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02 FARMLIFT SERIEN

GIV DIN INDTJENING

ET LØFT

Når der skal læsses korn, flyttes sække, stables baller eller spredes gødning, giver Farmlift teleskoplæssere dig samme høje kvalitet ved håndtering af materiale på
gården, som du har lært at forvente af Case IH traktorer og høstmaskiner. Med en serie bestående af seks modeller med løftekapaciteter på 2.500-4.200 kg og max.
løftehøjder på 5,7-9,1 m, har den nye Farmlift linje samme fremragende egenskaber, som de øvrige Case IH maskiner – robusthed, pålidelighed, intuitiv betjening
og enestående komfort kombineret med imponerende styrke, hastighed og manøvrering. Fra husdyravleren, som har brug for en adræt, kompakt teleskoplæsser til
den store husdyrproduktion, der kræver en maskine med meget høj løftekapacitet og præstation – er Farmlift den optimale løsning. Farmlift Serien med gennemtestet
driftssikkerhed til konstant arbejde, 365 dage om året, udfører en lang række forskellige opgaver, uanset om det er sommer eller vinter. Uanset hvad du dyrker, er
håndtering af materiale formodentlig en regelmæssig del af dine arbejdsopgaver. Så læs videre og opdag, hvordan en Case IH Farmlift kan give din forretning et løft.

EN MODEL TIL ETHVERT BEHOV
Case IH har altid været i stand til at dække behovene hos stort set alle typer landbrug, og Farmlift teleskoplæsserne fortsætter denne tradition. Fra den kompakte
kun 1,8 m brede og under 2 m høje model 525, til model 742 med imponerende 4.200 kg max. kapacitet og model 935 med en enorm rækkevidde på 9,1 m samt
en masse modeller derimellem, tilbyder Farmlift Serien maskiner, som opfylder ethvert behov. Med sidemonterede motorer på alle modeller, fremragende udsyn til
alle sider for let og sikker betjening, uanset om der arbejdes i trange bygninger, på åbne gårdspladser eller ude i marken. Uanset om der er monteret hydrostatisk
transmission, Powershift eller Autoshift transmission, er der aldrig mangel på vejgreb, og de gennemtestede motorer, som er Stage IIIB godkendte, sikrer altid høj effekt
og momentreserve, når du har mest brug for det.
De højtydende Farmlift 635 og 742 modeller tilbyder enorme produktivitetsniveauer takket være de stærke motorer, som gør dem utroligt velegnede til større landbrug
og maskinstationer. Disse højtspecificerede maskiner udfører arbejdet hurtigt og nemt. De alsidige Farmlift 632, 735 og 935 modeller håndterer ubesværet en række
forskellige opgaver, dag efter dag. Højt hydraulisk flow, skarpe styreudslag og stor løftekapacitet betyder, at disse allround maskiner er det perfekte valg til mange typer
landbrug af forskellig størrelse.
Den kompakte Farmlift 525 er ideel til arbejde i staldbygninger med begrænset højde og smalle indgange. En skarp venderadius og kompakte dimensioner, men stærk
motor og høj løftekapacitet, gør denne maskine til det perfekte valg til mindre husdyrbrug.

modeller
Farmlift 525
Farmlift 632
Farmlift 735
Farmlift 935
Farmlift 635
Farmlift 742

løftekapacitet

max. løftehøjde

Nom. effekt

Transmission

Hydraulik

2,5 t
3,2 t
3,5 t
3,5 t
3,5 t
4,2 t

5,7 m
6,1 m
7,0 m
9,1 m
6,1 m
7,0 m

74 hk
110 hk
110 hk
110 hk
129 hk
129 hk

Hydrostatisk
4x3 Powershift
4x3 Powershift
4x3 Powershift
6x3 Autoshift
6x3 Autoshift

Tandhjulspumpe 80 l
Tandhjulspumpe 120 l
Tandhjulspumpe 120 l
Tandhjulspumpe 120 l
Variabel stempel pumpe 140 l
Variabel stempel pumpe 140 l
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DESIGNET

TIL EFFEKTIV

HÅNDTERING

Vi har designet og fremstillet Farmlift teleskoplæsserserien til at dække det moderne landbrugs
forskellige behov – fra den lille til de helt store landbrugsbedrifter. Uanset dine behov, er der en Farmlift,
som passer præcist til dig. Og uanset hvilken model du vælger, kan du regne med fremragende
arbejdskomfort, effektive læsseegenskaber og en hurtigt reagerende maskine.

