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JX SERIEN
60 - 95 HK NOMINEL EFFEKT
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 Sikker og produktiv arbejdsplads. Disse

traktorer, tilgængelige med eller uden
førerkabine, kan skræddersys præcist
efter den enkelte kundes behov og ønsker.
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 Optimal komfort. Det fuldt justerbare  Praktisk teknologi. Betjeningsfunktionerne
sæde tilpasses let efter den enkelte fører.
Modeller med førerkabine kan leveres med
air condition.

er altid lige ved hånden og de relevante
informationer er tydeligt angivet, så
arbejdsgangen er let og ukompliceret også
for nye førere.

 Altid den nødvendige effekt. Der er fem
JX modeller fra 60 til 95 hk med valget
mellem 2- eller 4-hjulstræk for at sikre,
at der er en traktor til rådighed for enhver
type arbejdsopgaver.

Praktisk teknologi.
Holdbart kvalitetsprodukt.


 En hastighed til enhver opgave. Fuldt  Effektiv og alsidig bagerste PTO.
synkroniserede gear og vendegear giver let
og sikker manøvrering mellem de 12 frem
og 12 bakgear. Derudover kan der vælges
yderligere 8 krybegear for hastigheder til
enhver opgave.
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Det effektive drivliniedesign sikrer, at JX
traktoren overfører maksimal effekt
til PTO-drevne redskaber. For ekstra
alsidighed og lavere brændstofforbrug,
er der mulighed for 540 Economy,
1000 omdr/min. eller kørselsafhængig
PTO som ekstraudstyr.

 Stærk hydraulisk præstation. Med op til  Case IH familien. JX traktorerne er en del
61 l/min. olieflow til rådighed, er der altid
rigelig hydraulik til effektiv betjening.
Uanset om der arbejdes med liften,
håndteres materialer med frontlæsser
eller tømmes anhængere, udføres enhver
opgave hurtigt og effektivt.

af Case IH familien, som løser opgaver for
landmænd, planteavlere og professionelle
brugere. JX tilbyder den samme høje
fremstillingskvalitet, tekniske support og
hurtig levering af reservedele som de
øvrige Case IH produkter.
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CASE IH JX SERIEN –
DEN EFFEKTIVE LØSNING
Case IH JX er designet som en ukompliceret, alsidig og økonomisk
arbejdshest, som leverer en høj præstation. Målrettet mod deltids- eller
mellemstore landbrug samt til kommunale opgaver, er disse traktorer
yderst effektive til en lang række arbejdsfunktioner. JX er utrolig alsidig
og let at bruge, så enhver fører hurtigt kan udnytte traktoren optimalt.
Perfekt til alle arbejdsopgaver. JX er specificeret, så uerfarne førere hurtigt lærer
maskinens funktioner at kende, og JX er derfor det ideelle valg til arbejdspladser med
mange skiftende brugere. Derudover er JX med sin fordelagtige indkøbspris og de lave
driftsomkostninger, en fremragende investering, som hurtig tjener sig selv ind.
Ukomplicerede specifikationer – ukompliceret betjening. Selv om JX måske ikke
tilbyder samme avancerede teknologi som de større Case IH traktorer, er den i
besiddelse af alle de vigtigste funktioner i brugervenligt layout. I stedet for elektroniske
kontakter giver de letbetjente mekaniske håndtag præcis og direkte kontrol af enhver
funktion for enkel og praktisk betjening.
Gennemtestet sikkerhed og design. JX traktorerne overholder alle de nyeste
sikkerhedsstandarder for beskyttelse af føreren, og motorerne opfylder Tier III
miljøkravene. Kombinationen af gennemtestet transmissionsdesign, komponenter
af høj kvalitet og den holdbare konstruktion sikrer høj pålidelighed. Uanset hvilke
specifikationer du vælger, vil JX levere en optimal præstation.

