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DEN NÆSTE GENERATION

ALSIDIGHED OG STYRKE
EFTER MERE END 170 ÅR ER VI STADIG TRO OVERFOR VORES VISION OM AT TILBYDE MORGENDAGENS LANDMÆND MASKINER, SOM ALTID ER
INNOVATIVE, PÅLIDELIGE OG EN INDBRINGENDE INVESTERING

I over 170 år har Case IH haft afgørende indflydelse på landbrugets udvikling med legendariske mærker, som bl.a. Case IH, International Harvester og David Brown.
Som opfinder af PTO, Axial-Flow® enkeltrotortærskning og hydraulisk vendegear, og som banebrydende indenfor konstant variable transmissioner, fortsætter Case IH
denne tradition. Som ægte pioner indenfor landbruget lever vore forgængeres visioner videre i hvert eneste Case IH produkt. Samme passion er drivkraften bag vores
konstante udvikling af landbrugsmaskiner i Europa og over hele verden. Mere end hundrede tusinde Case IH maskiner i daglig drift viser vore bestræbelser på at
imødekomme og opfylde landmændenes forventninger og behov over hele verden.
Denne rigdom af erfaringer har givet os mulighed for at lytte til landmændene og designe produkter, som præcist opfylder deres behov. Vort ønske om fornyelse har
skabt avancerede teknologiske løsninger, som konstant øger vore maskiners præcision og produktivitet, og samtidig gjort dem brugervenlige og stadigt mere
indbringende. Vi stræber konstant efter det perfekte, den højeste kvalitet på ethvert område, ned til den mindste detalje. Vi stiller samme høje krav til os selv og vore
forhandlere med hensyn til den service, vi yder vore kunder. Vores landsdækkende forhandlernetværk er din garanti for personlig og professionel service. Det er sådan
vi arbejder og sådan vi opnår vore kunders tillid.

FARMALL A – DEN PERFEKTE PARTNER TIL DIT LANDBRUG
Farmall traktoren har opnået et imponerende omdømme som en alsidig og pålidelig arbejdskraft lige siden navnet blev introduceret i 1923. Vore dages Farmall A er
en værdig efterfølger med specifikationer, som sikrer at nye eller uerfarne førere hurtigt bliver bekendt med maskinens brug, så Farmall A traktoren kan spille en vigtig
rolle på store bedrifter med mange forskellige førere. På mindre gårde er Farmall A traktoren med sin alsidighed, fordelagtige indkøbspris og lave driftsomkostninger
en klog investering, som hurtigt betaler sig.
Mens Farmall A måske ikke har helt den samme avancerede teknologi som Case IH traktorer i de højere effektklasser, tilbyder den alle de grundliggende specifikationer
og optimal brugervenlighed. I stedet for elektroniske kontakter, giver let betjente mekaniske håndtag præcis og direkte kontrol af enhver funktion for ukompliceret og
praktisk arbejdsgang.

MODELLER
Farmall 85 A
Farmall 95 A
Farmall 105 A
Farmall 115 A

Nominel effekt ECE R120 1)
@ 2.300 omdr/min. (kW/hk)

Maks. drejningsmoment
@ omdr/min. (Nm)

Antal cylindre /
slagvolumen (cm3)

Maks. brændstofforbrug
@ 1.400 omdr/min. (g/kWh)

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

351 @ 1.500
407 @ 1.500
444 @ 1.500
457 @ 1.500

4 / 3.400
4 / 3.400
4 / 3.400
4 / 3.400

211
211
211
211

1)

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

EFFEKTIV OG

LET AT BETJENE
OPLEV DEN LETTE BETJENING, PÅLIDELIGHED OG ALSIDIGHED HVER DAG MED FARMALL A SERIEN
Farmall A traktoren overholder alle de seneste sikkerhedsstandarder for førerbeskyttelse og motorerne opfylder
Stage IIIB miljøregulativer for at sikre et rent og sikkert arbejdsmiljø. Kombinationen af gennemtestet
transmissionsdesign, kvalitetskomponenter og stærk konstruktion sikrer optimal ydelse og lang holdbarhed.
Uanset hvilke specifikationer du vælger, kan du være sikker på, at din Farmall A klarer opgaven.
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LET ADGANG OG FREMRAGENDE UDSYN
Slanke hjørnestolper, store spejle, bred forrude og omhyggeligt designet dør- og
vinduesareal betyder, at du med en Farmall A opnår det bedste udsyn til læssere og
bugserede redskaber i denne hk-klasse. Det er aldrig nødvendigt, at vride halsen af led
under arbejdet.

