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DE VOLGENDE GENERATIE

VEELZIJDIG EN KRACHTIG
NA MEER DAN 170 JAAR BLIJVEN WIJ TROUW AAN ONZE VISIE: DE LANDBOUWERS VAN MORGEN VOORZIEN VAN LANDBOUWMACHINES DIE ALTIJD
EEN INNOVATIEVE, BETROUWBARE EN RENDABELE INVESTERING VORMEN
Case IH speelt al meer dan 170 jaar een belangrijke rol in de ontwikkeling van de landbouw, via legendarische merknamen zoals Case IH, International Harvester
en David Brown. Als uitvinder van de aftakas, het dorsen met de enkele Axial-Flow®-rotor en de hydraulische keerkoppeling, en als pionier van de continu
variabele transmissie, zetten wij het erfgoed van Case IH voort. De baanbrekende visie van onze voorgangers maakt ook nu nog de kern uit van elk Case IHproduct. Met dezelfde passie ontwikkelen en produceren wij landbouwmachines in Europa en over de hele wereld. De Case IH-tractors in bedrijf getuigen van
onze toewijding om overal ter wereld verwachtingen van landbouwers in te lossen en te overtreffen.
Deze rijke ervaring stelde ons in staat naar u te luisteren en producten te ontwerpen die precies datgene doen wat u nodig hebt. Ons streven naar innovatie leidde
ons naar geavanceerde technologische oplossingen die de prestaties en productiviteit van onze machines almaar opdrijven, terwijl ze gebruiksvriendelijker en
steeds rendabeler worden. Wij streven onophoudelijk naar perfectie en hoge kwaliteit, tot in het kleinste detail. Wij eisen van onszelf en onze dealers hetzelfde
hoge kwaliteitsniveau in de service voor onze klanten. Ons netwerk van 391 dealers, 679 dealerfilialen en subdealers en 1.377 Europese Case IH-servicecentra
is uw garantie op professionele service op maat van uw bedrijf. Zo verdienen wij het vertrouwen van onze klanten.

FARMALL A – PAST PERFECT IN UW BEDRIJF
Sinds hun introductie in 1923 bouwden Farmall-tractoren de reputatie op van veelzijdige en betrouwbare werkpaarden. De Farmall A van vandaag is een
waardige opvolger: deze machine werd zo ontworpen dat nieuwe of beginnende bestuurders er snel vertrouwd mee raken, waardoor de Farmall A een
ondersteunende rol speelt binnen grote bedrijven met verschillende bestuurders. Door hun veelzijdigheid, voordelige aankoopprijs en lage bedrijfskosten zijn de
Farmall A-tractors ook voor kleinere bedrijven een verstandige en zeer verdedigbare investering.
Hoewel de Farmall A op technologisch vlak niet even gesofistikeerd is als de Case IH-tractoren met een groter vermogen, beschikt hij op een gebruiksvriendelijke
manier over alle essentiële specificaties. In plaats van elektronische schakelaars is de Farmall A van mechanische hendels voorzien om elke functie rechtstreeks
te bedienen, voor eenvoudig en praktisch gebruik.

MODELLEN
Farmall 85 A
Farmall 95 A
Farmall 105 A
Farmall 115 A

Nominaal vermogen ECE R120 1)
bij 2.300 tpm (kW/pk)

Maximumkoppel ECE R120 1)
bij tpm (Nm)

Aantal cilinders /
inhoud (cm3)

Optimaal brandstofverbruik
bij 1.400 tpm (g/kWh)

63 / 86
73 / 99
79 / 107
84 / 114

351 bij 1.500
407 bij 1.500
444 bij 1.500
457 bij 1.500

4 / 3,400
4 / 3,400
4 / 3,400
4 / 3,400

211
211
211
211

1)

ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97 / 68 / EG of 2000 / 25 / EG
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DE FARMALL A-REEKS

EFFICIËNT EN EENVOUDIG

TE BEDIENEN

ERVAAR DAG NA DAG GEBRUIKSGEMAK, BETROUWBAARHEID EN VEELZIJDIGHEID DANKZIJ DE FARMALL A-REEKS
Farmall A-tractoren voldoen aan de meest recente veiligheidsnormen voor de bescherming van de bestuurder, terwijl de
motoren tegemoetkomen aan de Stage IIIB-uitstootnormen voor een propere, veilige werkomgeving. Een bewezen
transmissieontwerp, onderdelen van hoge kwaliteit en een robuuste constructie zorgen samen voor aanhoudende
prestaties en betrouwbaarheid. Welke specificatie u ook kiest, u kunt vertrouwen op de prestaties van de Farmall A.