Den nye JX Serie. Den alsidige

arbejdshest, du altid kan regne med.
Model
Case IH JX 60
Case IH JX 70
Case IH JX 80
Case IH JX 90
Case IH JX 95

Nom. motoreffekt (Tier III)
kW/hk @ 2500 omdr/min.
44/60
53/72
60/82
65/88
70/95
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 Let adgang. Solide trin og brede døre giver  Altid fuld kontrol. Logisk placerede  En velorganiseret arbejdsplads. En holder  Altid fuldt udsyn til redskaber. Med
let adgang til den komfortable JX kabine.

kontrolfunktioner samt tydelige og
præcise displays for visning af alle
relevante arbejdsinformationer.

til drikkevarer og opbevaringslomme til
dokumenter holder kabinen ren og ryddelig.

slanke kabinestolper og store bakspejle er
udsynet til redskaber eller bugserede
vogne altid optimalt.
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FØRERKABINE OG
KONTROLFUNKTIONER
JX giver dig maksimal komfort
og sikkerhed.
Uanset om du selv eller dine medarbejdere kører traktoren, er
komfort og sikkerhed af afgørende betydning. JX giver dig begge
dele, og den praktiske teknologi fortsætter i førerområdet.

Sikkerhed for føreren. Førersikkerheden er en integreret del af det komplette JX design. Brede, selvrensende trin
og store dørhåndtag giver sikre adgangsforhold, og styrtbøjlen (ROPS) eller kabinen beskytter føreren i tilfælde
af styrt. Alle JX førerpladser er isoleret fra transmission og motor for at begrænse varmeoverførsel
og skadelige vibrationer, og giver dermed en arbejdsplads, der overholder alle nuværende Europæiske
helbreds- og sikkerhedsregulativer.
Uhindret adgang. Det er sjældent, at man tilbringer hele dagen i sædet, og det flade gulv gør det let at stige ind og
ud af JX, også med mudrede støvler. For uhindret adgang til lave bygninger, kan platformmodeller monteres med en
nedfoldelig styrtbøjle og vandret udstødning.

 Rotorblink og arbejdslygter giver ekstra
sikkerhed på landveje og i marken.

Sid bekvemt. JX føreren sidder komfortabelt for at kunne yde sit bedste dagen lang. Sædearmlæn er
standardudstyr, og sædet kan let justeres efter førerens behov og affjedringen mindsker vibrationer, når der køres
i ujævnt terræn eller på landevej. For yderligere komfort kan der nu monteres et luftaffjedret sæde.
Arbejde under alle vejrforhold. Regn, vind, sne eller fuldt solskin – JX kabinen beskytter føreren med varme
i de kolde vintermåneder og ventilation om sommeren. Side- og bagruder kan åbnes for frisk luft, og der kan
monteres air-condition som ekstraudstyr.
Giver ikke op, før opgaven er fuldført. I travle perioder, hvor der arbejdes til sent, kan du altid stole på JX. Med op til
seks tagmonterede arbejdslygter og et rotorblink til landevejskørsel, er der ingen problemer, når mørket falder på.

 Den nedfoldelige ROPS giver uhindret
adgang til lave bygninger.
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 Stærke 4-cylindrede dieselmotorer.

Med 3,2 eller 4,5 liter slagvolumen, er JX
motorerne i særklasse, når det gælder
tilgængeligt moment, reaktionstid og
brændstofeffektivitet.
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 Turbolader og intercooler. JX motorerne  Imponerende momentreserver. Med op til  Ubesværet præstation.
er monteret med turbolader og luft-til-luft
intercooler for optimal effektivitet og
maksimal udnyttelse af hver dråbe
brændstof.

50% momentreserve, er JX motorer altid
klar til at yde en ekstra indsats, når der er
brug for det.

 Vælg efter behov. Vælg mellem en  Mulighed for krybegearkasse. Med op  Effektiv PTO.
økonomisk 12x4 eller en 12x12 med
mekanisk vendegear afhængig af hvad der
passer bedst til dine arbejdsopgaver.
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til 8 ekstra krybegear, er JX perfekt
til specialopgaver, som kræver lave
hastigheder, helt nede fra 250 m/t.

540 omdr/min. er standardudstyr og der
kan vælges mellem enten 540 Economy
til lettere opgaver eller 1000 omdr/min.
til mere krævende redskaber.

En kontinuerlig stigning mellem områderne
og synkroniserede gearskift sikrer let,
effektiv og ubesværet præstation.

