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 FARMALL C-Reeks 03  

1) ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97 / 68 / EG of 2000 / 25 / EG

 COMPACT VAN BUITEN  
 RUIM VAN BINNEN
NA MeeR DAN 170 JAAR BLIJVeN WIJ TROUW AAN ONZe VIsIe: De LANDBOUWeRs VAN MORGeN VOORZIeN VAN LANDBOUWMACHINes DIe ALTIJD eeN 
INNOVATIeVe, BeTROUWBARe eN ReNDABeLe INVesTeRING VORMeN
Case IH speelt al meer dan 170 jaar een belangrijke rol in de ontwikkeling van de landbouw, via legendarische merknamen zoals Case IH, International Harvester en 
David Brown. Als uitvinder van de aftakas, het dorsen met de enkele Axial-Flow®-rotor en de hydraulische keerkoppeling en als pionier van de continu variabele 
transmissie zetten wij het erfgoed van Case IH verder. De baanbrekende visie van onze voorgangers maakt ook nu nog de kern uit van elk Case IH-product. Met 
dezelfde passie ontwikkelen en produceren wij landbouwmachines in Europa en over de hele wereld. De Case IH-tractoren in bedrijf getuigen van onze toewijding om 
overal ter wereld verwachtingen van landbouwers in te lossen en te overtreffen.
Deze rijke ervaring stelde ons in staat naar u te luisteren en producten te ontwerpen die precies datgene doen wat u nodig hebt. Ons streven naar innovatie leidde 
ons naar geavanceerde technologische oplossingen die de prestaties en productiviteit van onze machines almaar opdrijven, terwijl ze gebruiksvriendelijker en steeds 
rendabeler worden. Wij streven onophoudelijk naar perfectie en hoge kwaliteit, tot in het kleinste detail. Wij eisen van onszelf en onze dealers hetzelfde hoge 
kwaliteitsniveau in de service voor onze klanten. Ons netwerk van 391 dealers, 679 dealerfilialen en subdealers en 1.377 Europese Case IH-servicecentra is uw 
garantie op professionele service op maat van uw bedrijf. Zo verdienen wij het vertrouwen van onze klanten.

FARMALL C — COMPACT, WeNDBAAR eN CAPABeL
De Farmall C kan perfect uw werk op het erf aan, waarbij hij moeiteloos in en rond gebouwen manoeuvreert, en is opgewassen tegen een hele dag werken op  
het veld. Hij voelt zich thuis op grasland en op het veld, bij melkvee-, vleesvee- en kippenhouderijen, maar daarnaast ook evengoed in Park en Tuin. Indien u op  
zoek bent naar een allround tractor, maar denkt dat kleinere tractoren niet de specificaties bezitten van hun zwaardere stalgenoten, kijk dan nog eens goed naar de 
Farmall C van Case IH! Van een eenvoudig mechanisch instapniveau tot de 2-traps Powershift en Powershuttle: er is een ruim assortiment transmissies beschikbaar. 
Deze krachtige tractor met lage bodemvrijheid en veel energie combineert het beste van de techniek van de compacte utiliteitstractor met de geavanceerde 
technologische kenmerken van grotere machines. 

MODeLLeN Nominaal vermogen eCe R120 1) 
bij 2.300 tpm (kW/pk)

Maximumkoppel eCe R120 1)  
bij 1.500 tpm (Nm)

Aantal cilinders /  
Inhoud (cm³)

Brandstofverbruik bij 
1.900 tpm (g/kW/h)

Geschat  
verzendgewicht (kg)

Farmall 55 C 43 / 58 244 4 / 3.400 237 2.880
Farmall 65 C 48 / 65 275 4 / 3.400 237 2.880
Farmall 75 C 55 / 75 309 4 / 3.400 236 2.880
Farmall 85 C 63 / 86 351 4 / 3.400 217 3.600
Farmall 95 C 73 / 99 407 4 / 3.400 217 3.600
Farmall 105 C 79 / 107 444 4 / 3.400 218 3.600
Farmall 115 C 84 / 114 457 4 / 3.400 219 3.600
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eRVAAR DAG NA DAG GeBRUIksGeMAk, COMFORT eN VeeLZIJDIGHeID DANkZIJ De TRACTOReN VAN De 
FARMALL C-Reeks
Dankzij een uitgebreid gamma fabrieksopties zijn de Farmal C-tractoren klaar voor allerlei landbouw-, 
gemeentelijke en industriële werkzaamheden. Verschillende opties voor banden, hydraulische systemen en 
aftakassen maken een ruime waaier aan taken mogelijk.

RUIM eN COMFORTABeL VAN BINNeN
Breed opengaande glazen deuren en een cabine-ingang die even hoog is als de cabine 
zelf, vergemakkelijken de toegang tot de cabine aan beide zijden. Het ergonomisch  
design, de comfortabele, neerklapbare bijrijdersstoel, de vlakke vloer, het laag 
geluidsniveau en airco (optie) maken het besturen van de Farmall C een waar plezier!

INTUÏTIeVe eN eFFICIËNTe BeDIeNING
De bedieningen zijn logisch geplaatst voor een instinctieve bediening. Hierdoor is de 
Farmall C zowel geschikt voor tijdelijke bestuurders als voor de eigenaars. Alle meest 
gebruikte bedieningen, zoals versnellingspook, handgashendel en de nieuwe, optionele 
geïntegreerde laderjoystick, werden op het rechterbedieningspaneel geplaatst. Zo blijft 
uw linkerhand vrij om te sturen en van rijrichting te veranderen voor maximale 
productiviteit, vooral tijdens het werken met de lader. Het instrumentenpaneel 
combineert analoge meters met digitale displays, voor een optimaal overzicht.

