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CASE IH QUADTRAC 580 Hi-eSCR hevederes járószerkezetű 

erőgép - (433 kW / 589 LE) 

Motor: 

12900 cm3-es, 6 hengeres, 24 szelepes Common Rail(TIER IV Final), FPT CURSOR 13 dupla 
turbófeltöltős diesel motor töltőlevegő visszahűtővel, nincs DPF és EGR a motorban 

Névleges teljesítmény: (ECE R120) 433 kW (589 LE) 2100 fordulat/percnél (teljesítmény 
managementtel) (ECE R120) 492 kW (669 LE) 

Maximális teljesítmény: (ECE R120) 476 kW (647 LE) 1900 fordulat/percnél (teljesítmény 
managementtel) (ECE R120) 476 kW (647 LE) 1900 fordulat/percnél 

Maximális nyomaték: 2757 Nm (1400 fordulat/percnél), nyomaték rugalmasság 40 %, 1880 literes 
üzemanyagtank, 322 literes AdBlue tartály 

Hajtómű: 

16/2 fokozatú Full Powershift hajtómű APM-el, maximális sebesség 40 km/h, Power Shuttle, (terhelés 
alatt kapcsolható irányváltó) 

TLT: nincs 

Alváz / járószerkezet / kormányzás: 

Három-pont összekötésű törzscsuklós alváz 

Híd típusa: 600-as sorozat, független mellső és hátsó, járószerkezet 30”-os (762 mm széles), 
CONTINENTAL ULTRA hevederek, elektrohidraulikus kapcsolású differenciálzár, automata 
funkcióval, üzemi fék: hidraulikus többtárcsás olajfürdős üzemifék, elektrohidraulikus kapcsolású 
parkfék, törzscsukló fordulási szöge 38º, törzscsukló billenési szöge +/-13º, minimális fordulási sugár 
5,7 m 

Hidraulika rendszer / hárompont függesztés: 

Hátsó hárompont függesztőmű: van, CAT4N emelőképessége 8949 kg 

CCLS axiáldugattyús szivattyú 221 liter/perc teljesítménnyel (max. nyomás 210 bar), elektronikus 
hárompont vezérlés (EHC), helyzetszabályozás, kerékcsúszás vezérlés, 6 pár elektrohidraulikusan, 
kartámaszról vezérelt kihelyezett gyorscsatlakozó, Power Beyond csatlakozó, szabad visszafolyó ág, 
alsó húzó CAT.4 HD 

Kabin: 

LUXORY Suspended Performance rugózott kabin, klímaberendezés, zajszint 76 dB, fülke fűtés és 
belső levegő keringtetés, kabinszűrő, multicontroller karfa, műszerek az ’A’ oszlopon, piros 
bőrlégrugós, fűthető vezetőülés és komfort utasülés biztonsági övvel, elektromosan állítható, fűthető 
teleszkópos visszapillantó tükrök, 360º-ban körben LED munkalámpa, radar szenzor, színezett 
üvegek, belső tükör, Bluetooth rádió, sárga forgóvillogó bal oldalon,figyelmeztető hang hátramenetben 

Precíziós gazdálkodás: 

AccuGuide Ready NAV kontrollerrel, ISOBUS III csatlakozó, AFS-700 monitor karfavégre szerelve, 
HMC II. táblavégi forduló management 

Méretek: 

Teljes hossz: 7615 mm, Szélesség: 2997 mm, Magasság: 3770 mm, Tengelytáv: 3912 mm, Fordulási 
sugár: 5,7 m, Önsúly: kb. 27000 kg, Maximális össztömeg: 32000 kg 