ERGONOMI
De logiske og ergonomisk placerede betjeningsfunktioner i konsollen og den forbedrede
og præcise udformning af instrumentpanelet er en del af det koncept, som gør det
mindre anstrengende at betjene en Farmall A. Håndtag og kontakter falder let i hånden
for instinktiv betjening efter kun kort tid ved rattet.

FREMRAGENDE UDSYN
Muligheden for fritsynstag på Farmall A er den perfekte løsning til læsseropgave, og en
opdateret lygtepakke laver nat om til dag, når der arbejdes efter mørkets frembrud.
Arbejdslygterne er integreret i taget for optimal beskyttelse og er altid fuldt justerbare.
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PÅLIDELIG, UKOMPLICERET EFFEKT
Farmall A motorerne med turbolader og intercooler sikrer pålidelig
effekt og ydelse, dag efter dag. Øget styrke og bedre brændstoføkonomi
kendetegner FPT 4-cylinder motorerne i denne traktorserie. Det
ukomplicerede, robuste design og fremstilling af Farmall A medfører
lang og problemfri levetid og reducerer samtidig tidsforbruget til
regelmæssig vedligeholdelse.

HASTIGHED OG SIKKERHED
Der er et stort udvalg af transmissioner til rådighed, heriblandt en 12 x 12
synchromesh, 20 x 12 krybegeartransmission eller 12 x 12 powershuttle
med koblingsfri retningsskift. Der er maks. kørehastigheder på 30 eller
40 km/t. tilgængelige. For ekstra sikkerhed under bremsninger tilbydes
en foraksel med bremser som ekstraudstyr på alle 4WD modeller.

POWERSHUTTLE
Et vendegearhåndtag, monteret ved rattet, giver sikker og pålidelig
manøvrering især under læsseropgaver, arbejde på gårdspladsen eller
skarpe vendinger ved forager og reducerer den fysiske anstrengelse for
føreren under de lange arbejdsdage.

HØJKAPACITETS HYDRAULIK
Farmall A traktorer er tilgængelige med to forskellige hydraulikpumper
med 47 l/min OCLS pumpe som standard og en 63 l/min som
ekstraudstyr. Farmall A tilbydes med op til tre dobbeltvirkende
fjernventiler bag og en løftekapacitet på op til 4.700 kg placerer denne
traktor øverst i sin klasse. Det forbedrede forakselophæng gør det
muligt at montere en front-PTO og indeholder monteringspunkter for
frontlæsser, hvilket øger traktorens anvendelsesmuligheder.

PTO-OMDREJNINGER FOR MAKSIMAL YDELSE OG ALSIDIGHED
540 omdr. PTO med kørselsafhængig PTO er standard på Farmall A.
Som ekstraudstyr kan der vælges mellem 540/540E eller 540/1000 og
servobetjent PTO-tilkobling. Både 540E og 1000 PTO omdrejninger er
bedre tilpasset motorens effekt- og momentkurver, kræver færre
motoromdr/min. og sænker således brændstofforbruget yderligere. Der
er monteret et display for PTO-omdrejninger i førerkabinen.
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FØRERKABINE OG KONTROLFUNKTIONER

STIG IND I

KOMFORTZONEN
Farmall A førerkabinen har gennemgået forskellige ændringer for at øge komforten og ergonomien under arbejdet. Bredt oplukkelige,
solide glasdøre og skridsikre trin giver let ind- og udstigning af Farmall A. Alle de vigtigste kontrolfunktioner er placeret logisk og ergonomisk
og indenfor let rækkevidde for at gøre tiden bag rattet mere komfortabel og produktiv. Høj kørselskomfort, som gør dagens mange
forskellige opgaver en fornøjelse at udføre, har været i fokus under designet af Farmall A førerkabinen.
Et hurtigt blik på Farmall A og du vil omgående genkende den som en Case IH traktor. Den har samme design, som de større brødre – og
med god grund. Stig ind, sæt dig ned, luk døren, drej nøglen og nyd oplevelsen - du får en kabine, som er mere lydsvag med en reduktion
på 2 dB(A) i forhold til tidligere – og et miljø, der sikrer dig en afslappet arbejdsdag.