VLOTTE TOEGANG EN FANTASTISCH ZICHT
Slanke stijlen, brede spiegels, een brede voorruit en zorgvuldig ontworpen deur- en vensterglas
zorgen voor het beste zicht op de laders en gemonteerde werktuigen in deze
vermogensklasse. U hoeft zich niet uit te rekken om te zien wat er gebeurt.

ERGONOMIE
Logisch en ergonomisch geplaatste bedieningen in de console en een nóg overzichtelijker,
beknopt instrumentenbord in het nieuwe dashboard maken deel uit van het pakket dat het
werken met een Farmall A eenvoudiger maakt. Hendels en schakelaars liggen goed in de
hand, waardoor u de tractor binnen de kortste keren instinctief bedient.

UITSTEKEND ZICHT
Het optionele transparante dakpaneel* voor de Farmall A maakt deze tractor ideaal voor
laderwerk, terwijl een herwerkt verlichtingspakket de nacht verandert in dag tijdens avond- of
nachtwerk. De werklichten werden in het dak ingewerkt voor bescherming, maar blijven
volledig aanpasbaar.
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DE KRACHT ACHTER UW BEDRIJF
De Farmall A motoren met turbocompressor en intercooler bieden dag in,
dag uit betrouwbaar vermogen. De FPT 4-cilindermotoren van deze
tractorreeks worden gekenmerkt door kracht en een betere
brandstofefficiëntie. Het eenvoudige, robuuste ontwerp en dito constructie
van de Farmall A resulteren in een probleemloze, langdurige werking en
verlagen de onderhoudskosten.

SNELHEID EN VEILIGHEID
Een ruim assortiment transmissies is beschikbaar, waaronder een
gesynchroniseerde transmissie met 12 x 12 versnellingen, een transmissie
met 20 x 12 versnellingen en kruipversnelling of een powershuttle*transmissie met 12 x 12 versnellingen, waarmee u zonder koppelen van
richting verandert. Er zijn topsnelheden beschikbaar van 30 km/u of 40 km/u.
Voor extra zekerheid bij het stoppen is op alle modellen een geremde vooras
verkrijgbaar (optie).

POWERSHUTTLE
Een op de stuurkolom gemonteerde omkeerschakelaar zorgt voor
voorspelbaar en veilig manoeuvreren, vooral tijdens laderwerk, het
afschrapen van het erf of bij het kort keren op de wendakker, en vermindert
de fysieke belasting tijdens lange werkdagen.

HYDRAULICA MET HOOG VERMOGEN
Farmall A-tractoren zijn verkrijgbaar met twee verschillende hydraulische
pompen: standaard met een OCLS-pomp van 47 l/min en met een pomp van
63 l/min (optie). De Farmall A kan voorzien worden met tot drie regelventielen
achter. Het hefvermogen van de achterhef tot 4.700 kg maakt van deze tractor
een van de beste in zijn klasse. De verbeterde gelaste voorassteun maakt
de montage van een frontaftakas mogelijk en bevat steunpunten voor een
voorlader, voor nog meer veelzijdigheid.