EN KOMFORTABEL ARBEJDSPLADS
Alle Farmlift modeller leveres som standard med fremragende udsyn, lavt
lydniveau og god ergonomi. Vælg den grad af komfort, som du foretrækker:
fra den ukomplicerede Farmlift 525 til den luksuriøse Farmlift 742, kan du
vælge den model, som passer bedst til dine behov. Ventilation er standard,
mens air condition er tilgængelig som ekstraudstyr på alle modeller. Den
stabile ramme garanterer optimal sikkerhed på enhver Farmlift.

AL DEN EFFEKT, DU HAR BRUG FOR
Hver motor i serien er designet til at levere maksimal effektivitet. Fra den
kompakte Farmlift 525 med 74 hk, til 129 hk (143 hk max. effekt) på
Farmlift 635 og 742 øverst i serien, har du altid den nødvendige effekt til
dine opgaver. Alle modeller indeholder en fire -cylinder motor og overholder
EURO IIIB miljøstandarderne. Farmlift modeller over 110 hk er udstyret med
SCR-teknologi.
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OPTIMAL EFFEKT
Alle drivlinjekomponenterne er perfekt synkroniseret for optimal effekt. Med
Farmlift får du en fremragende ydeevne og lavt brændstofforbrug som standard.
På Farmlift 525 opnås dette ved hjælp af en hydrostatisk transmission og
fødepumpe med variabel oliemængde. 632, 735 og 935 er udstyret med en
4x3 Powershift transmission, mens seriens øverste modeller 635 og 742 er
udstyret med 6x3 Autoshift transmission. Powershuttle på alle modeller giver let
navigering på trange gårdspladser og i bygninger.

HYDRAULISK EFFEKTIVITET
Hver model har det perfekte hydrauliksystem for optimering af styrke og
effektivitet. De stærke og pålidelige tandhjulspumper sikrer hurtig arbejdsgang for
maksimal indtjening. Farmlift 525 er monteret med en 80 l/min. hydraulikpumpe,
Farmlift 632, 735 og 935 har en 120 l/min. pumpe og Farmlift 635 og 742 en
140 l/min. pumpe.

HØJ SIKKERHED
Farmlift modellerne har stærke rammer for øget sikkerhed. Bommen er designet
for optimal fasthed og stabilitet. For ekstra sikkerhed er en anti-væltefunktion
standard på alle modeller.

DEN RIGTIGE STØRRELSE TIL ENHVER OPGAVE
Farmlift Serien udmærker sig med sin kompakte størrelse, utroligt skarpe
venderadius og lave tyngdepunkt for optimal trækevne. Seriens mindste model er
kun 2 m høj og 1,80 m bred, men hvis du har brug for en høj løftekapacitet, er
selv seriens topmodel meget kompakt og de tre styrefunktioner gør det muligt at
arbejde under selv de mest begrænsede pladsforhold.

LET SERVICE
Farmlift teleskoplæsserserien er designet og fremstillet til lange arbejdsdage. For
at sikre maksimal pålidelighed har vi sørget for let og hurtig service, så du kan
tage dig godt af maskinen og samtidig bruge mere tid på arbejdet hver dag.
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Oplev den luksuriøse førerkabine i Farmlift 635 og 742.
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KOMFORTABEL
KONTROL

Case IH er kendt for sine mange års erfaring med fremstilling af nogle af de bedste traktorer i branchen. Nu er den samme
design- og produktionsekspertise til rådighed for brugere af teleskoplæssere. Sæt dig ind i en Farmlift kabine og du vil straks
føle dig hjemme. Med den fremragende køreposition og enestående ergonomi, er komforten i Case IH Farmlift i særklasse.
Betjeningsfunktionerne er præcis på den rette plads, joysticket falder perfekt i førerens højre hånd for let og sikker betjening,
så den venstre hånd kan koncentrere sig om styringen.

