Farmall a
65-113 KM

DUMA Z PROWADZENIA
CIĄGNIKA FARMALL A
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WSTĘP
NASTĘPNA GENERACJA: WSZECHSTRONNE, ZWROTNE, MOCNE
Ponad 160 lat doświadczenia w branży rolniczej dało marce CASE IH bezpośredni i jasny wgląd w potrzeby rolników. Dzięki temu
wiemy, co jest konieczne, aby pomóc Wam produkować żywność, paliwo i energię, i robimy, co w naszej mocy, aby dostarczać Wam
optymalne technologie do tych celów. Innowacyjne rozwiązania, takie jak przekładnia bezstopniowa CVX i system automatycznego
zarządzania wydajnością (APM), pomagają oszczędzać paliwo i zwiększają wydajność większych maszyn. Jednak potrzeby sprzętowe właścicieli hodowli i mniejszych bądź wyspecjalizowanych gospodarstw w równej mierze leżą nam na sercu. Dlatego we
współpracy z klientami stworzyliśmy nową serię mniejszych ciągników, zwracając największą uwagę na takie kluczowe cechy, jak
manewrowość, widoczność i jakość prowadzenia. Owocem tych wysiłków są nowe ciągniki Farmall A.
DOSKONALE DOPASOWANE DO TWOJEJ DZIAŁALNOŚCI
Ciągniki Farmall A skonstruowano tak, że nawet nowi lub niedoświadczeni operatorzy szybko opanują ich działanie, dzięki czemu
nowe ciągniki staną się doskonałym wsparciem w dużych gospodarstwach zatrudniających wielu operatorów. Natomiast w przypadku mniejszych gospodarstw korzystna cena zakupu i niskie koszty eksploatacji sprawią, że ciągniki Farmall A okażą się mądrą
inwestycją niewymagającą nadmiernego uzasadnienia.
DOSKONAŁE PARAMETRY TECHNICZNE I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Mimo że ciągniki z rodziny Farmall A znacznie ustępują silniejszym maszynom CASE IH pod względem zaawansowania technicznego,
to zapewniają wszystkie niezbędne funkcje i parametry, które można wykorzystywać w sposób przyjazny dla użytkownika. Zamiast
przełączników elektronicznych zastosowano dźwignie mechaniczne wymagające niewielkiej siły nacisku, które umożliwiają pewne
i bezpośrednie sterowanie wszystkimi funkcjami, co przekłada się na prostą, a jednak praktyczną obsługę ciągnika.
SPRAWDZONE BEZPIECZEŃSTWO I KONSTRUKCJA
Ciągniki z rodziny Farmall A spełniają wymagania wszystkich najnowszych norm bezpieczeństwa operatora, a ich silniki są zgodne
z przepisami dotyczącymi emisji, zapewniając czyste i bezpieczne środowisko pracy. Sprawdzona konstrukcja przekładni, wysokiej
jakości podzespoły oraz trwałość konstrukcji ciągnika składają się na słynną niezawodność CASE IH. Niezależnie od wybranej
specyfikacji możesz być pewien, że Twój ciągnik Farmall A poradzi sobie znakomicie.
PRODUKCJA ŚWIATOWEJ KLASY
Produkcja światowej klasy oznacza kompetencję, jakość i wydajność oddanych pracowników. Nasze procesy są zoptymalizowane,
a procedury testowe i kontrolne podlegają ścisłym normom, które znacznie wykraczają poza zwykłe standardy. Naszym celem jest
dostarczanie maszyn idealnych dla konkretnego klienta.

