht (kg) 4790 / 9000 4790 / 9000 4910 / 9000 4910 / 9000 4920 / 9000
A: Totale lengte / B: Minimale breedte / C: Minimale hoogte - laag dak (mm) 4292 / 1873 / 2694 4292 / 1873 / 2694 4532 / 1913 / 2702 4532 / 1913 / 2702 4532 / 1913 / 2702
D: Hoogte vanaf het midden van de achteras - Laag dak / Standaard / Standaard met geveerde cabine (mm) 1980 / 2100 / 2165 1980 / 2100 / 2165 1980 / 2100 / 2165 1980 / 2100 / 2165 1980 / 2100 / 2165
E: Bodemvrijheid onder trekstang (mm) 427 427 478 478 478
F: Wielbasis standaard / geveerde vooras (mm) 2412 / 2421 2412 / 2421 2652 / 2661 2652 / 2661 2652 / 2661
STANDAARDBANDEN 4)

Voor / Achter 13.6 R24 / 16.9 R34 13.6 R24 / 16.9 R34 14.9 R24 / 16.9 R38 14.9 R24 / 16.9 R38 14.9 R24 / 16.9 R38

F
A

D
C

B

E

AFMETINGEN
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SPECIFICATIES

AFMETINGEN

F
A

D
C

B

* Volgens de wetgeving en specificatie in
uw land 

1) ECE R120 stemt overeen met ISO 14396
en 97/68/EC 

2) Power Management is enkel beschikbaar
tijdens aftakas- hydraulische en
transporttoepassingen 

3) Met standaard banden 
4) Andere banden op aanvraagE

MODELLEN MAXXUM 110 MAXXUM 120 MAXXUM 130 MAXXUM 115 MAXXUM 125 MAXXUM 140
Multicontroller Multicontroller Multicontroller Multicontroller Multicontroller Multicontroller

MOTOR
Aanzuiging / Emissieniveau / Brandstofbeheer Common rail, dieselmotor met 4 kleppen, met turbo en intercooler/ Tier 3 / Elektronisch brandstofsysteem
Inhoud / Aantal cilinders 4485 / 4 4485 / 4 4485 / 4 6728 / 6 6728 / 6 6728 / 6
Nominaal motorvermogen ECE R120 1) (kW/pk) 82 / 112 90 / 122 97 / 132 86 / 117 93 / 127 104 / 141
Nominaal motorvermogen ECE R120 1) - Power Management 2) (kW/pk) 97 / 132 104 / 141 104 / 141 104 / 141 112 / 152 123 / 167
Nominaal motortoerental (tpm) 2200 2200 2200 2200 2200 2200
Maximaal motorvermogen ECE R120 1) @ 1900/2000 tpm (kW/pk) 90 / 123 98 / 134 105 / 142 94 / 128 101 / 138 112 / 152
Maximaal motorvermogen ECE R120 1) - Power Management 2) (kW/pk) 105 / 142 107 / 145 107 / 145 112 / 152 120 / 163 131 / 178
Max. koppel ECE R120 bij 1400 tpm (Nm) 520 563 594 543 593 613
Max. koppel ECE R120 bij 1600 tpm - Power Management 2) (Nm) 550 573 608 575 620 678
Koppelstijging - Standaard / met Power Management (%) 46 / 31 45 / 27 41 / 35 45 / 27 47 / 28 35 / 27
Inhoud brandstoftank (l) 176 176 176 250 250 250 
TRANSMISSIE*
Type Powershift, Powershuttle
Aantal versnellingen / met kruipversnelling (VxA) 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32 16x16 / 32x32
Aantal versnellingen Economy 40 km/u. of 50 km/u. (VxA) 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16 17x16
VIERWIELAANDRIJVING EN -STUURINRICHTING
Vierwielaandrijving Elektrohydraulische bediening met automatische 4WD en automatische differentieelvergrendeling*
Stuurhoek (°) / Optimale draaistraal (m) 55 / 4,04 55 / 4,04 55 / 4,04 55 / 4,36 55 / 4,36 55 / 4,36
AFTAKAS
Type Elektrohydraulisch schakelbaar met soft start
Toerental (tpm) 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000 540 / 540E / 1000
Motortoerental (tpm) 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120 1969 / 1546 / 2120
Toerental vooraftakas* / Motortoerental (tpm) 1000 / 2120 1000 / 2120 1000 / 2120 1000 / 2120 1000 / 2120 1000 / 2120
HYDRAULISCH SYSTEEM
Max. pompdebiet en systeemtype 113 l/min Load Sensing (CCLS)
Type EHC (elektronische hefinrichting) met dansonderdrukking
Maximaal hefvermogen aan kogeleinden met de hefarmen horizontaal (kg) 7864 7864 7864 7864 7864 7864
Regelventielconfiguratie Tot 4 elektronische kleppen proportioneel - programmeerbaar met Multicontroller, 

Power Beyond, 3 centraal gemonteerde ventielen (elektronisch)
Maximaal hefvermogen (kg) fronthef* 3700 3700 3700 3700 3700 3700
GEWICHTEN* en AFMETINGEN 3) met cabine 4WD
Minimaal gewicht / Toelaatbaar totaal gewicht (kg) 4820 / 9000 4820 / 9000 4820 / 9000 4940 / 9000 4940 / 9000 4950 / 9000
A: Totale lengte / B: Minimale breedte / C: Minimale hoogte - standaard dak (mm) 4292 / 1873 / 2895 4292 / 1873 / 2895 4292 / 1873 / 2895 4532 / 1913 / 2895 4532 / 1913 / 2895 4532 / 1913 / 2895
D: Hoogte vanaf het midden van de achteras - Laag dak / Standaard /

Standaard met geveerde cabine 1980 / 2100 / 2165 1980 / 2100 / 2165 1980 / 2100 / 2165 1980 / 2100 / 2165 1980 / 2100 / 2165 1980 / 2100 / 2165
E: Bodemvrijheid onder trekstang (mm) 427 427 427 478 478 478
F: Wielbasis standaard / geveerde vooras (mm) 2412 / 2421 2412 / 2421 2412 / 2421 2652 / 2661 2652 / 2661 2652 / 2661
STANDAARDBANDEN 4)

Voor / Achter 14.9 R28 / 18.4 R38 14.9 R28 / 18.4 R38 14.9 R28 / 18.4 R38 14.9 R28 / 18.4 R38 14.9 R28 / 18.4 R38 14.9 R28 / 18.4 R38



Uw Case IH Dealer

www.caseih.com

VEILIGHEID EERST. Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies op de juiste wijze functioneren.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid werden aangebracht. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals
de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. CASE IH behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande informatie, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige
consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat mogelijk
te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen de optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen.

Case IH verkiest                 -smeermiddelen.

CNH Belgium NV, Leon Claeysstraat 3A, B - 8210 Zedelgem - © 2011 Case IH - www.caseih.com - Maxxum Serie-NL-BR - Gratis telefoonnummer MAX Service 00800 2273 4400 (enkel vaste lijn) - Gedrukt in Italië - 03/11 - TP01 - Cod. 9C0001/NLO
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