FØRERKABINE I LUKSUSKLASSE

Alt under fuld kontrol i Farmlift 632, 735 og 935 førerkabinen.

Førerkabinen på 635 og 742 modellerne er udstyret med luksussæde og mulighed for luftaffjedring for høj komfort og
reducering af stød og rystelser i ujævnt terræn. Sædet har et joystick med baggrundsbelyste knapper integreret i højre
armlæn og indeholder både vendegear og gearvalgfunktioner.

HØJT SPECIFICEREDE MASKINER
Farmlift 632,735 og 935 modellerne har en høj standard af specifikationer med det ergonomiske joystick integreret i
sidekonsollen, som falder perfekt i førerens højre hånd og et utroligt komfortabelt, mekanisk affjedret stofsæde. Der kan
vælges air-condition til de lange sommerdage i maskinen.

LOW PROFILE FØRERKABINE I TOPFORM
Selv om model 525 er designet til mindre opgaver og til arbejde i områder med begrænsede adgangsforhold, er der ikke blevet
sparet på specifikationerne. På trods af kabinens lavere totalhøjde har den mange af de samme luksusfunktioner som sine større
familiemedlemmer, betjeningsfunktionerne har samme velkendte Case IH udformning og der er ubegrænset udsyn til alle sider.

Lasten er altid synlig gennem det omfattende glasreal.

Sikkerheden er i højsædet med gennemtestet ROPS/FOPS.

Dine betjeningsfunktioner - lige ved hånden.
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STYRKE TIL ALLE

KRÆVENDE

OPGAVER
Case IH ved, at en teleskoplæsser ofte er den mest brugte maskine på
gården, som ofte skal kunne udføre vigtige og krævende opgaver, dag
efter dag. Derfor har vi valgt gennemtestede komponenter for at sikre den
maksimale pålidelighed. Samtidig er disse maskiner fremstillet med det lavest
mulige brændstofforbrug og den højeste grad af effektivitet i forhold til deres
opgaver.
Krævende opgaver stiller krav til effekten, og derfor er Farmlift 635 og 742
modellerne monteret med stærke FPT motorer, som leverer henholdsvis
129 eller 143 hk max. effekt. Maksimale. momentniveauer på op til
590 Nm ved 1.500 omdr/min. holder maskinen kørende under selv de
mest vanskelige forhold.
110 hk (121 hk max. effekt) FPT motor, monteret på 632, 735 og 935
modellerne sørger for, at der altid er tilstrækkelig effekt til rådighed for
hurtig arbejdsgang og alsidighed til enhver opgave. Common rail teknologi
sikrer optimal motorreaktion og effektiv håndtering under selv de mest
krævende arbejdsforhold.
Farmlift 525 er monteret med en 74 hk turboladet motor, som passer
perfekt til de kompakte dimensioner og maskinens skarpe styreudslag,
hvilket lever op til de daglige krav på en arbejdsplads med husdyrhold.
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TRANSMISSIONER, SOM

