FARMALL 55-75A

55 - 75 PK-TRACTOREN

CABINE
Het frame met vier stijlen van de cabine biedt excellent
zicht naar de zijkanten van de tractor, wat zorgt voor goede
zichtlijnen tot aan de uiteinden van de werktuigen en u helpt
om gemakkelijk rond gebouwen te manoeuvreren. Binnen in de
cabine vindt u een comfortabele omgeving voor lange werkuren
met gebruikersvriendelijke bedieningen.

MOTOR
Iedere Farmall A tractor wordt aangedreven door een efficiënte
2,9-liter motor met common-rail brandstofsysteem, voor excellente
reactiesnelheid en zuinigheid. Er is een constant vermogensbereik
van 1.900-2.300 tpm, terwijl het maximumkoppel wordt
geproduceerd bij een toerental van slechts 1.400 tpm.
Dankzij het lange olieverversingsinterval van 600 uur blijven de
onderhoudskosten laag.

MAAK UW WERK EENVOUDIGER
De nieuwe Farmall A

Als u op zoek bent naar een tractor die compact, kosteneffectief en gebruikersvriendelijk is en die lage
onderhoudsvereisten heeft, dan heeft u hem gevonden. De nieuwe Farmall 55/65/75 A tractoren, beschikbaar in
drie uitvoeringen van 55-75 pk, zijn alles wat u van een Case IH tractor verwacht – robuust, betrouwbaar en zuinig.
De eenvoudige bediening, de goede manoeuvreerbaarheid en het lage gewicht maken deze modellen ideaal voor
allerlei taken, van licht werk op het veld tot werkzaamheden op het erf en laderwerk terwijl het onderhoudsgemak
en de zuinige maar krachtige motoren de bedrijfskosten laag houden. Wat voor eisen uw werk ook stelt, de Farmall A
kan eraan voldoen.
FARMALL A. IEDERE DAG VEELZIJDIG.

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

Farmall 55 A

41 / 55

Farmall 65 A

48 / 65

Farmall 75 A

55 / 75

Aantal cilinders /
capaciteit (cm3)

Max. koppel (Nm)
bij 1400 tpm

3 / 2.930

291

258
341

Max. hefvermogen (kg)

2.700
(3.000 met 2e cilinder)

HYDRAULISCH SYSTEEM
Met een systeem dat een oliedebiet van maximaal 47 liter/
min levert, bieden de Farmall A tractoren meer dan genoeg
hydraulisch vermogen voor de achterste hefinrichting
en de regelventielen. U zult ook merken dat de respons
snel en effectief is, zodat uw werktuigen snel op de
tractorbedieningen reageren.

TRANSMISSIE
De 2wd-modellen zijn standaard uitgerust met een 8x8
mechanische shuttletransmissie met een topsnelheid van 30 km/u.
Tractoren met 4wd zijn uitgerust met een 12V/12A mechanische
shuttletransmissie met topsnelheid van 40 km/u met een 20V/20A
kruipbakoptie voor snelheden tot 100 meter/uur. Als optie is een
12V/12A powershuttle voor vooruit/achteruit schakelen zonder
gebruik van de koppeling leverbaar.

AFTAKAS
Standaard uitrusting is een 540 tpm aftakas,terwijl er voor werktuigen
die op volle snelheid werken maar niet noodzakelijkerwijs veel
vermogen vereisen een 540/540E tpm-optie is waarmee op 540
tpm werkende werktuigen op een lager motortoerental kunnen
worden bediend. Voor werktuigen waarvoor de werksnelheid aan
de rijsnelheid moet zijn gerelateerd, bestaat ook een 540/540E/
rijsnelheid-optie.
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CABINE MET ALLE COMFORT
Een verwelkomende werkplek

Een cabine met vier stijlen en met een glasoppervlak van
5m² verzekert excellent zicht naar de voor- en achterkant en
opzij. Er is zelfs een dakvenster om u te helpen bij
werkzaamheden met de lader, zodat u voorwerpen
gemakkelijk kan heffen en van een hoog punt omlaag brengen
zonder dat u naar voren hoeft te schuiven in de stoel.

en optionele airconditioning zorgen voor een comfortabele
werkomgeving, ongeacht de weersomstandigheden.
Een eenvoudig, ergonomisch ontwerp en gebruikersvriendelijke bedieningen maken de Farmall 55-75
A-tractoren tot een plezier om mee te werken.
De verstelbare stuurkolom maakt het gemakkelijk om een
comfortabele werkpositie te vinden, terwijl het
instrumentenpaneel gemakkelijk te begrijpen is en de
indeling van de bedieningen aan de rechterkant van de
bestuurder ervoor zorgt dat het bedienen van deze tractoren
al snel tot een tweede natuur wordt.