AFTAKASTOERENTALLEN VOOR MAXIMALE PRESTATIES EN VEELZIJDIGHEID
Een aftakastoerental van 540 tpm is standaard* voorzien op de Farmall A,
samen met een rijafhankelijke aftakas. Optioneel kunt u kiezen tussen een
aftakastoerental van 540/540E of 540/1000 tpm en een servobekrachtigde
aftakasinschakeling. Zowel de aftakassen van 540E tpm als die van 1.000 tpm
zijn beter afgestemd op de vermogens- en koppelcurven van de motor, hebben
een minder hoog motortoerental nodig en verbeteren bijgevolg de
brandstofefficiëntie. In de cabine werd een aftakassnelheidsindicator voorzien.
* hangt af van marktspecificatie
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CABINE EN BEDIENINGEN

NEEM PLAATS IN

DE COMFORTZONE
Aan de cabine van de Farmall A werden verbeteringen aangebracht voor meer comfort en betere ergonomie tijdens het gebruik. Dankzij
de breed openslaande, stevige glazen deuren en antisliptreden is het kinderspel om in en uit te stappen. Alle voornaamste bedieningen
werden logisch en ergonomisch geplaatst binnen handbereik, zodat de werktijd comfortabeler en productiever wordt. Het rijcomfort dat
u nodig hebt om van een hele dag multitasken een plezier te maken is de kern van het ontwerp van de Farmall A-cabine.
Eén blik op de nieuwe Farmall A en u herkent hem meteen als een Case IH-tractor. Hij ziet eruit als zijn grotere broers, en daar
hebben we een goede reden voor. Stap in, ga zitten, sluit de deur, draai de sleutel om en u ziet meteen waarom. U krijgt een stillere
cabine – een vermindering van 2 dB(A) ten opzichte van zijn voorgangers – voor een ontspannen werkomgeving.

COMFORTABEL ZITTEN
Bestuurders van een Farmall A zijn snel vertrouwd met de werking, vinden makkelijk een comfortabele houding en kunnen zo de hele
dag blijven zitten. Armsteunen aan de zetel zijn standaard, de zetel kan vlot naargelang behoefte aangepast worden en de ophanging
dempt de schokken indien de tractor over ruw terrein of op de weg rijdt. Voor extra comfort is nu een luchtgeveerde stoel beschikbaar.

POWERSHUTTLE
Een optionele, op de stuurkolom gemonteerde hydraulische omkeerinrichting maakt het mogelijk om van richting te veranderen
zonder de koppeling te gebruiken; dit is ideaal voor werkzaamheden met de lader, schraapwerkzaamheden op het erf of voor taken
waarbij kort op de wendakker moet gekeerd worden – pijnlijke linkerbeenspieren na een lange werkdag behoren voorgoed tot het
verleden.

VERLICHTING
Indien het werk af moet en u laat moet doorwerken, kunt u volledig vertrouwen op de Farmall A-tractoren. Dankzij tot zes werklichten
die op het dak zijn gemonteerd en een zwaailicht voor werkzaamheden op de weg, blijft u veilig werken tot de klus geklaard is.

PANORAMISCH ZICHT
Het grote glasoppervlak en de positie van de uitlaatpijp zorgen voor een uitstekend panoramisch zicht, terwijl het optionele
transparante dakpaneel laderwerkzaamheden verlicht.
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ZUINIG EN MET DE

KRACHT OM TE PRESTEREN
Met vier modellen tussen 86 en 114 pk vindt u ongetwijfeld een Farmall A die aan uw noden
voldoet, ongeacht de vereisten van uw bedrijf. De Farmall A is zuinig zonder dat op vermogen
en duurzaamheid wordt bezuinigd, en biedt een ongeëvenaarde prijs-kwaliteitverhouding.
Dankzij uw Farmall A profiteert u van betere vermogens- en koppelwaarden, een betere
motorrespons en een lager algemeen brandstofverbruik.

FARMALL A: DE KRACHT ACHTER UW BEDRIJF
Farmall A-tractoren worden aangedreven door 4-cilinder 3,4-liter common-railmotoren met
turbocompressor en intercooler voor maximaal vermogen met lager brandstofverbruik. De
motoren worden gekenmerkt door een nominale snelheid van 2.300 tpm, ongeveer 200 tpm
minder dan bij vorige Farmall A-modellen. Een hoge koppelstijging betekent minder vaak
schakelen en meer efficiëntie. De resultaten spreken voor zich. De FPT 4-cilinder commonrailmotor hoeft niet met de nominale snelheid te worden aangedreven om te presteren: de
motor levert al zijn vermogen bij een brandstofbesparend toerental van 1.900 tpm. Dit houdt
het brandstofverbruik niet alleen laag bij alle toepassingen, maar resulteert ook in een hoog
werkcomfort met lagere geluids- en trillingsniveaus.