BEHAGELIG ARBEJDSPLADS
Førere af Farmall A finder sig hurtigt til rette med en komfort, som sikrer optimal produktivitet gennem hele arbejdsdagen. Sædearmlæn
er standardudstyr, sædet justeres nemt efter behov og affjedringen dæmper eventuelle stød i ujævne marker eller under transport på
landevej. For ekstra komfort er et luftaffjedret sæde nu tilgængeligt som ekstraudstyr.

POWERSHUTTLE
Hydraulisk vendegear, monteret ved rattet, giver hurtige retningsskift uden brug af koblingen, perfekt til læsseropgaver, arbejde på
gårdspladsen eller skarpe vendinger ved forager – ikke længere ømme muskler i venstre ben efter en lang dags arbejde.

LAV NAT OM TIL DAG
Når en opgave skal fuldføres og der skal arbejdes til sent om natten, kan du stole trygt på, at din Farmall A traktor hjælper dig med at få
jobbet gjort færdigt. Med op til seks tagmonterede arbejdslygter til at lyse op og et rotorblink til transportopgaver, kan du roligt fortsætte,
indtil alting er på plads.

SURROUNDVISION
Det store glasparti og placeringen af udstødningsrøret sikrer godt udsyn til alle sider, mens muligheden for fritsynstag gør det langt lettere
at udføre læsseropgaver.
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FREMRAGENDE ØKONOMI OG

STYRKE TIL HØJ PRÆSTATION
Med fire modeller mellem 86 og 114 hk er der altid en Farmall A, som passer til dine
opgaver – uanset hvilket effektbehov, dit arbejde kræver. Økonomisk uden at gå på
kompromis med styrke og holdbarhed leverer Farmall A uovertruffen værdi for pengene.
Din Farmall A giver dig fordelen af forbedret effekt og momentværdier, bedre motorreaktion
og generelt lavere brændstofforbrug.

FARMALL A – EN ARBEJDSMÆSSIG GEVINST
Farmall A traktorer er monteret med 4-cylinder 3,4 liter Common Rail motorer med
turbolader og intercooler for at sikre dig maksimal effekt og lavere brændstofforbrug.
Motorerne har nominelle omdrejninger på 2.300 omdr/min. – ca. 200 omdr/min. lavere
end på tidligere Farmall A modeller. Den høje momentstigning betyder færre gearskift og
øget effektivitet, og resultaterne taler for sig selv. Det er ikke nødvendigt at køre FPT
4-cylinder Common Rail motoren ved nominelle omdrejninger for at præstere optimalt. Den
leverer sin fulde effekt ved brændstofbesparende 1.900 omdr/min. Det holder ikke blot
brændstofforbruget nede under alle opgaver, men sikrer også høj kørselskomfort takket
være det lave lydniveau og de færre vibrationer.

FORDELE
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FULD EFFEKT ER IKKE ALT
Hvilken landmand ønsker at køre med fulde motoromdrejninger hele dagen? FPT’s
motorudviklingsteam har brugt megen energi og tid på at tilpasse F5C motorens
momentegenskaber efter de faktiske arbejdsforhold. Resultatet er imponerende. Der er
opnået et max. moment på 457 Nm ved brændstofbesparende 1.500 omdr/min., hvilket
gør Case IH Efficient Power utrolig økonomisk.

HURTIGT REAGERENDE, MILJØVENLIGE MOTORER
Den rene forbrænding, som opnås med Farmalls FPT motorer giver mulighed for klassens
længste 600 timers olieskiftintervaller. Udover den fremragende brændstoføkonomi,
reduceres udledningerne også væsentligt ved hjælp af den gennemtestede CEGR og
DOC/DPF teknologi. Efterbehandlingen giver forbedrede motoregenskaber i form af
reaktionsevne og høj effekttæthed – for optimal produktivitet, uanset opgavens art.
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EFFEKT [KW] FARMALL 115 A
kw

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200 omdr/min.

FULD EFFEKT SELV VED 1.900 OMDR/MIN.
Lavere motoromdrejninger = lavere brændstofforbrug: Efficient
Power konceptet udnytter til fulde fordelen ved dette princip.
Gennem en engageret indsats fra udviklingsafdelingen, er det
nu muligt at opnå fuld effektydelse ved 1.900 omdr/min.,
hvilket sikrer et imponerende lavt brændstofforbrug.

DREJNINGSMOMENT [NM] FARMALL 115 A
Nm

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200 omdr/min.