TILBYDER DEN OPTIMALE

EFFEKTOVERFØRSEL
Robuste 6x3 Autoshift og 4x3 Powershift transmissioner overfører effekten til trækkraft på de større Case IH Farmlift modeller, mens den kompakte
525 indeholder en brugervenlig hydrostatisk transmission. Alle med fremragende effektivitet og lavt brændstofforbrug. Drivlinjekomponenterne er
perfekt tilpasset for optimal styrke og effektivitet med et robust design, speciel målrettet til landbruget. Oliebads flerskivekoblinger sikrer bløde og
komfortable gearskift, mens en udkoblingskontakt giver lettere og mere sikker betjening. Konstant 4WD-system bevarer produktiviteten under selv de
mest krævende forhold og generelt har betjeningen af Farmlift mange paralleller til kørsel med en Case IH traktor.
Alle Farmlift modeller er monteret med aksler med høj dynamisk belastningskapacitet og begrænset slip-differentiale (LSD) på forakslen. Dette
differentiale fås også på bagakslen som ekstraudstyr. Integrerede oliebads skivebremser giver fremragende bremseevne, og er samtidigt godt
beskyttede og lette at servicere. For komfortabel og sikker kørsel er der monteret en SAHR (fjederaktiveret hydraulisk udløsning) parkeringsbremse.
Parker din Farmlift på en stejl skråning, og den bliver holdene, så længde det er nødvendigt.

AUTOSHIFT TRANSMISSION
Farmlift 635 & 742 er udstyret med 6F x 3B Autoshift transmission, som sikrer komfortabel kørsel, effektiv håndtering og øger holdbarheden af
transmissionens komponenter.
Tophastigheden er 40 km/t, hvilket opnås ved 2.200 omdr/min.
Udstyret med en 11" momentomformer, som giver blød betjening for afbalancering af effekten
Powershuttle og gearvalg er integreret i joysticket
Automatisk valg af det korrekte gear til enhver opgave

POWERSHIFT TRANSMISSION
På Farmlift 632, 735 og 935 modeller overfører 4F x 3B Powershift transmissionen altid effekten til rette sted
Max. kørehastighed på 38 km/t, indtræffer ved 2.200 omdr/min.
Monteret med en 11" momentomformer
Elektro-hydrauliske ventiler sørger for retnings- og hastighedsændringer
Powershuttle sikrer ukompliceret betjening under arbejdet

HYDROSTATISK TRANSMISSION
Standard på Farmlift 525
Let og ukompliceret betjening med elektrohydraulisk powershuttle
Trinløs acceleration fra 0-26 km/t.
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HYDRAULIK TIL HÅNDTERING

AF SELV DE
TUNGESTE JOB

Hver Farmlift model er opbygget omkring et separat hydrauliksystem, som er designet specielt efter maskinens bygning, vægt og
højde. Dette fokus på komponenternes tilpasning betyder, at opgaven kan udføres med øget præcision og samtidig hurtigere og
lettere. Det betyder også, at systemet er under minimal belastning, og kører ved lave arbejdstemperaturer selv ved max. effekt.
Farmlift 635 (3,5 t og 6,1 m) og 742 (4,2 t og 7 m) modellerne indeholder en 140 l/min. stempelpumpe med variabel oliemængde
og load sensing system, som automatisk justerer olieflowet ved lavere motoromdrejninger. Denne type olieflow giver en hævesænke, udtrækning-indtrækning-kip-dumpnings tid på blot 26,5 sek. for Farmlift 635. Alle hydraulikfunktioner er elektroproportionelt styret af det integrerede, elektroniske multifunktionsjoystick, monteret for enden af armlænet for perfekt ergonomi.
Farmlift 632 (3,2 t og 6,1 m max), 735 (3,5 t og 7 m) og 935 (3,5 t til 9,1 m) modellerne er alle monteret med load-sensing tandhjulspumpe
med et max. flow på 120 l/min. Et ergonomisk, mekanisk joystick gør det muligt at betjene op til tre funktioner på samme tid.
På den kompakte Farmlift 525, med en løftekapacitet på 2,5 t og 5,7 m, leverer den robuste, pålidelige tandhjulspumpe med
variabel oliemængde et flow på imponerende 80 l/min. Kombineret med den monterede pumpe med fælles flow kan to opgaver
udføres på samme tid.