KRACHT IS NIET ALLES
Welke landbouwer rijdt altijd aan het maximale motortoerental? Het motorontwikkelingsteam
van FPT besteedde veel aandacht en tijd aan de perfecte afstemming van de
koppeleigenschappen van de 4-cilindermotoren op reële werkomstandigheden. Het resultaat
is indrukwekkend: een maximumkoppel van 457 Nm wordt bereikt bij een brandstofbesparend
toerental van 1.500 tpm, wat de Case IH Efficient Power werkelijk zuinig maakt.
REACTIEVE MOTOR MET LAGERE UITSTOOT
De schone verbranding die plaatsvindt in de Farmall FPT-motoren maakt onklopbare intervallen
tussen olievervangbeurten van 600 uur mogelijk. Naast de uitstekende brandstofefficiëntie
wordt de uitstoot bovendien doeltreffend verlaagd door de CEGR- en DOC/DPF-technologie.
Door de nabehandeling kon de motormapping worden geoptimaliseerd voor reactiviteit en hoge
vermogensdichtheid, voor optimale prestaties ongeacht de taak.
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VOORDELEN

VERMOGEN [KW] FARMALL 115 A
kw

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

tpm

MAXIMUMVERMOGEN ZELFS BIJ 1.900 TPM
Lager motortoerental = lager brandstofverbruik: het Efficient
Power-concept maakt gretig gebruik van dit principe.
Dankzij de toewijding van het ontwikkelingsteam wordt de
maximale krachtopbrengst bij 1.900 tpm bereikt, voor
zuinig brandstofverbruik.

KOPPEL [NM] FARMALL 115 A
Nm

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200

tpm

MAXIMUMKOPPEL BIJ 1.500 TPM
Efficient Power garandeert dat Case IH-tractoren nooit buiten
adem raken, zelfs niet wanneer ze aan lage motortoerentallen
werken. Dankzij een koppelcurve die wordt geoptimaliseerd
bij een brandstofbesparend toerental van 1.500 tpm, leveren
de FPT-motoren het maximumkoppel precies waar nodig.
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TRANSMISSIE EN AFTAKAS

HET VERMOGEN

VOOR U LATEN WERKEN
De transmissie is voorzien van schuine vertanding, drukgesmeerde lagers en gesynchroniseerde overbrenging, voor een efficiënte
maar robuuste aandrijflijn. De versnellingen sluiten perfect op elkaar aan en hebben een gelijkmatige overlap tussen de
schakelgroepen. Daarmee is de Farmall A geschikt voor alle werkzaamheden op het veld, het erf en op de weg.
Een aftakas van 540 tpm is standaard*.

BEPAAL UW BEHOEFTEN
Kies de transmissie die het best aan uw noden voldoet. Er is een zuinige 12x12 met mechanische omkeerinrichting, of een
12x12 hydraulische powershuttle*.

EEN SNELHEID VOOR IEDERE TAAK
Volledig gesynchroniseerde versnellingen en een omkeerschakeling dragen bij tot een voorspelbare en veilige wendbaarheid
binnen de 12 vooruit- en 12 achteruitversnellingen. De 8 extra kruipversnellingen* voegen de snelheden toe die noodzakelijk
zijn voor speciale taken, tot slechts 250 meter per uur met het nominale motortoerental. Wanneer de tractor in werking is,
worden die verhoudingen in- en uitgeschakeld door een aparte hendel, waardoor de Farmall A ideaal is om groenten te planten
of te oogsten.