MAKS. DREJNINGSMOMENT VED 1.500 OMDR/MIN.
Efficient Power betyder at Case IH traktorer aldrig taber pusten,
selv når der arbejdes ved lave motoromdrejninger. Med
en optimeret momentkurve ved brændstofbesparende
1.500 omdr/min., leverer FPT maks. drejningsmoment, præcist
hvor der er mest brug for det.
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TRANSMISSION OG PTO

LAD EFFEKTEN GØRE

ARBEJDET FOR DIG

FORDELE
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Transmissionen har skråtskårne tandhjul, tryksmurte lejer og synkronisatorer for at sikre en ukompliceret, effektiv og stærk
drivlinie. Den gode fordeling af gearhastighederne med en jævn stigning mellem områderne er fuldt kompatibel med
arbejdet på gårdspladsen, i marken eller på landevejen. En 540 omdr/min. PTO bag er standard.

TILPASSET DINE BEHOV
Vælg den transmission, som passer bedst til dine behov. Der er økonomisk 12 x 12 mekanisk vendegear eller 12 x 12
hydraulisk powershuttle til rådighed.

EN HASTIGHED TIL ENHVER OPGAVE
Fuldt synkroniserede gear og vendehåndtag giver tryg og sikker manøvrering indenfor de 12 frem og 12 bakgear. De
ekstra 8 krybegear sikrer de nødvendige hastigheder til specialopgaver – ned til 250 meter pr. time ved nominelle
motoromdrejninger. Under arbejdet til- og frakobles disse udvekslingsforhold med et separat håndtag, som omdanner
Farmall A til den perfekte maskine for høst eller plantning af grøntsager.

ALSIDIGHED OG HÅNDTERING I SÆRKLASSE
Vendegearet er især nyttigt under den gentagne kørsel frem og tilbage under læsseropgaver. Når den er monteret med
frontlæsser fra Case IH LRZ læsserserien, vil din Farmall helt ubesværet løfte og håndtere store halmballer eller andre
krævende materialer.

PTO EFFEKTIVITET
En PTO med 540 omdr/min. er standard, mens der også kan vælges 540E (økonomi) for opgaver, som kræver mindre
effekt eller 1.000 omdr/min. til opgaver med højeffektive maskiner.
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HYDRAULIK

SOLIDT OG

PÅLIDELIGT
Med højere olieflow til krævende redskaber er den hydrauliske ydelse forbedret betydeligt, hvilket har øget Farmall A’s alsidighed.
Der er op til tre bagerste fjernventiler til rådighed med et midtermonteret udtag til læsserarbejde.

STÆRK HYDRAULIK
Farmall A traktorer er monteret med en separat hydraulikpumpe, som forsyner lift og fjernventiler. Et tilgængeligt flow på op til
63 l/min. giver hurtig reaktionstid under liftopgaver, læsserarbejde og tipning af anhængere.

UBESVÆRET LIFTKONTROL
Den stærke 3-punktslift, monteret med to ekstra liftcylindre, har en max. løftekapacitet på op til 4.700 kg*.
Afhængig af opgavens art giver separate håndtag mulighed for indstilling af liftposition og trækkontrol for jordgående redskaber,
eller en kombination af de to funktioner. Efter indstillingen kan hæve- og sænkefunktionen udløses fra det bekvemt monterede
øverste håndtag i højre skærmkonsol.

MEKANISK HURTIG HÆVE/SÆNKNING – ET PLUS FOR PRODUKTIVITETEN
Mekanisk hurtig hæve/sænkning giver lettere og mere ergonomisk liftbetjening med mulighed for at foretage justeringer på ethvert
tidspunkt.

FORDELE
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Farmall A kan leveres med op til tre mekaniske fjernventiler bag.

* 4.500 kg med 38" dæk
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DRIVLINJE

PRODUKTIV OG SIKKER

I ENHVER TERRÆNTYPE
Farmall A traktorer er økonomiske når det gælder brændstof, men det betyder ikke, at de sparer på kræfterne. Alle indeholder 4WD som
standard for at omdanne motoreffekten til optimal trækevne ved hjælp af en effektiv og gennemtestet transmission.

HØJ PRODUKTIVITET I MARKEN
For imponerende trækevne i marken og sikkerhed, når der arbejdes på skråninger, er Case IH 4WD-forakslen uovervindelig. I løse jorde
eller under fugtige forhold, vil differentialet med begrænset slip, som virker på forakslen og den automatiske differentialespærre på
bagakslen sikre, at du ubesværet kan fortsætte arbejdet.

