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PRO NEJVYŠŠÍ 
 VÝKONY 
NEJSILNĚJŠÍ TRAKTOR NA SVĚTĚ SE JMENUJE QUADTRAC
Nejvýkonnější traktory na trhu mají své jméno. CASE IH s modelem Quadtrac nastavuje 
vysoké standardy ve výkonnosti a pohodlí, zatímco nejmodernější patentovaná technologie 
pro řešení emisí Hi-eSCR zajistí mohutný výkon až 692 koní s maximálním točivým 
momentem 2 941 Nm za současné nejnižší spotřeby paliva. Quadtrac 620 je nesilnějším 
traktorem na světě. Není náhodou, že traktory Quadtrac jsou mistři v produktivitě za všech 
podmínek. Nová řada Quadtrac optimalizuje účinnost a spotřebu paliva a zároveň 
poskytuje obsluze nejvyšší pohodlí, díky řadě vylepšení v kabině.

NEJVYŠŠÍ LIGA KOMFORTU
Traktory Quadtrac mají největší kabinu na trhu s nejlepším 
výhledem 360°. Odpružení kabiny a sedadla poskytuje luxusně 
hladkou jízdu a nyní si můžete dopřát ještě vyšší komfort, díky 
odvětrávané a klimatizované sedačce. Kabina Surveyor je 
vybavena účinnou automatickou klimatizací, která také přispívá 
k příjemnému pracovnímu prostředí. Quadtrac je jediný pásový 
traktor na trhu, který nabízí odpružení kabiny.

VŠE POD KONTROLOU
Loketní opěrka Multicontroller staví všechny ovládací prvky na 
dosah Vaší ruky, Vašich prstů. Novinkou jsou větší a podsvícená 
tlačítka se zlepšenou ergonomií pro snadné a pohodlné ovládání. 
Moderní panel intuitivního ovládání ICP Vám poskytuje všechny 
důležité funkce pohromadě na první pohled. Dotykový monitor 
AFS 700 Pro integruje všechny důležité informace a funkce 
traktoru do jednoho místa. Přes monitor lze pohodlně ovládat 
satelitní řízení AccuGuide a ISOBUS kompatibilní stroje.

POUZE Hi-eSCR BEZ KOMPROMISŮ
Vysoce výkonný motor o objemu 12,9 l s dvoustupňovým přeplňováním, vysokotlakým 
vstřikovacím systémem Common Rail a nově navrženým chladicím systémem je tím pravým 
řešením pro nejsilnější traktor na trhu. Traktory Quadtrac přináší novou emisní normu Tier 4f bez 
použití recirkulace výfukových plynů a filtru pevných částic. Tato technologie poskytuje vysoký 
výkon a nižší měrnou spotřebu paliva bez kompromisů.  

QUADTRAC = ŠETRNOST K PŮDĚ
Unikátní systém řešení čtyř nezávisle aktivně hnaných pásových podvozků se styčnou plochou 
pásů 5,6 m2 a nejlepším poloměrem otáčení pouze 5,7 m minimálně rozrušuje povrch půdy. 
Jedná se o nejšetrnější pásový podvozek. Dalším klíčovým faktorem traktoru Quadrac je 
rovnoměrné rozložení hmotnosti při tahu na přední a zadní nápravu a tím je zaručen optimální 
tahový výkon.

UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE RÁMU
Jedinečná konstrukce traktorů Quadtrac poskytuje nepřetržitý kontakt pásů s povrchem půdy. 
To je zaručeno díky uložení rámů pásových podvozků otočně na čepu umožňujícím výkyv pásů 
ve směru jízdy nahoru a dolů v rozmezí +/- 10°. Kombinace oscilačního rámu, který umožňuje 
výkyv až 26° a výkyvu jednotlivých pásových jednotek ve směru jízdy je zárukou perfektního 
kontaktu pásů s půdou a maximálního tahového výkonu i na nerovném povrchu.

NEJVÝKONĚJŠÍ HYDRAULICKÝ SYSTÉM
K výkonnému traktoru Quadtrac patří i výkonný hydraulický systém s axiálním 
hydrogenerátorem. V základní výbavě je silné čerpadlo výkonu 208 l/min. Na přání je k dispozici 
nejvýkonnější hydraulický systém na trhu se dvěma hydraulickými čerpadly o celkovém výkonu 
428 l/min. Hydraulický systém může obsahovat až 8 hydraulických okruhů s maximálním 
průtokem pro jeden hydraulický okruh plných 170 l/min. Tažná tyč je uchycena pro výborné 
tahové vlastnosti ve středu traktoru. Při tahu přes tažnou tyč jsou tahové vlastnosti nejlepší. Na 
přání lze Quadtrac vybavit zadním tříbodovým závěsem s prokluzovou regulací a vývodovým 
hřídelem s 1000 ot./min. 