Moc znamionowa kW/KM(CV)
przy obr./min silnika

Pojemność silnika (cm3)

Liczba cylindrów

Farmall 65 A

48/65 przy 2,300

2,930

3

Farmall 75 A

53/72 przy 2,300

2,930

3

Farmall 85 A

60/82 przy 2,500

3,200

4

Farmall 95 A

70/95 przy 2,500

4,500

4

Farmall 105 A

78/106 przy 2,300

4,500

4

Farmall 115 A

83/113 przy 2,300

4,500

4

MODEL

GNIKÓW
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ROZEJRZYJ SIĘ WOKÓŁ
ŁATWY DOSTĘP I DOSKONAŁY WIDOK
Wąskie słupki, duże lusterka, szeroka szyba przednia i doskonale
zaprojektowane oszklone drzwi i okna sprawiają, że operatorzy
ciągników Farmall A mogą zawsze liczyć na najlepszą w tym
zakresie mocy widoczność ładowaczy i maszyn ciągnionych lub
podczepianych do ciągnika. Koniec z niewygodnym wychylaniem
się do przodu, aby sprawdzić, jak sprawują się narzędzia.
ERGONOMIA
Logicznie rozmieszczone elementy sterujące oraz przejrzysty
i spójny układ przyrządów stanowią część pakietu, dzięki któremu
podczas pracy z ciągnikiem Farmall A wszelkie zadania stają się
łatwiejsze. Dźwignie i przełączniki są zawsze pod ręką, co przekłada się na niemal instynktowną obsługę już w niedługim czasie
po pierwszym uruchomieniu.
PEŁNE POLE WIDZENIA
Nowe opcjonalne okno dachowe* o zwiększonej widoczności
w ciągnikach Farmall A sprawia, że doskonale sprawdzają się
podczas prac z ładowaczem, a odnowione oświetlenie z łatwością
zamienia noc w dzień w czasie pracy po zapadnięciu zmroku.
Światła robocze są wbudowane w dach w celu ich skutecznego
zabezpieczenia, co nie przeszkadza w pełnej regulacji.
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CIĄGNIKI, KTÓRE NAPĘDZAJĄ TWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ
Silniki wyposażone w turbosprężarkę i chłodnicę międzystopniową zapewniają niezawodną moc dzień po dniu. Prosta, wytrzymała konstrukcja zapewnia bezawaryjne działanie przez długi czas
i zmniejsza zapotrzebowanie na prace konserwacyjne.

PRZEKŁADNIA POWERSHUTTLE
Dźwignia sterowania przekładnią zamontowana w kolumnie
kierownicy umożliwia przemyślane i bezpieczne manewrowanie
ciągnikiem, szczególnie podczas pracy z ładowaczem, porządkowania gospodarstwa lub wykonywania ostrych skrętów na
uwrociach.

WYSOKOWYDAJNY UKŁAD HYDRAULICZNY I WOM
W ciągnikach Farmall A zamontowano układy hydrauliczne o wysokim przepływie otwartym, a na dodatek można je wyposażyć
nawet w trzy tylne zawory hydrauliki zewnętrznej. Udźwig podnośnika tylnego wynosi 3565 kg (3000 kg w modelach 65 A i 75 A).
Standardowa* prędkość WOM to 540 obr./min, a opcjonalnie dostępne są WOM 540E lub 1000, które zapewniają jeszcze większą
uniwersalność.
PRĘDKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Klienci mogą wybierać z szerokiej gamy przekładni w tym
synchronizowaną 12 x 12, 20 x 12 z biegami pełzającymi lub nawrotną 12 x 12 Hydroshuttle*, która umożliwia zmiany kierunku obrotów bez stosowania sprzęgła. Prędkość maksymalna ciągników
Farmall A wynosi 40 km/h.

* w zależności od specyfikacji rynkowej
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USIĄDŹ WYGODNIE