Farmall 55-75 A-tractoren zijn uitgerust met stoelen die
zijn ontworpen voor lange werkdagen, die het lichaam van
de bestuurder volledig ondersteunen. Ventilatie, verwarming

FARMALL A. GEMAKKELIJK TOEGANKELIJK EN OPTIMAAL
ZICHT.

Dankzij de twee wijd openslaande portieren kunt u de
tractor van beide zijde betreden en stevige treden met
antislipbekleding zorgen voor een veilige opstap. Dit zijn
tractoren waar u indien nodig gemakkelijk op en af springt.

KENMERKEN
A
B
C

D
E
F
G
H

Mechanische regelventielen
Full-vision portieren
Gebruikersvriendelijke rem- en
koppelingspedalen
Smalle hoekstijlen
Op de stijl gemonteerde uitlaat
Verstelbare stuurkolom
Duidelijke en goed zichtbare monitor
Geïntegreerde laderjoystick-opti
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MOTOR EN TRANSMISSIE
Het vermogen om te presteren

De 2,9-liter FPT motor van de Farmall 55-75 A-tractoren is
één van de meest brandstofefficiënte motoren van dit type,
en heeft geen dieseluitlaatvloeistof (DEF/AdBlue) nodig.
De motor is uitgerust met common-rail brandstoftechnologie
en produceert constant vermogen tussen 1.900-2.300 tpm
en maximumkoppel bij 1.400 tpm, waardoor hij gemakkelijk
in onderhoud en zuinig is en efficiënte prestaties levert.
Er kan gekozen worden voor een verticale of horizontale
uitlaat, afhankelijk van het werk dat moet worden uitgevoerd.
Het olieverversingsinterval is 600 uur.

Basisspecificatie voor Farmall 55-75 A-tractoren is een
2wd-vooras, maar alle modellen kunnen met 4wd worden
gespecificeerd. De 2wd-modellen hebben een 8x8
mechanische transmissie met topsnelheid van 30 km/u,
terwijl het standaard pakket voor 4wd Farmall 55-75
A-tractoren een 12V/12A mechanische shuttletransmissie
met topsnelheid van 40 km/u met een 20V/20A
kruipbakoptie voor snelheden tot 100 meter/uur is. Als
optie kunnen 4wd-modellen ook worden gespecificeerd met
een 12V/12A-powershuttle voor vooruit/achteruit schakelen
zonder gebruik van de koppeling.
FARMALL A. EFFICIËNT EN DOELTREFFEND.
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VOORDELEN
n
n
n
n
n
n

2,9 liter FPT-motor
Horizontale/verticale uitlaat
Onderhoudsinterval van 600 uur
8x8 standaard transmissie
Optionele 12V/12A-powershuttle
2wd of 4wd
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HYDRAULISCH SYSTEEM EN AFTAKAS
Vermogen voor ieder werktuig

De driepuntsbevestiging van de Farmall 55-75 A-tractoren biedt een hefvermogen van 2,700 kg,
met een optionele hulpcilinder wordt dit maar liefst 3000 kg. Er kunnen maximaal drie hydraulische
gebruikers worden aangesloten, die worden gevoed met een oliedebiet van 47 l/min.
Farmall 55-75 A-tractoren kunnen af-fabriek met ladervoorbereiding worden geleverd, een goedkope
mogelijkheid tot installatie die snel en gemakkelijk aan- en afkoppelen van de lader toelaat.
Farmall 55-75 A-tractoren zijn standaard uitgerust met een 540 tpm aftakas. Verdere opties
omvatten een 540/540E tpm aftakas als alternatief om brandstof te besparen wanneer lichte
werktaken een sleutelvereiste zijn, en een 540/540E/rijsnelheid-optie.
KENMERKEN
n Hefvermogen van 2,7 t
n Optioneel hefvermogen van 3,0t
n Oliedebiet van 47 l/min
n Optionele ladervoorbereiding
n 540/540E/rijsnelheid-opties voor aftakas
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IN DE FABRIEK GEÏNSTALLEERDE LADER
Klaar om te werken!