 Kørselsafhængig PTO.

Til specialmaskiner gør denne funktion
det muligt at synkronisere PTO-akslens
omdrejninger med traktorens kørehastighed.
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MOTOR, TRANSMISSION OG PTO
JX klarer opgaven.
Med fem modeller mellem 60 og 95 hk, vil der altid være
en JX som passer til dine arbejdsopgaver. Økonomisk
uden at gå på kompromis med styrke og holdbarhed –
JX er den perfekte, økonomiske samarbejdspartner.

 Kontrolfunktioner er ideel placeret, hvilket
sikrer let betjening.

Effektiv styrke. Med op til 50% momentreserve, har JX motorerne styrken til at klare spidsbelastninger eller bugsere tunge
anhængere ved høj hastighed på landevejen uden brug af gentagne gearskift. Derudover sikrer det lave brændstofforbrug og den store
118 liter brændstoftank høj produktivitet gennem hele arbejdsdagen uden afbrydelser til påfyldning.
Praktisk teknologi. Transmissionen bruger skråtskårne tandhjul, tryksmurte lejer og synkronisering for at sikre en enkel, effektiv
og robust drivlinie. Gearhastighederne er tilpasset med en jævn stigning mellem områderne, så de passer perfekt til arbejdet omkring
på gården, i marken eller på landevejen.
Ekstra muligheder. Til specialopgaver giver krybehastigheder ekstra 8 fremkørselshastigheder fra 250 meter pr. time ved nominelle
motoromdr. Under arbejdet til- og frakobles disse områder med et separat håndtag, hvilket gør JX perfekt til arbejde på planteskoler
og høstarbejde i marken.
Sikker manøvrering. Når der køres omkring gårdens bygninger eller i trange områder, giver den ubesværede hydrostatiske styring
og vendegear sikker og effektiv manøvrering. Med identiske frem- og bakhastigheder, skal føreren blot træde let på koblingspedalen
for at aktivere vendegearhåndtaget og ændre kørselsretningen.
Ekspert i håndtering. Vendegearet er især nyttigt ved den gentagne frem- og bakkørsel under læsserarbejde. Når den er monteret
med en frontlæsser fra Case IH LRZ læsserserien, er JX traktoren ekspert i løft og håndtering af storballer eller andet materiale,
så selv den største opgave løses let og ubesværet.

 Biodiesel godkendte JX motorer kan køre
på op til 100% (B100) biodiesel.

 PTO’en leverer ubesværet fuld effekt.
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 Høj kapacitet. Med en løftekapacitet på op  Let betjening af liften.

 Maksimal alsidighed. Med op til 4  Klar til læsser. Læsseren er let at på- og

 Manøvrering i marken og omkring  Perfekt udsyn. Forskærme er tilgængelige

 Bred mulighed for dækmontering, JX

til 3565 kg og en separat hydraulikpumpe
til styretøjet, tilbyder JX en imponerende
kapacitet.

gården. Et imponerende styreudslag og
en kort akselafstand sikrer perfekte
manøvreevner.
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Liftens indstillinger og kontrolfunktioner
er lette og ukomplicerede.

som ekstraudstyr til både 2- og 4WD
traktorer. Forskærme er med til at holde
ruderne rene, uanset vejrforholdene.

dobbeltvirkende fjernventiler er det muligt
at arbejde med flere funktioner på samme
tid.

er tilgængelig med en lang række
dækmonteringer, inklusiv smalle dæk til
arbejde i rækkeafgrøder eller brede dæk
for mindre jordpakning.

afmontere, og den logiske placering af
kontrolfunktionerne i kabinen sikrer let
betjening.

 Sikker bugsering.

Stærke bremser med mulighed for auto
4WD tilkobling for 40 km/t. modeller og
hydrauliske
anhængerbremser
som
ekstraudstyr giver sikker transport på
landevej ved høje hastigheder.
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HYDRAULIK OG DRIVLINIE
JX er den alsidige samarbejdspartner.
Uanset opgavens art - fra løfte- og håndteringsarbejde med bagerste lift
eller Case IH LRZ frontlæsser til betjening af PTO-drevne redskaber, har
JX den nødvendige alsidighed og styrke.