UITMUNTEN IN VEELZIJDIGHEID EN BEDIENING
De omkeerinrichting is bijzonder nuttig voor het voortdurend vooruit- en achteruitrijden tijdens toepassingen met een lader.
Wanneer uw Farmall vooraan met een lader uit het Case IH LRZ-laderassortiment is uitgerust, munt hij uit in het optillen en
transport van grote balen of ander zwaar materiaal, en maakt van de moeilijkste taak kinderspel.

EFFICIËNTIE VAN DE AFTAKAS
Een aftakas met een werksnelheid van 540 tpm is standaard*, terwijl u ook kunt kiezen voor een 540 Economy* voor
toepassingen met laag vermogen, of 1.000 tpm* voor werk dat hoog vermogen vereist.

* hangt af van marktspecificatie
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HYDRAULICA

ROBUUST EN

BETROUWBAAR
Met een groter oliedebiet voor veeleisende werktuigen werden de prestaties van de hydraulica fors verbeterd, voor maximale
veelzijdigheid van de Farmall A. Er zijn tot drie regelventielen achteraan verkrijgbaar, met een centraal gemonteerde aansluiting
voor de bediening van de lader.

KRACHTIGE HYDRAULICA
Farmall A-tractoren zijn uitgerust met een speciale hydraulische pomp die de achterhef en de regelventielen achter
bedient. Een maximaal debiet van 63 l/min zorgt voor een hoge reactiesnelheid tijdens het aankoppelen van werktuigen,
bij laderwerk en het kiepen van de aanhangwagen.

GEMAKKELIJKE HEFBEDIENING
De robuuste driepuntshef achteraan, uitgerust met twee optionele hefcilinders, kan werktuigen tot 4.700 kg moeiteloos
optillen. Afhankelijk van de aard van uw werk kunnen aparte hendels de positie van de hef en de trekkrachtregeling, of
een combinatie van de twee, instellen voor grondbewerkingswerktuigen. Zodra dit werd ingesteld, hoeft de bestuurder
enkel de bovenste hendel op de console van het rechterspatbord te bedienen om het werktuig op te tillen en neer te laten.

MECHANISCHE HEFBEDIENING SNEL OP/NEER – EEN TROEF VOOR DE PRODUCTIVITEIT
De mechanische hefbediening snel op/neer maakt een eenvoudigere en ergonomischere bediening van de hef mogelijk,
met de mogelijkheid om op elk tijdstip aanpassingen aan te brengen.

ADVANTAGES
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Er zijn tot drie mechanische regelventielen achteraan verkrijgbaar voor de Farmall A-reeks.
12 HYDRAULICA

* 4.500 kg met banden van 38“

AANDRIJFLIJN

PRODUCTIEF EN VEILIG

OP ALLE TERREINEN
Farmall A-tractoren zijn zuinig met brandstof, maar dat wil niet zeggen dat ze bezuinigen op vermogen. Allemaal zijn ze standaard
met 4wd uitgerust, om de werking van de motor om te zetten in een gedegen trekkracht via een efficiënte, bewezen transmissie.

EFFICIËNTE PRESTATIES OP HET VELD
Voor een indrukwekkende trekkracht op het veld en veilig werken op hellingen is de Case IH 4wd-vooras ongeëvenaard. In
losse grond of natte omstandigheden zorgen het differentieel met beperkte slip, die op de vooras werkt, en een automatisch
differentieelslot op de achteras ervoor dat u blijft rijden.

ZELFVERZEKERD BEWEGEN
Een speciale stuurpomp met hoog debiet maakt een zelfverzekerde bediening mogelijk. In en rond hoevegebouwen levert de kort
kerende as een minimale draaicirkel van 5,8 m (Farmall 85 A) en zorgt deze voor makkelijk manoeuvreren.

SNEL EN VEILIG
Op Farmall A-tractoren zijn topsnelheden beschikbaar van 30 of 40 km/u, en voor extra vertrouwen bij het remmen in alle
omstandigheden is een geremde vooras beschikbaar op alle modellen (optie).

LADER
De nieuwe gelaste voorassteun maakt de montage van een voorlader mogelijk op elke Farmall A, voor nog meer veelzijdigheid van deze
tractoren. Laders zijn makkelijk te bevestigen en te verwijderen en de cabinebedieningen zijn ideaal gepositioneerd voor bedieningsgemak.

