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BLIV KLAR – MED CASE IH.
Mere end 160 års erfaring indenfor landbruget har givet os et klart billede af
landmændenes behov og deres store betydning, når det gælder om at brødføde os alle.
I de seneste årtier har vi været de første i branchen, som introducerede CVX-teknologien
i vores Axial-Flow Serie og APM (Automatisk produktivitetsstyring) på vore traktorer for at
spare brændstof og øge produktiviteten. Ligeledes har vi i samarbejde med vore kunder,
haft fokus på at udvikle mindre traktorer for at skabe en produktserie med fremragende
manøvreevner, udsyn og håndtering.
Den nye Farmall C Serie er resultatet af dette arbejde.
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FARMALL – STOLTHED OG TRADITION.
Navnet Farmall er dybt rodfæstet i Case IH mærkets historie – som repræsentant for stærke og alsidige traktorer siden 1923.
I dag ligger fokus stadig på kompakte dimensioner, utrolige manøvreevner, let betjening og højt hk-til-vægt forhold.
Disse stærke og pålidelige traktorer er designet lige til de krav som danske brugere kræver.
Uanset om de anvendes med monterede redskaber til jordbearbejdning eller transport, så lever Farmall C traktorerne
altid op til deres imponerende omdømme.

MODEL

NOM. EFFEKT

MOTOR

FARMALL 55 C
FARMALL 65 C
FARMALL 75 C

41 kW / 56 hk
48 kW / 65 hk
55 kW / 75 hk

4 cylindret 3,2 liter turboladet
4 cylindret 3,2 liter turboladet
4 cylindret 3,2 liter turboladet
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FARMALL: PRAKTISKE FUNKTIONER – CASE IH KOMFORT.
Gennemtænkt ergonomi med alle de hyppigst anvendte kontrolfunktioner, som gearstang, håndtag for fjernventiler, håndgas
og det nye integrerede læsser-joystick (hvis monteret) lige ved hånden, forrest i den højre konsol. Den venstre hånd er fri til
styring og vendinger for at sikre maksimal produktivitet, især under læsserarbejde.
Den rummelige førerkabine, det behagelige sæde og justerbare rat giver førere af alle størrelser et afslappet, lydsvagt
arbejdsområde. Der er også et komfortabel passagersæde som ekstraudstyr. De brede døre og et plant gulv gør det nemt at
komme ind og ud af kabinen under skiftende opgaver på gården, og det er langt lettere at holde førerkabinen ren indvendig.
Der er fremragende udsyn til arbejdsområdet og redskaber, hvilket yderligere forbedres med muligheden det nye high visibility
fritsynstag, som gør læsserarbejdet hurtigere og lettere. Derudover indeholder standard belysningspakken 6 lygter for
ubesværet arbejde, når mørket falder på.
Den komfortable Farmall C førerkabine og de brugervenlige kontrolfunktioner er med til at øge effektiviteten på gården.

Let at bruge med intuitiv og ergonomisk

Med uhindrede synsvinkler sikrer

design af kontrol-funktioner i højre panel

Farmall C førerkabinen surround vision

og B-stolpe.

og et oplukkeligt high-visibility

Fritsynstag giver enestående udsyn
til læsserarbejde og til arbejde i
lave bygninger.

Powershuttle. Stop og skift retning
med let betjening af et håndtag
for hurtig og let manøvrering.

fritsynstag giver fremragende udsyn
i alle retninger.
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FARMALL C – KLAR TIL OPGAVER
OVERALT PÅ GÅRDEN.
Når du har brug for hydraulisk kapacitet,
fremragende hk-til-vægt forhold og manøvreevner,
arbejder disse lave traktorer lige ubesværet i
gårdens bygninger og stalde, på græsarealer
og under mere krævende opgaver i marken.
Med deres lave tyngdepunkt, er de også perfekte
til opgaver i skrånende og bakket terræn.
Og med et fremragende hk-til-vægt forhold
mindskes jordpakning under kørslen.

3,75 m

LET MANØVRERING
ER STANDARD.

HØJ PRÆSTATION.

ALSIDIG HYDRAULIK.

De hurtigt reagerende 3,2 liter

SÆT DIG TILRETTE I CASE IH's
HELT NYE FARMALL KABINE.

Den korte akselafstand og skarpe

turboladede motorer er kombineret med

Hvis du vælger Farmall C med den

2 midtermonterede hydraulikventiler,

styreudslag sikrer Farmall C

en 12x12 trins mekanisk transmission

nye frisynskabine, så har du uden tvivl

kan det hydrauliske flow benyttes til

fremragende manøvreevner.

med 40 km/t., og er også tilgængelige

markedets bedste udsyn til din læsser

en lang række funktioner, og kan også tilbyde

med Powershuttle. Der kan vælges

eller bare til omverdenen.

en løftekapacitet på 2.150 kg.

Med et udvalg på op til 3 bag- og

krybegearkasse (20x20), som giver

Farmall C er designet til at yde fremragende

mulighed for hastigheder helt nede

frontlæsserarbejde og til montering af alle

på 123 meter/time. 540 omdr/min. PTO

typer redskaber. I marken, på landevejen

giver rigeligt styrke til slåning, presning

og omkring på gården kan du altid stole på,

eller let rotorharvning og for fremragende

at din Farmall C leverer maksimal

økonomi tilbydes muligheden for 540E PTO.

produktivitet og sikrer fremragende økonomi.
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SPECIFIKATIONER
MODELLER

FARMALL 55 C

MOTOR
Antal cylindre / kapacitet (cm3) / type
Nom. motoreffekt ECE R1201) @ 2.300 omdr/min. (kW / hk)
Max. moment ECE R1201) @ 1.300 omdr/min. (Nm)
Brændstoftank - kapacitet (liter)
TRANSMISSION
12x12 Synchro Shift - Standard / Ekstraudstyr
20x20 Synchro Shift med krybegear - Standard / Ekstraudstyr
DREV OG STYRETØJ
4WD foraksel standard
Venderadius 4WD (mm)
PTO
Type
Tilgængelig PTO omdr. bag
HYDRAULIK SYSTEM
Max. pumpeflow styring / hitch og udvendig betjening (l/min)
Max. løftekapacitet (kg)
VÆGTE OG DIMENSIONER
Min. længde (mm)
Bredde (mm)
Højde (mm)
Akselafstand (mm)
Vægt (2WD ROPS) (kg)
Vægt (4WD kabine) (kg)
TYPISK DÆKMONTERING
For 2WD / 4WD
Bag
1)

FARMALL 65 C

FARMALL 75 C

4 / 3200 / Turboladet
41 / 56
221
90

48 / 65
260
90

55 / 75
310
90

med Synchroshuttle / med Powershuttle
med Synchroshuttle / med Powershuttle
elektro-hydraulisk tilkobling med slipkontrol differentialespærre
3750
elektro-hydraulisk tilkobling
540 - 540/540E som ekstraudstyr
28 / 48
2150

28 / 48
2150

28 / 48
2150

3792
1938
2420
2102
2300
2800

3792
1938
2420
2102
2300
2800

3792
1938
2420
2102
2300
2800

7.50-16 / 360/70R20
420/70R30

7.50-16 / 360/70R20
420/70R30

7.50-16 / 360/70R20
420/70R30

ECE R120 svarer til ISO TR14396

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 tilstræbes, 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
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