MULIGHED FOR BOMAFFJEDRING
Dæmpning af læsset, så både fører og læs oplever en blød kørsel. Systemet, som kan slås fra
under opgaver med stabling, forøger også sikkerheden, eftersom risikoen for uventede bevægelser
af maskinen eller lasten undgås. Aktiveres ved hjælp af knappen i det ergonomisk velplacerede
instrumentpanel.
Farmlift 635 arbejdshastigheder

HYDraUliSK PiCK-UP HitCH
Gør det muligt for maskinen at trække
en kombineret nettovægt på op til 20 t,
afhængig af model og specifikationer.
Hydrauliske fjernventiler bag tilbydes som
ekstraudstyr.
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Hæve 6,7 sek.
Sænke 5,2 sek.
Udtrækning 5,2 sek.
Indtrækning 3,7 sek.
Dumpning 2,8 sek.
Kippe 2,9 sek.
TOTAL TID 26,5 sek.

Der er sikret fremragende stabilitet og blød bombetjening
takket være kombinationen af Farmlift’s hydrauliske kompensationscylinder og tiltcylinder.

DEN BEDSTE BOM
I BRANCHEN

Alting er designet, så du kan arbejde
hurtigere, lettere og mere produktivt.
For eksempel er der mulighed for en
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effektiv. Og ikke mindst er der tænkt på
din sikkerhed. Belastningsstatussystemet,
monteret på hele Farmlift Serien, sørger for at
den maksimale belastningskapacitet ikke kan overskrides, og er i fuld overensstemmelse med EN15000
sikkerhedsregulativerne. Automatisk, hydraulisk belastningsafbryder er den ultimative sikkerhedsfunktion,
der sørger for at bommen ikke kan udtrækkes yderligere, hvis der er nået 100% max. belastning.

Disse arbejder sammen for at sikre, at læsserens udstyr konstant holdes
parallelt med jorden, så der ikke er behov for hele tiden at finjustere. Resultatet?
Hurtigere arbejdsgang og dermed langt højere produktivitet hver dag.

Uanset opgavens art sikrer de fremragende
kippe- og dumpningsvinkler, at hvert læs er helt
fuldt og tømningen udføres komplet og hurtigt.

Få flere oplysninger om max. belastninger
gennem monitorens sikkerhedssystem.
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KOMPAKT,

STABIL OG
ADRÆT

Forhjulsstyring: perfekt til transport og generelle opgaver på
landevej.

Uanset om det er den under 2 m høje og brede 525 eller 935 med maksimal rækkevidde, er
Case IH Farmlift designet til at give føreren total tillid til sin maskine. Kompakte dimensioner
var et af de vigtigste designparametre for hele maskinserien, da vore designere lavede de
første udkast. Alle Farmlift modeller har lavt tyngdepunkt for optimal trækevne, en kompakt
venderadius, og en smidighed, som skyldes det specielle koncept med hjørne-til-hjørne
akselafstand.
Muligheden for valg af trevejs-styring på alle Farmlift modeller gør arbejdet langt lettere i
selv de mest krævende omgivelser. Der er tre forskellige styrefunktioner til rådighed under
arbejde i områder med begrænset plads.
En 3 m akselafstand giver fremragende stabilitet takket være det lange hjulakselkoncept,
og samtidig har alle Farmlift 632, 635, 735, 742 og 935 modeller en skarp udvendig
venderadius på 4,32 m. Det betyder langt hurtigere manøvrering og forbedret præcision.
Firehjulsstyring: reducerer Farmlift’s styreudslag og sikrer optimal
manøvrering.

Med sine kompakte dimensioner på kun 1,8 m bredde og en arbejdshøjde på under 2 m,
er Farmlift 525 den perfekte teleskoplæsser til arbejde i lave bygninger og kørsel gennem
smalle døråbninger, hvor det ofte ikke er muligt at arbejde med andre typer teleskoplæssere.