5.8 m

Efficiënt veldwerk met een maximum aan
tractie.

Minimale draaicirkel van 5,8 m.

Laders kunnen gemakkelijk worden bevestigd
of verwijderd.
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ONDERHOUD EN

SYSTEEMOPLOSSINGEN
Blijf rijden! Dagelijkse controles en reiniging werden eenvoudiger gemaakt dankzij de uitzwenkbare radiatoreenheid, terwijl de luchtfilter
gemakkelijk bereikbaar is voor een snelle inspectie. En het oliepeil controleren is kinderspel, aangezien de motorkap niet moet worden
geopend.
Wanneer u een Case IH machine koopt, kunt u er zeker van zijn dat u niet alleen het beste product koopt, maar ook op de beste
dealerondersteuning kunt rekenen. Case IH-dealers geven raad bij de keuze en de financiering van de juiste machine, zorgen ervoor dat
ze leveren wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt, en blijven u en uw uitrusting vervolgens ondersteunen met de service voor
onderhoud en reserveonderdelen die u van een betrouwbare naam als Case IH verwacht.

ALLE ONDERDELEN EN ONDERHOUD
OM UW UITRUSTING RIJDEND TE HOUDEN
Ga voor het volledige assortiment Case IH onderdelen en componenten
langs bij uw plaatselijke dealer. Ook voor onderhoudsprogramma’s met
een volledige dienstverlening en toonaangevende garanties kunt u er
terecht. De knowhow van de dealer wordt in praktijk gebracht door
ervaren, in de fabriek opgeleide onderhoudsdeskundigen die alles in het
werk stellen om u elk seizoen opnieuw een maximum aan productieve
tijd te bezorgen.

BEZOEK ONZE FANSHOP OP

WWW.CASEIH.COM
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DE KLOK ROND. OVER HET HELE LAND
Case IH Max Service is een klantenservice die 24 uur per dag en zeven
dagen per week de mensen, producten en onderdelen ter beschikking
stelt die noodzakelijk zijn om uw bedrijf draaiende te houden in tijden die
van cruciaal belang zijn voor uw rentabiliteit. Max Service steunt uw dealer
met alle middelen waarover Case IH beschikt, om de productieve tijd en
de productiviteit van Case IH uitrusting te helpen te maximaliseren, en uw
return on investment te verbeteren, door contact met productexperts en
bijstand in noodsituaties gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week.

EEN OPTIMALE FINANCIERINGSOPLOSSING
VOOR ELKE INVESTERING
CNH Industrial Capital is het financieringsbedrijf van Case IH. Onze
werknemers zijn doorgewinterde financiële experts met een jarenlange
ervaring in de landbouwsector. Niet alleen weten we alles over de
producten van Case IH en de markt, maar we begrijpen ook de individuele
vereisten van uw onderneming. Daarom zijn we altijd in staat om voor uw
nieuwe investeringen een financiële oplossing in de vorm van leningen,
huur of leasing aan te bieden die op uw operationele vereisten en
respectieve machinegebruik is afgestemd. Onze belangrijkste doelstelling
is het verbeteren van de rentabiliteit van uw investeringen! Daarom kunt
u alle financieringsopties van CNH Industrial Capital combineren met de
ongevallen- en pechverzekering van Capital voor machinedefecten of
herstellingen. Zo sluiten we niet alleen alle risico‘s met betrekking tot uw
investering uit, maar garanderen we ook een meer betrouwbare planning.

