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Er zijn landbouwwerkzaamheden waarvoor de basiskwaliteiten 
die u in een tractor zoekt de allereenvoudigste zijn. U hebt 
een machine met een rechttoe-rechtaan ontwerp nodig. Die 
sterk genoeg is om dag in dag uit zware taken te verrichten. 
Die u nooit in de steek laat. Die tractor bestaat: de Case IH 
Farmall 50A.

Een 4-cilindermotor met turbo vormt het hart van de 
Farmall 50A, met een nominaal vermogen van 50 pk. 
Daarmee beschikt u over meer dan genoeg vermogen 
voor PTO-werktuigen, sleepwerkzaamheden en alle andere 
werkzaamheden waarvoor het hydraulisch systeem van de 
tractor wordt gebruikt.

De Farmall 50A heeft een compacte bouw, een breedte 
van 1,68 m en een wielbasis van minder dan 2,00 m, en is 
daarmee een van de eenvoudigst te besturen tractoren van 
die omvang, of het nu op de kopakker of op het erf is. Dat 
scheelt tijd tijdens het keren en maakt extra tijd vrij voor de 
werkzaamheden. U kunt kiezen voor een tweewielaandrijving 
of een vierwielaandrijving. 

De mechanische Lift-o-Matic-hefbediening met trek-
krachtmeting biedt een hefvermogen van 1.500 kg. De 
sturing wordt door een pomp aangestuurd van 20 l/min, 
terwijl de hef en het regelventiel wordt aangestuurd door 
een pomp van  44 l/min. Standaard uitgerust met een 
hydraulisch regelventiel.

FARMALL 50A. EENVOUDIG, STERK, BETROUWBAAR.

UW LANDBOUWPARTNER
Klaar om met elk willekeurig werktuig te werken

VOORDELEN

n Configureer de hendel voor het specifieke 
regelventiel

n Compact en uiterst wendbaar
n Veelzijdig en competent in alle 

landbouwwerkzaamheden
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De transmissies van de Farmall 50A zorgen er met acht vooruit- en acht 
achteruitversnellingen voor dat u altijd de juiste versnelling voor de juiste taak 
vindt, uiteenlopend van veldwerkzaamheden of manoeuvres op het erf met lage 
snelheid tot rijden op de weg met hoge snelheid. 

Of u nu kiest voor een open Farmall 50A of één met cabine, deze tractor maakt 
rijden en werken tot een waar plezier. Aan beide kanten onbelemmerd toegang, 
logisch ingedeelde en gebruiksvriendelijke bedieningen, en een geruisloze 
motor. Uw dealer bespreekt graag de opties met u om achteraf een cabine op te 
bouwen, zodra de tractor bij hem is afgeleverd, om volledige weersbescherming, 
ventilatie en extra geluidsdempend comfort te verzorgen. 

Met een krappe draaicirkel, uitstekende gewichtsverdeling, indrukwekkend zicht 
rondom en robuuste voorassen voor zowel de 2WD- als de 4WD-uitvoeringen, is 
de Farmall 50A de perfecte match voor een bijpassende Case IH-lader. Toegang 

tot lage gebouwen en smalle doorgangen tijdens het manoeuvreren met 
ladingen is geen probleem, dankzij een lage totaalhoogte en een goed reagerend 
stuursysteem. Voor het heffen van zware balen en andere voorwerpen, is meer 
dan genoeg hydraulisch vermogen beschikbaar.

Case IH-landbouwmachines worden verkocht en ondersteund door een 
uitgebreid dealernetwerk verspreid over heel Europa. Iedere dealer voldoet 
aan hoge standaarden die we hebben ingesteld om ervoor te zorgen dat onze 
klanten de beste ondersteuning krijgen, uiteenlopend van advies over de 
aankoop van machines tot de levering van volledige onderdelen en vakkundige 
service-ondersteuning. Case IH en uw Case IH-dealer werken goed samen om 
uw onderneming altijd de beste ondersteuning te bieden. 

FARMALL 50A. IN ALLE COMFORT WERKEN.

GEEN KLUS TE ZWAAR
De ideale, compacte tractor
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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.
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MODELLEN FARMALL 50A
MOTOR Simpsons

Aantal cilinders, type 4, met turbocompressor

Inhoud (cm3) 2.200

Nominaal motorvermogen (kW/pk (CV)) 37 / 50

Nominaal motortoerental (tpm) 2.700

Inhoud brandstoftank (l) 51

TRANSMISSIE

Standaard 8 vooruit / 8 achteruit gesynchroniseerd

Shuttle-type gesynchroniseerd Mechanische shuttle

AANDRIJVING EN STUUR

Standaard vooras 2-wielaandrijving

Vooras optioneel 4-wielaandrijving met sperdifferentieel

Werking 4WD mechanische inschakeling

AFTAKAS (PTO)

Type mechanische inschakeling

Toerentallen achteraftakas (tpm) 540

HYDRAULISCH SYSTEEM

Pompdebiet - stuur (l/min) 20

Pompdebiet - hefinrichting en externe ventielen (l/min) 44

Regelventielen 1 standaard

Regeling achterhef Mechanische hefregeling, met trekkrachtmeting

Hefvermogen achterhefinrichting (kg) 1.500

GEWICHTEN EN AFMETINGEN

Minimumgewicht 2WD / 4WD (kg) 1.780 / 2.010

Totale lengte (mm) 3.775

Max. hoogte, ROPS uitgeklapt / ROPS ingeklapt (mm) 4.475 / 2.200

Min. Breedte (mm) 1.838

Wielbasis 2WD / 4WD (mm) 1.962

STANDAARD BANDEN

2WD / 4WD vóór 9,5 x 24

Achter 14.9R28