Akselafstand - fordele:

3,4 m

Krabbestyring: sidelæns kørsel i lige linje, for eksempel ved arbejde
langs mure.
12 DIMENSION

Farmlift 525 har en imponerende
venderadius

3
 m lang akselafstand giver forbedret komfort under
transport, hvor hårde stød dæmpes for beskyttelse af
føreren
A
 kselafstanden fra hjørne til hjørne sikrer bedre stabilitet
og en mere jævn vægtfordeling
D
 et lave tyngdepunkt sikrer øget stabilitet, når der
arbejdes i ujævnt terræn
D
 en bagmonterede bom giver en naturlig modvægt, når
der løftes tunge læs, og sikrer dermed maskinen øget
sikkerhed og stabilitet
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UKOMPLICERET
SERVICE

Hurtig og let rengøring.

Med en Case IH Farmlift er service en utrolig let opgave. Den daglige kontrol udføres på få sekunder med let adgang til
motorens oliepind, kølevæskepåfyldningsstuds og den oplukkelige motorhjelm kan hurtig hæves for endnu bedre adgang,
hvis det er påkrævet. Motorrummets design giver ubesværet adgang, når der er behov for service af motor, hydraulik eller el.
Lange serviceintervaller på 500 timer mellem olieskift holder dig produktiv i længere tid. Påfyldning af diesel- og
ureatankene foregår ubesværet fra jordhøjde, mens brændstofdækslet kan aflåses for at undgå tyveri.

Daglig kontrol på få minutter.

Let adgang til servicepunkter.
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SERVICE OG

KONSTANT OPBAKNING
Når du køber en Case IH maskine, kan du være sikker på ikke blot at have det bedste produkt, men også at have den bedste forhandleropbakning. Case IH forhandlerne kan rådgive dig
om valg og finansiering af den rigtige maskine, levere det, du mangler på rette tid, og de vil fortsætte med at bakke op om dig og din maskine med den service og reservedelsforsyning,
du kan forvente fra et så respekteret mærke som Case IH.

RESERVEDELE OG SERVICE SOM HOLDER DINE MASKINER I GANG
Find et komplet udvalg af Case IH dele og komponenter hos din lokale
forhandler. Samt fuld servicevedligeholdelsesprogrammer og branchens
førende reklamationsret. Ekspertise udført af erfarne, fabriksuddannede
specialister, som arbejder engageret på at sikre dig maksimal produktivitet
i hele maskinens levetid.

DØGNET RUNDT
LANDET RUNDT
Case IH Max service er en kundesupportservice, som giver 24-timers
adgang ugen rundt til medarbejdere, produkter og dele, der er nødvendige
for at holde din bedrift kørende i de perioder, som er mest afgørende for
din indtjening.
Max service bakker din forhandler op med alle tilgængelige Case IH
ressourcer for at øge produktiviteten af din Case IH maskine og sikre dig
optimalt udbytte af din investering gennem adgang til produktspecialister
og 24/7 assistance ved nedbrud.

En optimal FINANSIERINGSLØSNING til enhver investering
CNH Industrial Financial Services (CNH Capital) er Case IH’s
finansieringsselskab. Vore medarbejdere er kyndige finansieringseksperter
med mange års erfaring indenfor landbruget. Vi har ikke blot kendskab til
Case IH produkter og markedet, men forstår også kundernes individuelle
behov. Derfor er vi altid i stand til at tilbyde dig en finansieringsmulighed
til dine nye investeringer, som er skræddersyet specifikt efter dine
forretningsmæssige behov og maskinanvendelse i form af lån, leje eller
leasing. Vort vigtigste mål er at styrke dit udbytte af dine investeringer!