MODEL
MOTOR
Aantal cilinders / inhoud (cm³)
Type / emissieniveau
Nominaal vermogen ECE R1203) bij motortoerental (kW/pk)
Maximumkoppel ECE R1203) bij motortoerental (Nm bij tpm)
Koppelstijging volgens OESO (%)
Brandstoftankinhoud (liter)
TRANSMISSIE
12 x 12 Synchroshift met mechanische omkeerinrichting, 30 of 40 km/u
12 x 12 Synchroshift met Powershuttle, 30 of 40 km/u
20 x 12 Synchroshift met mechanische omkeerinrichting
en kruipversnelling, 30 of 40 km/u
AFTAKAS
Type inschakeling
Toerentallen standaard (optie) (tpm)
Rijafhankelijk als optie verkrijgbaar voor aftakas (tpm)
VIERWIELAANDRIJVING EN BESTURING (AANDRIJFLIJN)
Type
Min. draaicirkel1) (m)
HYDRAULISCH SYSTEEM
Max. pompdebiet standaard (optie) (l/min)
MHC - mechanische hefbediening
Max. hefvermogen / OESO-hefvermogen doorheen reeks bij 610 mm (kg)
Max. hefvermogen / OESO-hefvermogen doorheen reeks bij 610 mm
met twee assist-rammen (kg)
Max.aantal regelventielen achteraan / centraal gemonteerde kleppen
GEWICHTEN EN AFMETINGEN 1)
Geschat verzendgewicht 2wd / 4wd (kg)
Toelaatbaar totaal gewicht 2wd / 4wd (kg)
A: Totaalhoogte (mm)
B: Totale lengte (mm)
C: Totale breedte over spatborden standaard / verbreed (mm)
D: Wielbasis 2wd / 4wd (mm)
E: Hoogte vanaf centrum van de achteras tot bovenkant cabine (mm)
STANDAARDBANDEN 2)
Vooraan 2wd / 4wd
Achteraan

FARMALL 85 A
FPT
4 / 3.400
63 / 86 bij 2.300
351 bij 1.500
34
121

FARMALL 95 A

FARMALL 105 A

FARMALL 115 A

FPT
FPT
4 / 3.400
4 / 3.400
Common-raildieselmotor, met turbocompressor en intercooler / EURO-Stage IIIB
73 / 99 bij 2.300
79 / 107 bij 2.300
407 bij 1.500
444 bij 1.500
34
35
121
121

•

•

FPT
4 / 3.400
84 / 114 bij 2.300
457 bij 1.500
32
121

•

•

-

-

Mechanisch standaard / servobekrachtigd met Powershuttle als optie

Servobekrachtigd standaard
540 (540/540E of 540/1,000)
540, 540/540E, 540/1,000

4wd met differentieel met beperkte slip
5,8

5,8

5,8

5,8

47 (63)

47 (63)

47 (63)

47 / 63

•

•

•

•

3.565 / 2.700
4.700 / 3.450
4.500 / 3.300 met banden van 38“
3 mechan. / 2 mechan.

3.565 / 2.700
4.700 / 3.450
4.500 / 3.300 met banden van 38“
3 mechan. / 2 mechan.

3.565 / 2.700
4.700 / 3.450
4.500 / 3.300 met banden van 38“
3 mechan. / 2 mechan.

3.565 / 2.700
4.700 / 3.450
4.500 / 3.300 met banden van 38“
3 mechan. / 2 mechan.

- / 3.740
- / 5.800
2.640
4.320
1.921 / 2.110
- / 2.280
1.891

3.540 / 3.740
6.000 / 6.000
2.665
4.320
1.921 / 2.110
2.380 / 2.280
1.891

- / 3.740
- / 6.500
2.690
4.320
1.921 / 2.110
- / 2.280
1.891

- / 3.740
- / 6.500
2.690
4.320
D
1.921 / 2.110
B
- / 2.280
1.891

- / 13.6 R24
16.9 R34

7.50-20 / 13.6 R24
16.9 R34

- / 13.6 R28
16.9 R38

- / 13.6 R28
16.9 R38

* Om te voldoen aan de wetgeving en specificatie in uw land
Optionele uitrusting - Niet verkrijgbaar
Met standaardbanden 2) Andere banden op aanvraag 3) ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68/EG

• Standaarduitrusting
1)

VEILIGHEID EERST. Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies
op de juiste wijze functioneren. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid
werden aangebracht. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele
modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande informatie, wijzigingen aan het ontwerp en de technische
uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal
worden om de specificaties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze tevens
zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen de optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen. Case IH verkiest
-smeermiddelen.
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