De Case IH L610-frontlader is speciaal voor de Farmall
A-tractor ontworpen en wordt in de fabriek geïnstalleerd.
Hij heeft een structurele kracht en een gestroomlijnd
uiterlijk. De Case IH L610-frontlader, ontworpen om
evenveel vermogen te bieden als een Case IH-tractor, biedt
een verbeterde werktuigbediening, wat leidt tot een langere
levensduur en een beter rendement op de investering.
De eenvoudige bediening van de Case IH L610 gaat gepaard
met een comfortabele en ergonomisch ontworpen joystick,
voor de bediening van de in het midden gemonteerde
hydraulische ventielen met dubbele werking.

De geïntegreerde parkeersteunen en het snelkoppelsysteem
verbeteren de efficiëntie, zodat uw lader in enkele minuten
kan worden gemonteerd en verwijderd. De nieuwe frontlader
is goed geïntegreerd, laag over de motorkap, zodat u goed
zicht hebt op het werktuig en rondom de voorbanden.
De voorlader kan worden uitgerust met verschillende
accesoires om u de flexibiliteit te bieden die u de komende
jaren nodig hebt.

KENMERKEN
n Mechanisch zelfnivellerend systeem
n Max. hefvermogen van 1430 kg op 800 mm
van de scharnierpen van de bak
n Max. hefhoogte van 3310 mm bij de
scharnierpen
n Storthoek van 61° op volledige hoogte
n Terugkantelhoek van 42° vanaf de grond
n Bak van 1828 mm leverbaar als optie

FARMALL A. HET VEELZIJDIGE WERKPAARD WAAR
U NIET ZONDER KUNT.
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SERVICE TEAM.
U denkt aan uw landbouwwerk, wij zorgen voor de rest.

Het Case IH SERVICETEAM, een sterk dealernetwerk dat wordt ondersteund door plaatselijke Case IH verkoopteams, toonaangevende Case IH ondersteuningsinstrumenten,
moderne trainingsmethodes, de beste assistentie voor vervangingsonderdelen en logistiek van de sector, biedt Case IH klanten een excellente alles-omvattende after-sales
service, zodat ze aan het werk worden gehouden!
TECHNISCHE ASSISTENTIE

GENUINEPARTS

I

SERVICE

I

ONDERDELEN

I

MAXSERVICE

WIJ HOUDEN UW UITRUSTING RIJDEND.

Uw plaatselijke Case IH-dealer en ons speciale, 24 uur per dag en 7 dagen per week opererende
technici van het onderdelencentrum en hun collega's van de logistiek maken allemaal deel uit
van het Case IH Service Team-netwerk. Deze mensen zijn intensief opgeleid om u te voorzien
van ervaren adviezen en uw problemen op te lossen, ervoor te zorgen dat de originele Case IHonderdelen worden gevonden en verstuurd, zodat u ze de volgende dag of nog eerder al ontvangt,
om uw machine altijd in topconditie te houden.

MAXSERVICE

DE KLOK ROND. OVERAL IN HET LAND.

Wanneer u de klok rond werkt, zorgt MaxService ervoor dat u nooit alleen bent. Dit is een
speciale hulplijn die u in contact brengt met het Case IH ServiceTeam 24/7. De technici van uw
plaatselijke dealer staan klaar om u bij te staan met technische adviezen, software-oplossingen
en originele onderdelen. In het piekseizoen houden wij u aan het werk met assistentie bij pech.
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SERVICEFINANCE

SAFEGUARD

-GARANTIE.

De beste dingen komen in drieën: dankzij onze extreem hoge kwaliteitsstandaarden en de
constante verbeteringen van onze producten kunnen we drie jaar fabrieksgarantie bieden.
De garantie dekt alle benodigde reparaties in het tweede en derde jaar die onder de
basisgarantie vallen. Voor elke garantiereparatie worden arbeidskosten en originele Case
IH-onderdelen berekend, zonder dat u onverwachte kosten oploopt. Voorwaarden en
bepalingen zijn van toepassing; bel uw plaatselijke Case IH-dealer voor nadere informatie!

EEN OPTIMALE FINANCIERINGSOPLOSSING VOOR ELKE INVESTERING.
CNH Industrial Capital is het financieringsbedrijf van Case IH. Onze werknemers zijn 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 een financiële oplossing voor uw nieuwe
investeringen te bieden die specifiek op uw operationele vereisten is afgestemd. Onze
belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de rentabiliteit van uw investeringen!