SMIDIG KØRSEL
En separat højtryks styrepumpe sørger for sikker drift. I og omkring bygningerne på gården giver den skarpt drejende aksel en venderadius
på ned til 5,8 m (Farmall 85 A) og let manøvrering.

HURTIG OG SIKKER
Farmall A traktorer har en maks. kørehastighed på 30 eller 40 km/t og for ekstra bremsesikkerhed, tilbydes en foraksel med bremser som
ekstraudstyr på alle 4WD modeller.

LÆSSER
Det nye forakselophæng giver mulighed for montering af frontlæsser på alle Farmall A, hvilket yderligere øger disse traktorens
anvendelsesmuligheder. Læssere er lette at montere og afmontere, og betjeningsfunktionerne i kabinen er perfekt placeret for ubesværet
kontrol.

5,8 m

Effektivt markarbejde med optimal trækevne.

Minimum venderadius på 5,8 m.

Let montering og afmontering af læsser.
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SERVICE OG

SYSTEMLØSNINGER
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

EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING
TIL ENHVER INVESTERING

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.

CNH Industrial Financial Services (CNH Capital) er Case IHs 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.CASEIH.DK
14 SERVICE & SYSTEMLØSNINGER
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MODEL
MOTOR
Antal cylindre / slagvolumen (cm3)
Type / miljøgodkendelse
Nominel effekt ECE R120 3) @ motoromdr/min. (kW/hk)
Maks. moment ECE R120 3) @ motoromdr/min. (Nm @ omdr/min.)
Momentstigning acc. OECD (%)
Brændstoftank kapacitet (liter)
TRANSMISSION
12 x 12 Synchroshift med mekanisk vendegear, 30 eller 40 km/t.
12 x 12 Synchroshift med powershuttle, 30 eller 40 km/t.
20 x 12 Synchroshift med mekanisk vendegear og krybegear, 30 eller 40 km/t.
PTO
Tilkobling
Omdrejninger standard (ekstraudstyr) (omdr/min.)
Tilgængelige kørselsafhængige for for PTO (omdr/min.)
4WD OG STYRING (DRIVLINJE)
Type
Min. venderadius 1) (m)
HYDRAULIKSYSTEM
Maks. pumpeflow standard (ekstraudstyr) (l/min)
MHC - mekanisk liftkontrol
Maks. løftekapacitet / OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm (kg)
Maks. løftekapacitet / OECD løftekapacitet gennem området @ 610 mm
med to hjælpecylindre (kg)
Maks. antal fjernventiler bag / midtermonterede ventiler
VÆGT OG DIMENSIONER 1)
Cirka shippingvægt 2WD / 4WD (kg)
Maks. tilladt totalvægt 2WD / 4WD (kg)
A: Totalhøjde (mm)
B: Totallængde (mm)
C: Totalbredde over skærme standard / forøget (mm)
D: Hjulafstand 2WD / 4WD (mm)
E: Højde fra midten af bagaksel til kabinetag (mm)
STANDARDDÆK 2)
For 2WD / 4WD
Bag

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

FARMALL 95 A

FARMALL 105 A

FARMALL 115 A

FPT
FPT
4 / 3.400
4 / 3.400
Common Rail dieselmotor med turbolader og intercooler / EURO-Stage IIIB
73 / 99 @ 2.300
79 / 107 @ 2.300
407 @ 1.500
444 @ 1.500
34
35
121
121

•

•

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

•

•

-

-

Mekanisk standard / Servobetjent med powershuttle

Servobetjent standard
540 (540/540E eller 540/1.000)
540, 540/540E, 540/1.000
4WD med begrænset slipdifferentiale

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 med 38" dæk
3 mek. / 2 mek.

3.565 / 2.700
4.700 / 3.450
4.500 / 3.300 med 38" dæk
3 mek. / 2 mek.

3.565 / 2.700
4.700 / 3.450
4.500 / 3.300 med 38" dæk
3 mek. / 2 mek.

3.565 / 2.700
4.700 / 3.450
4.500 / 3.300 med 38" dæk
3 mek. / 2 mek.

- / 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

E

* I henhold til specifikationer og lovgivning for pågældende land
Ekstraudstyr - Ikke tilgængelig
Med standarddæk 2) Anden dækmontering tilgængelig 3) ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC

• Standardudstyr
1)

E
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
CNH Industrial Österreich GmbH, Steyrer Str. 32, A-4300 St.Valentin
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