Stærk hydraulik. En separat hydraulikpumpe forsyner liften og udvendig hydraulik for hurtig og præcis funktion under løfte- og
læsserarbejde samt tømning af vogne. Til meget krævende opgaver med betjening af hydraulikmotorer eller flere hydrauliske
funktioner samtidig, kan der monteres en højtydende 61l/min. pumpe.
Let betjening af liften. Den stærke 3-punktslift lift kan løfte og håndtere redskaber på op til 3565 kg uden besvær. Afhængig af
opgavens art, giver separate håndtag mulighed for indstilling af liftposition og trækkontrol til jordgående redskaber, eller en
kombination af disse funktioner. Efter indstilling kan hæve- og sænkefunktionen udløses fra den bekvemt placerede
skærmkontaktswitch.
Effektiv præstation i marken. For øget trækevne i marken og ekstra sikkerhed, når der arbejdes på stejle skråninger, er 4WD-akslen
det naturlige valg. Under vanskelige og glatte forhold vil differentialespærren med begrænset slip holde dig kørende. Til mindre
krævende opgaver er en 2WD-aksel tilgængelig.
Sikker og hurtig transport på landevejen. JX traktorer kan leveres med en tophastighed på 40 km/t. for hurtig transport
på landevejen.

 Den bekvemt placerede hæve-/sænkekontakt giver let betjening af liften ved
forager.

 Til lette arbejdsopgaver er 2-hjulstræk
som regel tilstrækkeligt.

 Til mere krævende opgaver, giver 4-

hjulstræk maksimal trækevne og sikkerhed.
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VORES INDFALDSVINKEL
Reservedele & Service

Finansiering

Bevar værdien af din investering. Case IH

Din lokale Case IH forhandler arbejder

og det engagerede forhandlernetværk

sammen med CNH Capital for at tilbyde

sikrer fremragende support, både ved

de løsninger, som passer bedst til din

levering af maskinen og resten af dens

økonomi, forventninger og behov. Hos

levetid. På gården og i marken vil de

CNH Capital ved vi, at ikke to landbrug

veluddannede servicespecialister sørge

eller virksomheder er ens. Derfor

for optimalt udbytte og produktivitet af

arbejder vi hårdt på først at sætte os ind i

din investering.
Beskyt værdien af din investering.

forhandler

Bag hvert eneste Case IH produkt
står

den

som

indeholder

og dine forventninger til fremtiden.
Professionel rådgivning hos forhandleren.

Dernæst kan vi sammen finde frem til de

med

lagre

Har du brug for en enkelt maskine, eller står du for opdatering af en hel maskinpark?

finansieringsløsninger, som passer til

700.000

Uanset hvilke behov du har, kan du altid kontakte den lokale Case IH forhandler for

netop dig.

over

reservedelsnumre for nye og ældre

professionel rådgivning om finansiering og fremtidige investeringer.

produkter. Ved altid at montere originale
Case

IH

dele,

bevares

maskinens

sikkerhed, værdi og præstation.

MAX

00800 227344 00
00800 Case IH 00
100% Support
100% Til rådighed
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din forretning til bunds - dine mål, ideer