6

KABINA I ELEMENTY
STERUJĄCE
STREFA KOMFORTU
Dzięki całkowicie oszklonym drzwiom o szerokim kącie otwarcia i antypoślizgowym stopniom wsiadanie i wysiadanie z kabiny ciągnika Farmall
A jest wygodne i bezpieczne. Wszystkie najczęściej używane elementy
sterujące rozmieszczono w logiczny sposób w zasięgu operatora, aby
maksymalnie zwiększyć komfort i wydajność podczas pracy. Wystarczy
spojrzeć na nowy ciągnik Farmall A i już wiadomo, że to maszyna marki
CASE IH. Nie bez powodu jego stylizacja nie odbiega od większych braci.
Wsiadaj, usiądź wygodnie, zamknij drzwi, przekręć kluczyk, a zobaczysz
dlaczego. Właśnie znalazłeś się w jeszcze lepiej wyciszonej kabinie – udało nam się obniżyć poziom hałasu o 2 dB(A) w porównaniu z poprzednimi
modelami, dzięki czemu otrzymujesz stanowisko pracy zapewniające
jeszcze mniejsze zmęczenie po pracy.
WYGODNE SIEDZENIE
Operatorzy ciągników Farmall A szybko przyzwyczajają się do wygody
i zachowują pełną wydajność przez cały dzień. Podłokietniki stanowią
wyposażenie standardowe, a sam fotel można łatwo wyregulować w zależności od potrzeb. Amortyzacja kabiny łagodzi drgania podczas jazdy po
nierównym terenie zarówno na polu, jak i na drodze. Aby zapewnić jeszcze
większą wygodę, można zamówić fotel z amortyzacją pneumatyczną.
PRZEKŁADNIA POWERSHUTTLE
Opcjonalna hydrauliczna przekładnia nawrotna montowana na kolumnie
kierownicy umożliwia zmianę kierunku obrotów bez stosowania sprzęgła,
co doskonale sprawdza się podczas pracy z ładowaczem, porządkowania
gospodarstwa lub prac polowych wymagających ostrych skrętów na
uwrociach. Koniec z bólem mięśni w lewej nodze po całym dniu pracy!
OŚWIETLENIE
Gdy pracę trzeba dokończyć po zapadnięciu zmroku, co niekiedy wymaga
pozostania na polu do późnych godzin nocnych, możesz być pewien, że
ciągnik Farmall A pomoże Ci wykonać zadanie. Maszyny z nowej serii
oferują nawet sześć dachowych reflektorów roboczych do oświetlania
drogi oraz sygnalizacyjne światło obrotowe podczas prac na drodze. Teraz
możesz bezpiecznie pracować, aż zabraknie zadań do wykonania.
KABINA SURROUND VISION
Duża oszklona powierzchnia zapewnia doskonałą widoczność wokół
ciągnika, a opcjonalne okno dachowe o zwiększonej widoczności zmniejsza wysiłek podczas pracy z ładowaczem.
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MOC, KTÓRA DAJE OSIĄGI
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SILNIKI
Dzięki możliwości wyboru spośród sześciu modeli o mocy od 65 do 113 KM, możesz mieć ciągnik Farmall A niezależnie od mocy,
jakiej potrzebujesz w swojej działalności. Ciągniki z serii Farmall A zapewniają oszczędność bez kompromisów w zakresie mocy, co
daje nieporównywalny stosunek wartości do ceny.

FARMALL A NAPĘDZA TWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ
Silniki Farmall A wyposażono w 3-cylindrowe (w modelach 65 A i 75 A) i 4-cylindrowe (85 A, 95 A, 105 A i 115 A) silniki z turbosprężarką i chłodnicą międzystopniową, które zapewniają maksymalną moc przy niższym zużyciu paliwa. Duży przyrost momentu
obrotowego oznacza mniej zmian biegów i większą wydajność, a wyniki mówią same za siebie.
BRAK PROBLEMÓW Z ROZRUCHEM PRZEZ CAŁY ROK
Jako wyposażenie standardowe modeli Farmall 85 A – 115 dostępny jest elektryczny podgrzewacz rozruchowy powietrza dolotowego do głowicy cylindra, który umożliwia skuteczny rozruch zimnego silnika nawet w bardzo niskiej temperaturze, natomiast modele
65 A i 75 A są wyposażone w podgrzewacz paliwa.
MNÓSTWO MOCY
Oto ciągniki, które dostarczają moc dokładnie tam, gdzie potrzeba jej najbardziej – do kół, belki zaczepowej, końcówek przyłączy,
wałka WOM i elementów hydrauliki zewnętrznej. Silniki można serwisować w prosty sposób: wystarczy podnieść jednoczęściową
maskę.
KRZYWA MOCY DLA MODELU FARMALL 95
70/95