MODEL
MOTOR
Aantal cilinders / capaciteit (cm3)
Type / emissieniveau
Nominaal vermogen ECE R1203) bij motortoerental (kW/pk)
Maximumkoppel ECE R1203) bij motortoerental (Nm bij tpm)
Koppelstijging volgens OECD (%)
Inhoud brandstoftank (liter)
TRANSMISSIE
i8 x 8 Synchroshift met mechanische shuttle, 30 km/u
12 x12 Synchroshift met mechanische shuttle, 40 km/u
12 x 12 Synchroshift met Powershuttle, 40 km/u
20 x 20 Synchroshift met mechanische shuttle en kruipbak, 40 km/u
AFTAKAS (PTO)
Type inschakeling
Standaard snelheden (optie) (tpm)
Optionele rijsnelheid-aandrijving voor PTO (tpm)
FRONTAFTAKAS EN FRONTHEFINRICHTING
Frontaftakas 1.000 toeren bij 1.920 tpm
Max. hefvermogen fronthefinrichting (kg)
VIERWIELAANDRIJVING EN STURING (AANDRIJFLIJN)
Type
Min. draaistraal1) (m)
HYDRAULISCH SYSTEEM
Max. pompopbrengst totaal (sturing/achterste hefinrichting en extern) (l/min)
MHC - Mechanische regeling van de hefinrichting
EHC - Elektronische regeling van de hefinrichting
Max. hefvermogen / OECD hefvermogen over hele bereik op 610 mm (kg)
Max. aantal externe regelventielen achterzijde / mid-mount regelventielen
GEWICHTEN EN AFMETINGEN1)
Transportgewicht bij benadering (kg)
Toegestaan totaal gewicht standaard 2wd / 4wd (kg)
A: Totale hoogte (mm)
B: Totale lengte (mm)
C: Totale breedte (over treden) (mm)
D: Wielbasis 2wd / 4wd (mm)
STANDAARD BANDEN2)
Voor
Achter

FARMALL 55A

FARMALL 65A

FARMALL 75A

FPT
3 / 2.930

FPT
3 / 2.930

41 / 55 bij 2.300
258 bij 1.400
52
82

FPT
3 / 2.930
Common-rail dieselmotor met turbocompressor en tussenkoeler / EURO-Stage V
48 / 65 bij 2.300
291 bij 1.400
46
82

55 / 75 bij 2.300
341 bij 1,400
49
82

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Mechanische hendel / Servobediening
540 (540/540E)
540/540E
-

-

-

3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)

3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)

3,75 (2WD) / 4,71 (4WD)

47,7 (29 / 36,3)

47,7 (29 / 36,3)

47,7 (29 / 36,3)

•

•

•

2.700 / 2.150
3 mechan. / 2 mechan.

2.700 / 2.150
3 mechan. / 2 mechan.

2.700 / 2.150
3 mechan. / 2 mechan.

2.880
4.500 / 4.800
2.495
3.856
1.922
2.063 / 2.078

2.880
4.500 / 4.800
2.495
3.856
1.922
2.063 / 2 078

2.880
4.500 / 4.800
2.495
3.856
1.922
2.063 / 2.078

320/70 R20
420/70 R28

12.4 R20
420/70 R28

12.4 R20
420/70 R28

elektrohydraulisch

A
* Om te voldoen aan wetten en voorschriften in uw land
• Standaard uitrusting • Optionele uitrusting
- Niet leverbaar
1) Met standaard banden
2) Andere banden op aanvraag 3) ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68/EG
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WWW.CASEIH.COM
CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Oostenrijk
Gratis telefoonnummer: 00 800 22 73 44 00
Veiligheid kan geen kwaad! Lees voor gebruik van de apparatuur altijd eerst de gebruikershandleiding. Controleer de
apparatuur altijd voor gebruik en verzeker u ervan dat deze naar behoren werkt. Volg de productveiligheidsborden en gebruik
eventueel meegeleverde veiligheidsmiddelen. 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 op ieder willekeurig moment en zonder voorafgaande kennisgeving, 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. Hoewel alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en afbeeldingen in deze brochure op
het moment van drukken zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Het is mogelijk dat op afbeeldingen de optionele uitrusting wordt weergeven en niet altijd de standaarduitrusting. Case IH raadt
gebruik van
-smeermiddelen aan.

