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Case-IH Magnum 315 CVX
Dit jaar is het beursmodel een Case-IH

Zoals gebruikelijk zo vlak voor de beurs publiceren we de lijst met

Magnum 315 CVX. Deze Magnum is een

wijzigingen waarbij het de beurscommissie weer gelukt is om een ver-

model uit de vorige serie die van 2011 t/m
2014 op de markt kwam en bestaat uit de
modellen 235, 260, 290, 315, 340 en 370.
De 315 CVX heeft een FTP motor (emissienorm Tier 3B) met nominaal 311 pk. Met
powerboost is het maximale vermogen

rassend extra detail aan het beursmodel toe te voegen.
De volledige lijst met de aanpassingen t.o.v. de ‘standaard’
Magnum 340 van Siku ziet er zo uit:
01 Type Magnum 315 CVX
02 Kentekenplaat 20-GV-16
03 Peecon aanrijbeveiliging
04 Wielmoeren voor en achter gekleurd

357 pk. De Magnum serie is zowel met een

05 Wielnaven voor en achter zwart

powershift transmissie leverbaar (type 235

06 Zwarte wielgewichten in achterwielen

t/m 340) als met een traploze (continue variabele) CVT-transmissie (type 235 t/m 370).

07 Knop op motorkap zwart
08 Blauwe dop en sticker op AdBleu-tank
09 Bediening op spatbord voor de hef gekleurd
10 Bediening op spatbord voor de regelventielen gekleurd
11 Bediening aftakas en gele waarschuwingssticker op spatbord
12 Afgeknotte driehoek achterzijde onder cabineruit
13 Spatborden zonder zwart deel
14 5HȵHFWRUHQDDQDFKWHUDV
15 Stekkerdoos front zwart
16 Hydrauliek(bediening) front in kleur
17 Radiator zilverkleurig, slangen in zilverkleur
18 ‘L.C.N. Zwolle 2016’ aan onderzijde van het model
19 Doornummering aan onderzijde van het model (0001 van 2250)
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20 Doos in glanzend zilveren uitvoering met ‘28ste Beurs’ en ‘23ste
Beursmodel’

CABINE BUITENZIJDE
21 Antenne en GPS op dak met ‘Case-IH’
22 Handgrepen aan linker- en rechter voorstijl gekleurd
23 Ruitenwissers zwart gekleurd
24 Scharnieren en handgrepen zwart gekleurd
25 In cabinerand oranje knipperlicht en wit licht ernaast
26 Sticker op rechter tank (voetstap met rode streep erdoor)
27 Traptreden bovenzijde zilverkleurig
28 Scharnier en handgreep achterruit zwart

NOVEMBER 2016

|

AGRITOY 4

|

23

BEURSMODEL
2016

CABINE BINNENZIJDE
29 Binnenspiegel
30 Lange handgrepen zwart gekeurd aan de binnenzijde van
de cabine
31 LCD-scherm met ‘Case-IH’
32 &KDXHXUVVWRHOURRGPHWGRRUORSHQGHUDQGQDDUDFKWHUNDQW
33 Achterkant stoel zwart
34 Bijrijdersstoel rood
35 Cabinevloer zwart
36 Ventilatieroosters in stuurkolom gekleurd
37 Stuurkolom beige
38 Diverse knoppen op bedieningspaneel gekleurd
39 Logo ‘Case-IH’ in hart van het stuur

NB: De foto’s zijn van het prototype en kunnen dus op details

40 Gaspedaal oranje

afwijken van het werkelijke beursmodel.

41 &KDXHXUPHW&DVHΖ+RYHUDOOHQORJRHURS

Het beursmodel is tijdens de openingstijden van de beurs op 19

42 Armleuning rechts zwart deksel

en 20 november voor € 28,00 te koop bij de L.C.N.-stand.

43 Binnenzijde beige
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