60/82

425

55/75

400

50/68

375

45/61

350

40/54,5

325

1,100

1,300

1,700

2,100

M (Nm)

P (kW / KM)

65/88,5

2,500

U/min

SILNIKI, KTÓRE PRACUJĄ RÓWNIE CIĘŻKO JAK TY
Dzięki 44% rezerwie momentu obrotowego silniki w ciągnikach Farmall A nie tracą mocy nawet pod szczytowym
obciążeniem lub podczas holowania ciężkich przyczep
z prędkością drogową i nie wymagają ciągłych zmian biegów.
Ponadto niskie zużycie paliwa i pojemny 110-litrowy zbiornik
zapewniają niezmiennie wysoką wydajność bez konieczności
przerywania pracy, aby zatankować.

PROSTA KONSERWACJA
Sprawdzian poziomu i stanu oleju silnikowego jest możliwy
bez podnoszenia maski silnika, a konstrukcja chłodnicy
zapewnia łatwy dostęp w celu oczyszczenia. Opcjonalny
odpylacz dodatkowo zmniejsza częstotliwość czyszczenia
filtra powietrza.
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WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ
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PRZEKŁADNIA I WOM
W przekładni zastosowano koła o zębach walcowych skośnych,
łożyska smarowane ciśnieniowo i układy synchronizujące, które
zapewniają prostą, wydajną i solidną konstrukcję układu przenoszenia
napędu. Przełożenia przekładni rozplanowano tak, aby umożliwić
płynne przejścia pomiędzy poszczególnymi zakresami obrotów
i umiejętnie dostosować je do prac w gospodarstwie i na polu oraz do
transportu drogowego. W przypadku prac wymagających użycia WOM
wydajność układu przenoszenia napędu zapewnia wydajne osiągi.

OKREŚL SWOJE POTRZEBY
Wybierz przekładnię, która najlepiej spełni Twoje potrzeby. Teraz możesz wybrać przekładnię hydromechaniczną 12 x 4, mechaniczną przekładnię nawrotną lub hydrauliczną przekładnię 12 x 12 Powershuttle*.
SZYBKOŚĆ DO KAŻDEGO ZADANIA
Pełna synchronizacja przekładni z dźwignią sterowania umożliwia
wykonywanie przemyślanych i bezpiecznych manewrów z użyciem
12 biegów do przodu i 12 do tyłu. Ponadto możesz zamówić dodatkowe
8 biegów pełzających*, aby móc dostosować prędkość do każdego
zadania.
WIĘKSZY WYBÓR PRĘDKOŚCI ROBOCZYCH
W zastosowaniach specjalistycznych biegi pełzające umożliwiają wybór
8 dodatkowych prędkości roboczych od 250 m/h przy znamionowej
prędkości obrotowej silnika. Podczas pracy te przełożenia załącza się
i rozłącza za pomocą osobnej dźwigni, która zmienia ciągnik Farmall A
w doskonałe narzędzie do sadzenia warzyw lub zbioru plonów.
DOSKONAŁE PROWADZENIE
Przekładnia nawrotna przydaje się szczególnie podczas prac wymagających ciągłej jazdy do przodu i cofania podczas prac z ładowaczem.
Po zamontowaniu ładowacza czołowego z rodziny CASE IH LRZ Twój
ciągnik Farmall A nie będzie miał sobie równych w podnoszeniu i przenoszeniu dużych bel lub innych materiałów o znacznej masie. W ten
sposób najcięższa praca okaże się tak łatwa jak nigdy przedtem.
WYDAJNY WOM
Standardowo* ciągniki z tej serii są wyposażone w WOM o prędkości
roboczej 540 obr./min, jednak możesz również zamówić wałek 540
Economy* do zastosowań wymagających niższej mocy lub model
o prędkości 1000 obr./min* do prac wymagających zastosowania
maszyn o dużej mocy.
* w zależności od specyfikacji rynkowej
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WYTRZYMAŁE I NIEZAWODNE
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UKŁAD HYDRAULICZNY
I NAPĘDOWY
MOC ZAWSZE TAM, GDZIE JEJ POTRZEBUJESZ
Ciągniki Farmall A zapewniają oszczędność paliwa, ale to nie znaczy, że
oferują ograniczoną moc. Wszystkie modele są standardowo wyposażone w napęd na 4 koła (4 x 4), który zamienia moc silnika w nadzwy
nadzwyczajne możliwości jezdne dzięki zastosowaniu wydajnej i sprawdzonej
przekładni.