NAVRŽENO PRO PŘESNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 
Ke standardní výbavě traktorů Quadtrac dnes neodmyslitelně patří satelitní řízení AccuGuide. 
S jeho pomocí dokáže maximalizovat produktivitu, minimalizovat ztracený čas a snížit celkové 
náklady až o 10%. Přesnost řízení je dle používaného korekčního signálu až 2,5 cm. V případě 
výpadku korekčního signálu nabízí CASE IH speciální službu Xfill, která tyto výpadky dokáže 
eliminovat a na přechodnou dobu zabezpečit práci bez ztráty přesnosti. Integrovaný monitor
AFS 700 poskytuje všechny důležité informace jedním dotykem a rovněž lze připojit závěsnou
techniku, kterou můžete snadno ovládat pomocí ISOBUS rozhraní.



QUADTRAC
TECHNOLOGIE Hi-eSCR
540/580/620 KONÍ

1) se standardními pásy     2) s pásy o rozměru 76 cm            • standard     volitelné     – není k dispozici

MODELY QUADTRAC 540 QUADTRAC 580 QUADTRAC 620
MOTOR
Typ FPT Cursor 13
Počet válců/ typ přeplňování 6 / 2stupňové
Emisní norma Tier 4f
Objem motoru [l] 12,9
Následná úprava spalin Hi-eSCR - vysoce efektivní selektivní katalytická redukce SCR
Jmenovitý výkon motoru ECE R1202) [kW/koní] 399 / 543 433 / 589 462 / 628
Jmenovitý výkon motoru ECE R1202) s navýšení [kW/koní] 440 / 598 463 / 630 492 / 669
Jmenovité otáčky motoru [min-1] 2100 2100 2100
Maximální výkon motoru ECE R1202) [kW/koní] 451 / 613 476 / 647 509 / 692
Maximální výkon motoru ECE R1202) s navýšení [kW/koní] 451 / 613 476 / 647 509 / 692
… při otáčkách motoru [min-1] 1,900 1,900 1,900
Maximální točivý moment [Nm při 1400 min-1] 2,540 2,757 2,941
Převýšení točivého momentu Standard / s navýšení [%] 40 40 40
Objem palivové nádrže / kapaliny AdBlue [l] 1 160 / 320 1 880 / 320 1 880 / 320
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ 16/2 Powershift PS4 16/2 Powershift PS6 16/2 Powershift PS6
Reverzace Powershuttle Standard Standard Standard
NÁPRAVY
Nápravy a koncové převody Složený planetový koncový převod s 3 planetovými koly
Uzávěrky diferenciálů Vícelamelová v olejové lázni s managementem spouštění
VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Typ Nezávislý systém integrovaný do převodového ústrojí
Otáčky PTO 1 000
Při otáčkách motoru [min-1] 2 000
Typ hřídele Průměr 1 ¾“ s 20 drážkami
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Typ systému Axiální hydrogenerátor s proměnným výtlakem (PFC)
Maximální průtok [l/min] 216 216 216
Maximální průtok hydrogenerátoru Twin Flow [l/min] 428 428 428
Systémový tlak [bar] 210 210 210
Počet vnějších hydraulických  4 až 8 4 až 8 4 až 8
ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS
Maximální zvedací kapacita [kg] 8 949 8 949 8 949
Kategorie zadního TBZ Kategorie IV-N Kategorie IV-N Kategorie IV-N
TAŽNÁ LIŠTA
Zesílené provedení Heavy Duty, průměr čepu [mm] 51 51 51
Maximální svislé zatížení tažné tyče [kg] 4 983 4 983 4 983
HMOTNOST
Minimální hmotnost [kg] 24 012 24 268 24,268
Maximální přípustná hmotnost [kg] 25 401 25 401 25,401
ROZMĚRY
Celková délka [mm] 7 615 7 615 7 615
Celková výška [mm] 3 866 3 866 3 866
Celková šířka [mm]2) 2 997 2 997 2 997
PÁSOVÉ JEDNOTKY
Pohon 4 nezávislé aktivně hnané pásové jednotky
Šířka pásu – Standard / Na přání 76 / 91 76 / 91 76 / 91
ŘÍZENÍ
Úhel natočení kloubu [°] 38 38 38
Minimální rádius otáčení [m] 5,7 5,7 5,7
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