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De Puma tractorserie breidt uit met nieuwe instapmodellen 

 
Er is een nieuwe specificatie beschikbaar voor de Puma tractoren 140, 150 en 165 X met 

zestraps semi-powershift / Functies ontworpen voor klanten die standaardspecificaties 

zoeken / De modellen zijn gebouwd naast de bestaande Puma-serie en zijn uitgerust met vele 

belangrijke functies en opties 

 

 

Case IH Puma 140, 150 en 165 X tractoren zijn nu leverbaar met een nieuwe standaardspecificatie, 

ontworpen om klanten een alternatief te bieden die op zoek zijn naar een combinatie van hoge 

kwaliteit en eenvoudige functies binnen het nominale vermogensbereik van 140-165 pk. Net als 

andere modellen van Puma zijn de nieuwe tractoren gebouwd in de fabriek van Case IH in St 

Valentin, Oostenrijk. 

 

De nieuwe modellen, die uitgerust zijn met de zestraps semi-powershift-transmissie van Case IH, 

kunnen eenvoudig worden herkend aan de naam “Puma X”, om ze te onderscheiden van de 

uitgebreidere specificatie van als multicontrollor tractoren van Puma met volledige powershift en de 

Puma CVX-modellen met continu variabele transmissie. De desbetreffende nominale vermogens van 

de tractoren zijn 140, 150 en 165 pk, met maximale uitgangsvermogens, inclusief 

motorvermogenmanagement van 175, 190 en 210 pk. 

 

Hoewel de tractoren gebouwd zijn rondom een lichtere achteras, treft u vele belangrijke 

veranderingen in de cabine aan, zoals een standaard bestuurdersinterface met een eenvoudig 

digitaal informatiescherm en een standaardstoel. Er is geen achterruitenwisser aanwezig. De cabine 

zelf is uitgerust met functies die met name aantrekkelijk zijn voor veehouders, zoals een laag dak om 

gemakkelijk in gebouwen te kunnen en een deur aan de rechterkant naast de deur aan de linkerkant 

van de tractor. 

 

Aan de achterkant bevinden zich de mechanische externe regelkleppen die niet-configureerbaar zijn, 

terwijl de achterwielen zijn uitgerust met smalle spatbordverlengingen. Een aftakas met twee 



 

 

 

 

 

toerentallen 540/1.000 tpm behoort tot de standaarduitrusting, naast een uitgebreid 

verlichtingspakket met vier op het dak gemonteerde halogeen werklampen. 

 

Een volledige lijst met optioneel apparatuur betekent dat de nieuwe modellen van Puma uitgerust 

kunt worden met extra functies en opties, inclusief geleidings- en automatische stuursystemen en het 

recent geïntroduceerde adaptieve stuursysteem, waarbij het aantal omwentelingen van het stuurwiel 

van aanslag tot aanslag kan worden aangepast overeenkomstig de werkzaamheden. Op de optielijst 

staat ook een mechanische cabinevering.  

 

*** 

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

Professionals kiezen voor Case IH en voor 175 jaar van erfgoed en ervaring in de landbouwindustrie. Krachtige 

tractoren, maaidorsers en balenpersen, ondersteund door een wereldwijd netwerk van uiterst professionele dealers die 

er alles aan doen om hun klanten optimaal bij te staan en die de performante oplossingen kunnen leveren die in de 21e 

eeuw nodig zijn om productief en doeltreffend te werken. Meer informatie over de producten en diensten van Case IH 

vindt u online op de website: www.caseih.com.  

Case IH is een merk van CNH Industrial N.V., wereldleider in kapitaalgoederen en genoteerd op de New York Stock 

Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico Azionario van de Borsa Italiana (MI: CNHI). Meer informatie 

over CNH Industrial vindt u online op www.cnhindustrial.com. 
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