WYDAJNOŚĆ I OSIĄGI W POLU
Oś przednia napędu na 4 koła w maszynach marki CASE IH jest
nie do pobicia, jeśli chodzi o właściwości jezdne i bezpieczeństwo na polu i podczas pracy na pochyłościach. Ciągnik porusza się równie pewnie i szybko na glebach sypkich lub w czasie
deszczu dzięki zastosowaniu mechanizmu różnicowego
o ograniczonym poślizgu na osi przedniej i elektrohydraulicznej
blokady mechanizmu różnicowego na osi tylnej.

PORUSZAJ SIĘ PEWNIE
Specjalna pompa o zwiększonym natężeniu przepływu zapewnia pewną obsługę ciągnika. Dzięki osi skrętnej o krótkim
promieniu skrętu wynoszącym zaledwie 5,3 m (w modelach
65 A i 75 A) uzyskano niesamowitą wprost manewrowość
w gospodarstwie i wewnątrz budynków.

ŁADOWACZ
Teraz podłączenie i odczepienie ładowacza jest bardzo proste,
a elementy sterujące w kabinie rozmieszczono tak, aby maksymalnie ułatwić obsługę.

MOCNY UKŁAD HYDRAULICZNY
W ciągnikach Farmall A zastosowano specjalną pompę hydrauliczną do
obsługi podnośnika tylnego i zaworów hydrauliki zewnętrznej. Dzięki dostępnemu natężeniu przepływu 50 l/min układ reaguje błyskawicznie podczas
podnoszenia, pracy z ładowaczem i przechylania przyczepy.
ŁATWE STEROWANIE PODNOŚNIKIEM
Wytrzymały 3-punktowy podnośnik tylny może z łatwością unieść i obsługiwać narzędzia o masie nawet 3565 kg (3000 kg w modelach 65 A i 75 A).
Osobne dźwignie umożliwiają regulację wysokości narzędzia i głębokości
roboczej w przypadku narzędzi do prac w glebie lub podczas działań wymagających ustawienia obu parametrów jednocześnie. Po ustawieniu podnoszenie
i opuszczanie obsługuje się wygodnie umieszczonym przełącznikiem górnym
na konsoli na prawym zderzaku.

SZYBKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Ciągniki Farmall A zapewniają maksymalną prędkość jazdy
30 lub 40 km/h, a opcjonalne hamulce na osi przedniej dostępne we wszystkich modelach zwiększają pewność zatrzymania
ciągnika niezależnie od warunków.
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ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA
Jedź dalej! Codzienne przeglądy i czyszczenie są teraz znacznie łatwiejsze dzięki wychylnej chłodnicy. Filtr powietrza umieszczono w wygodnej pozycji,
aby przyspieszyć przeglądy. Ponadto sprawdzian poziomu oleju jest prosty jak nigdy, ponieważ nie wymaga podnoszenia pokrywy silnika.

Kupując maszynę marki CASE IH, możesz być pewien, że kupujesz nie tylko najlepszy produkt, ale że dodatkowo otrzymujesz najlepsze wsparcie dealera. Dealerzy CASE IH służą radą, jeśli chodzi o wybór
i finansowanie odpowiedniej maszyny, zapewniają terminowe dostawy niezbędnych maszyn i części, a następnie wspierają Ciebie i Twoje maszyny za pomocą profesjonalnego serwisu i części zamiennych
zaufanej marki, czyli CASE IH.