Besøg vores Fanshop på

www.CASEIHSHOP.DK
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REDSKABER TIL

farmlift
GRAVESKOVL

OVErfalDSSKOVl

STOR- ELLER RUNDBALLE GREB

LÆSSESKOVL

SILOKLO

BALLESPYD 3 TÆNDER

KORNSKOVL

GREB TIL WRAPPEDE BALLER

REDSKABER 16

modeller
Max. løftekapacitet (kg)
Max. løftehøjde (m)
Tidssekvens
Hævning
Sænkning
Udtrækning
Indtrækning
Dumpning
Kipning
Total Tid
Motor
Type
Slagvolumen (cm³)
Nom. effekt ISO14396 - ECE R120 2) @ omdr/min (kW/hk)
Max. effekt ISO14396 - ECE R120 2) @ omdr/min (kW/hk)
Max. moment ISO14396 - ECE R120 2) @ omdr/min (Nm)
Tankkapacitet brændstof/Urea (l)
Transmission
Type
Powershuttle
Max. kørehastighed (km/t)
Aksler
Begrænset slip-differentiale foraksel
Begrænset slip-differentiale bagaksel
Driftsbremser
Type
Skiver pr. aksel
Parkeringsbremse
Hydraulik
Tandhjulspumpe (l/min/bar)
Pumpe med variabel oliemængde (l/min/bar)
Tankkapacitet, hydraulikolie (l)
Styring
Styrefunktioner
Hjul & dæk*
Standard
Ekstraudstyr
DIMENSIONER 1)
A: Længde gaffelkant til kontravægt (mm)
B: Sporvidde (mm)
C: Frihøjde (mm)
D: Max. bredde (mm)
E: Akselafstand (mm)
F: Kabinehøjde (mm)
Totalvægt med gafler og fører (kg)
* I henhold til lovgivning og specikationer for pågældende land
• Standard
Ekstraudstyr – Ikke tilgængelig

FARMLIFT 525

FARMLIFT 632

FARMLIFT 735

FARMLIFT 935

FARMLIFT 635

FARMLIFT 742

2.500
5,7

3.200
6,1

3.500
7,0

3.500
9,1

3.500
6,1

4.200
7,0

7,8
4,1
6,1
3,4
3,5
2,2
27,1

7,4
5,6
5,5
3,7
3,1
3,4
28,7

7,4
5,6
6,5
4,4
3,1
3,4
30,4

7,4
5,6
8,3
6,3
3,1
3,4
34,1

6,7
5,2
5,2
3,7
2,8
2,9
26,5

6,7
5,2
6,2
4,5
2,8
2,9
28,3

4 cyl. EURO Stage IIIB
3.331
55 / 74 @ 2.200
261 @ 1.500
80 / Hydrostatisk
•
26

81 / 110 @ 2.200
89 / 121 @ 1.800
498 @ 1.500

•

4 cyl. EURO Stage IIIB, common rail, turbo intercooler
4.485
81 / 110 @ 2.200
81 / 110 @ 2.200
96 / 129 @ 2.200
89 / 121 @ 1.800
89 / 121 @ 1.800
105 / 143 @ 1.900
498 @ 1.500
498 @ 1.500
590 @ 1.500
140 / 27
4x3 Powershift
•

6x3 Autoshift
•
38

•
•

•

•

•
•

•
•

–
140 / 240

–
140 / 240

4.985
1.873
415
2.340
3.000
2.447
7.935

5.239
1.873
415
2.340
3.000
2.447
8.000

oliebads skivebremser, hydraulisk aktiveret servo
6 for / 4 bag
Foraksel SAHR (fjederaktiveret hydraulisk udløsning)

6 for
80 / 230
–
170

96 / 129 @ 2.200
105 / 143 @ 1.900
590 @ 1.500

120 / 240
–

120 / 240
–

120 / 240
–
105

2-hjulsstyring / 4-hjulsstyring
12 x 18
12 x 16,5 Industri
4.100
1.500
310
1.800
2.350
1.990
4.800
1)

med standarddæk

2)

460 / 70 R24
500 / 70 R24
4.985
1.873
415
2.340
3.000
2.447
7.935

5.239
1.873
415
2.340
3.000
2.447
8.000

5.472
1.873
415
2.340
3.000
2.447
8.580

ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC eller 2000/25/EC

F

C
A

E

B

D

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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