Europæiske

omfattende

reservedelsorganisation,

dine behov. Vi sætter en ære i at kende

 MAX - ny førsteklasses service fra Case IH. Vi står altid til din rådighed - hele døgnet
i højsæsonen. Ekspreslevering - hvor og når du har brug for det. Du har førsteprioritet i
højsæsonen, fordi din høst ikke kan vente.
Opkaldet er gratis. Visse europæiske udbydere pålægger dog et gebyr, hvis opkaldet sker
fra en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster.
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SPECIFIKATIONER
JX 60
MOTOR
Antal cylindre / kapacitet (cm3) / type
Nominel motoreffekt ECE R120 1) @ 2500 omdr/min. (kW/hk)
Max moment ECE R120 1) @ motoromdr/min. (kW/hk)
Momentstigning iht. OECD (%)
Brændstoftankkapacitet - standard / ekstraudstyr (liter)
TRANSMISSION*
Standard
Ekstraudstyr
Ekstraudstyr med krybegear
DREV OG STYRETØJ
Foraksel standard / ekstraudstyr
4WD forakselsystem standard / ekstraudstyr
4WD ekstraudstyr
Venderadius 2WD / 4WD
PTO
Type
Bagerste PTO omdr. standard
Bagerste PTO omdr. ekstraudstyr
HYDRAULIK SYSTEM
Max pumpeflow - styring / lift og udv. hydraulik
Fjernventiler
Lifttype
Liftkapacitet (kg)
VÆGTE* og DIMENSIONER 2)
Minimumvægt 3) / Max. tilladt totalvægt 3) (kg)
A - Max længde 3) (mm)
B - Min - Max sporvidde 3) (mm)
C - Max højde 3) over kabine (mm)
Max højde over ROPS (mm)
D - Akselafstand - 2WD / 4WD (mm)
STANDARD DÆK*
For 2WD / 4WD
Bag

JX 70

44 / 60
217 @ 1250
29
90

JX 80

JX 90

4 / 3200 / Turbolader og intercooler
53 / 72
60 / 82
280 @ 1250
328 @ 1250
37
41
90
90 / 118

JX 95

4 / 4500 / Turbolader og intercooler
65 / 88
70 / 95
375 @ 1300
390 @ 1300
50
44
90 / 118
90 / 118

12 frem / 4 bak
12 frem / 12 bak med mekanisk vendegear
12 frem / 12 bak med mekanisk vendegear
20 frem / 12 bak med mekanisk vendegear

elektro-hydraulisk tilkobling / 3800 / 4900
3800 / 4900

2WD / 4WD med begrænset slip differentiale
elektro-hydraulisk tilkobling / mekanisk tilkobling
bremseskiver integreret i forakslen
3900 / 5100
3900 / 5100
3900 / 5100

mekanisk tilkobling
540 / 540E / proportionel kørehastighed
540 / proportionel kørehastighed eller 540 / 1000 / proportionel kørehastighed
26,5 l/min / 45 l/min (ekstraudstyr 61 l/min)
max 4 bagmonterede åben center type
MHC (Mekanisk liftkontrol)
3565
3565

3000

3000

3565

3440 / 5400
4157
1425 - 1925
2577
2710
2265 / 2225

3440 / 5400
4157
1425 - 1925
2577
2710
2265 / 2225

3620 / 5800
4157
1400 - 2000
2627
2760
2281 / 2225

3730 / 5900
4244
1400 - 2000
2627
2760
2368 / 2312

3780 / 6000
4264
1400 - 2000
2652
2785
2388 / 2332

7.50-16 / 11.2 R24
16.9 R30

7.50-16 / 11.2 R24
16.9 R30

9.00-16 / 13.6 R24
16.9 R34

9.00-16 / 13.6 R24
16.9 R34

9.00-16 / 13.6 R24
18.4 R34

* I henhold til lovgivning og specifikationer for pågældende land
1) ECE R120 svarer til ISO TR14396 2) med standarddæk 3) 4WD kabinetraktor

B

D
A

C
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CASE IH: FOR DEM, SOM FORLANGER MERE

www.caseih.dk

Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, før der arbejdes med maskinen. Kontroller alt udstyr før brug, og vær sikker på, at alt fungerer korrekt.
Overhold alle produkt sikkerhedsanvisninger, og brug alle tilgængelige sikkerhedsfunktioner.
Dette materiale er fremstillet til generel udbredelse. Standard- og ekstraudstyr samt tilgængelighed af de forskellige modeller kan variere fra det ene land til det andet. Case IH forbeholder
sig retten til ændringer uden forudgående varsel af design og teknisk udstyr på ethvert tidspunkt uden nogen form for forpligtelser med hensyn til ændringer af allerede solgte enheder. Det
bestræbes, at alle specifikationer, beskrivelser og illustrationer i dette materiale er korrekt på udgivelsestidspunktet, men der forbeholdes ret til at foretage ændringer uden forudgående
varsel. Det viste udstyr kan være ekstraudstyr ligesom alt standardudstyr muligvis ikke er vist.
Case IH anbefaler
smøremidler
CNH Österreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St.Valentin
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