WSZYSTKIE CZĘŚCI I SERWIS ZAPEWNIAJĄCE
SPRAWNOŚĆ TWOJEJ MASZYNY
U najbliższego dealera znajdziesz pełną gamę części i podzespołów CASE IH. Dealer oferuje również wszystkie programy serwisowania i najlepsze w branży warunki gwarancji. U naszych
dealerów otrzymasz specjalistyczną wiedzę przeszkolonych
u producenta pracowników serwisu, którzy dołożą wszelkich
starań, aby maksymalnie skrócić przestoje Twojej maszyny,
sezon po sezonie.

ODWIEDŹ NASZ SKLEP
FIRMOWY POD ADRESEM
WWW.CASEIHSHOP.COM
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PRZEZ CAŁĄ DOBĘ. W CAŁYM KRAJU
CASE IH Max Service to usługa wsparcia klienta zapewniająca
dostęp do specjalistów, produktów i części zamiennych przez
24 godziny i siedem dni w tygodniu, aby zapewnić ciągłość prac
w okresach decydujących o opłacalności Twojej działalności.
Max Service zapewnia wsparcie dla Twojego dealera w zakresie
wszystkich zasobów dostępnych w CASE IH, aby mógł maksymalnie zwiększyć dostępność i wydajność maszyn CASE IH oraz Twój
zwrot z inwestycji dzięki dostępowi do specjalistów od poszczególnych produktów oraz wsparciu w przypadku awarii działającemu
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

OFERUJEMY ROZWIĄZANIA FINANSOWE OD PONAD 50 LAT
Wszechstronne doświadczenie CNH Capital w sektorze rolniczym
pozwala nam dokładnie zrozumieć Twoje wyjątkowe potrzeby.
Konkurencyjne możliwości finansowania maszyn z elastycznymi
warunkami spłat mogą zredukować konieczność przedpłat na
rzecz leasingu finansowego i operacyjnego. W zakresie innych
usług możesz skorzystać ze specjalnych kart kredytowych dla
przedstawicieli sektora rolniczego. Ponadto możemy pomóc
Ci w sfinansowaniu środków do produkcji rolnej czy dzierżawy
ziemi uprawnej. Istnieją opcje finansowania dostosowane do
specyfiki Twojej działalności. CNH Capital pomoże Ci je znaleźć.

MODELE

FARMALL 65 A

FARMALL 75 A

FARMALL 85 A

FARMALL 95 A

FARMALL105 A

FARMALL 115 A

3/2,930
48/65 przy 2,300
261 przy 1,400
31.6
110

3/2,930
53/72 przy 2,300
295 przy 1,400
30.3
110

4/3,200
60/82 przy 2,500
328 przy 1,250
41
110

4/4,500
70/95 przy 2,500
390 przy 1,300
44
110

4/4,500
78/106 przy 2,300
425 przy 1,300
30.7
110

4/4,500
83/113 przy 2,300
450 przy 1,300
28.9
110

–

–

–

–
–

–

5.6

5.6

SILNIK
Liczba cylindrów / pojemność (cm3) / typ
Moc znamionowa wg ECE R1201) przy obr./min silnika [kW/KM(CV)/obr./min]
Maks. moment obrotowy wg ECE R1201) przy obr./min silnika (Nm/obr./min)
Przyrost momentu obrotowego wg OECD (%)
Pojemność zbiornika paliwa (litry)

PRZEKŁADNIA
12 biegów do przodu/12 do tyłu z mechaniczną przekładnią nawrotną, 30 lub 40 km/h
12 biegów do przodu/12 do tyłu z przekładnią Hydroshuttle, 40 km/h
20 biegów do przodu/12 do tyłu z mechaniczną przekładnią nawrotną
i biegami pełzającymi, 30 lub 40 km/h

NAPĘD NA 4 KOŁA I UKŁAD KIEROWNICZY
Typ

4 x 4 z blokadą mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu

Min. promień skrętu2) (m)

5.3

5.3

5.5

5.5

WAŁ ODBIORU MOCY
Typ załączania

Mechaniczny std /ze wspomaganiem hydromechanicznym
i opcjonalną przekładnią nawrotną

Mechaniczny

Prędkości WOM do tyłu w std* (obr./min)

ze wspomaganiem hydromechanicznym (std)

540 z obrotami WOM zależnymi od prędkości jazdy

Prędkości WOM z tyłu – opcjonalne (obr./min)

540/540E lub 540/1000 z synchronizacją obrotów WOM z prędkością jazdy

UKŁAD HYDRAULICZNY
Maksymalne natężenie przepływu pompy – układ kierowniczy/podnośnik
i hydraulika zewnętrzna

29/36

29/36

29/50

29/50

29/50

29/50

Maks. liczba zaworów hydrauliki zewnętrznej

3

3

3

3

3

3

Typ regulacji podnośnika tylnego

MHC (układ mechanicznego sterowania podnośnikiem)

Udźwig podnośnika tylnego

3,000

3,000

3,565

3,565

3,565

3,565

Minimalna masa wysyłkowa bez balastu* (kg)
Dopuszczalna masa całkowita (kg)

3,080
5,400

3,080
5,400

3,700
5,800

3,900
6,000

3,900
6,500

3,900
6,500

A: Wysokość całkowita do najwyższego punktu dachu (mm)

2,591

2,591

2,640

2,665

2,690

2,690

B: Odległość od środka osi tylnej do najwyższego punktu dachu (mm)

1,891

1,891

1,891

1,891

1,891

1,891

C: Szerokość minimalna nad zderzakami standard/opcja rozszerzona (mm)
D: Rozstaw osi (mm)
E: Długość całkowita standard (mm)

1,921/2,110
2,224
4,200

1,921/2,110
2,224
4,200

1,921/2,110
2,315
4,203

1,921/2,110
2,422
4,290

1,921/2,110
2,422
4,290

1,921/2,110
2,422
D
E
4,290

Przód - 4 x 4

11.2R24

11.2R24

13.6R24

13.6R24

13.6R28

13.6R28

Tył

16.9R30

16.9R30

16.9R34

18.4R34

16.9R38

16.9R38

MASA I WYMIARY2)

B

OGUMIENIE STANDARDOWE2,3)

Wyposażenie standardowe

Wyposażenie opcjonalne – Niedostępne

ŁADOWACZE

1)

ECE R120 stanowi odpowiednik normy ISO 14396 i dyrektywy 97/68/WE

LRZ 95

LRZ 100

LRZ 120

Maks. udźwig (kg)

2,060

2,540

2,300

Wysokość całkowita (mm)

3,740

3,740

4,070

Zakres mocy [KM(CV)]

60-95

70-95

80-120

2)

Wszystkie wymiary z ogumieniem standardowym

Ostrożności nigdy za wiele! Przed rozpoczęciem pracy z każdą maszyną należy zawsze przeczytać instrukcję obsługi. Przed użyciem należy sprawdzić maszynę
i upewnić się, że działa prawidłowo. Należy przestrzegać oznaczeń bezpieczeństwa i używać wszelkich dostarczonych zabezpieczeń. Niniejsza publikacja jest przeznaczona do rozpowszechniania na całym świecie. Wyposażenie standardowe i opcjonalne, jak również dostępność poszczególnych modeli mogą się różnić w zależności od kraju.
CASE IH zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcyjnych i dotyczących wyposażenia technicznego w dowolnej chwili bez uprzedniego powiadomienia, co
nie pociąga za sobą zobowiązania wprowadzania takich modyfikacji w maszynach sprzedanych wcześniej. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność danych
technicznych, opisów i ilustracji w niniejszej broszurze w momencie oddania jej do druku, ale również one mogą się zmienić bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mogą
przedstawiać wyposażenie opcjonalne lub nie przedstawiać całego wyposażenia standardowego. CASE IH zaleca stosowanie olejów
.
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3)

Inne opony na zamówienie

B

D
E

*)

W zależności od specyfikacji rynkowej

A

C
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