04 FARMALL C-Reeks  

 DE FARMALL C-REEKS 

 COMPACT  
 EN VEELZIJDIG

360° ZICHT eN DAkVeNsTeR MeT HOGe ZICHTBAARHeID  
De Farmall C is ontworpen om u een weergaloos uitzicht te geven met onbelemmerd 
zicht op het werkgebied en de werktuigen. Een opengaand transparant dakvenster biedt 
uitstekend zicht op de lader. De volledig verstelbare werklichten, die met het oog op 
veiligheid in het dak werden geïntegreerd, bezorgen u alle licht dat u nodig hebt om ‘s 
avonds en ‘s nachts verder te werken. De Farmall C is optioneel ook verkrijgbaar in een 
ROPS-versie met bestuurdersplatform en rolkooi, in plaats van een cabine. 

VOORDeLeN

  Toegangstreden aan de 

linkerkant van de cabine 

  Telescopische spiegel (optie)

  Nieuwe zonnekleprichter en 

-houder

  Parkeervergrendeling biedt 

extra betrouwbaarheid
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BANDeNkeUZe OP MAAT VAN UW TOePAssING
De Farmall C kan uitgerust worden met in de fabriek gemonteerde, brede 
banden voor minder bodemdruk voor fijn graslandwerk op golfbanen, 
niet-agressieve graslandpatronen voor sportvelden, industriebanden met 
een blokpatroon voor werkzaamheden op de weg of conventionele 
landbouwbanden. Met een ruime bandenkeuze, vierwielaandrijving en 
100% differentieelvergrendeling op de voor- én achteras, wordt het 
vermogen naar de grond overgebracht voor ultieme productiviteit.

eFFICIËNT VeRMOGeN VOOR De BesTe ResULTATeN
Bewezen motoren met turbocompressor en common rail-
injectietechnologie met hoge druk leveren meer vermogen en 
verbruiken minder brandstof. Alle modellen voldoen aan de fase IIIB-
emissienormen met een nabehandelingssysteem voor de uitlaatgassen. 
Dankzij de modernste motortechnologie bieden alle Farmall C-modellen 
een snelle acceleratie, meer koppel en een constant maximumvermogen.

De JUIsTe TRANsMIssIe VOOR UW BeHOeFTeN
U kunt kiezen tussen de eenvoud van een manuele versnellingsbak of een 
hydraulische bediening die weinig inspanningen vergt. De assertieve 
mechanische transmissie biedt 12 vooruit- en 12 achteruitversnellingen 
bij 40 km/u, en is ook verkrijgbaar met Powershuttle. De optionele 
kruipversnellingsbak laat u toe aan lage werksnelheden te rijden. De 
3 topmodellen van de reeks zijn ook verkrijgbaar met een Powershift met 
twee snelheden, die het aantal beschikbare versnellingen verdubbelt naar 
24 vooruit- en 24 achteruitversnellingen, plus Powerclutch en Powershuttle.

VeeLZIJDIGe HYDRAULICA VOOR HeT HeFFeN VAN ZWARe WeRkTUIGeN 
Met een achterhefcapaciteit tot 3.700 kg, een externe hulpcilinder 
(optie) en een aparte pomp die het externe hydraulische circuit 
aandrijft, komt de Farmall C nooit vermogen tekort. Met een keuze tot 
drie achteraan en twee centraal gemonteerde hydraulische 
regelventielen, kan de hydraulische stroom naar wens geregeld worden 
om tal van werktuigen te bedienen. De Farmall C wordt fabrieksklaar 
geleverd klaar voor de bediening van een voorlader. 

AFTAkAsTOeReNTALLeN VOOR MAXIMALe VeeLZIJDIGHeID
Met een keuze uit aftakastoerentallen van een eenvoudige 540 tot 
540E/1.000, inclusief een rijafhankelijke aftakas en een nieuwe 
vermogenscurve die perfect is afgestemd op aftakaswerk, kunt u met 
de Farmall C het hele jaar door werken. Bovendien werd het nominale 
toerental van de aftakas aangepast aan een lager en efficiënter 
motortoerental.

FARMALL C-Reeks 05  
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06 CABINe eN BeDIeNINGsPANeeL 

VOORDeLeN
  Moderne cabine met perfect 360°-zicht 

  Ergonomische indeling van het 
bedieningspaneel en het dashboard

  Cabinetoegang langs beide zijden
  Ideaal zitcomfort met optionele 
luchtvering
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De nieuwe cabine biedt een uiterst gerieflijke werkplek: de comfortabele stoel, de ergonomische indeling van de bedieningen en de stille 
werking zorgen ervoor dat u op het einde van een lange werkdag nog zo fris als een hoentje bent. Het uitstekende 360°-zicht en het 
transparante dakvenster maken uw dag productiever; de vlakke vloer en de brede deuren om vlot in- en uit te stappen maken klussen op 
het bedrijf kinderspel. 

De COMFORTZONe
De ruime nieuwe cabine biedt de perfecte werkomgeving met alle comfortuitrusting van haar grotere broers. Stap in, ga zitten, sluit de deur 
en, start de motor: u zult ervan versteld staan hoe stil het is en genieten van een rijcomfort waardoor een dag lang multitasken een waar 
plezier wordt – zowel op het erf als op het veld.

De PeRFeCTe WeRkPOsT
Alle essentiële bedieningen zijn logisch geplaatst en vlot bereikbaar, voor een comfortabele en productieve werktijd. Geconcentreerd blijven 
is kinderspel dankzij de plaatsing van alle vaak gebruikte bedieningen, zoals versnellingspook, de hendels voor de regelventielen, en de 
nieuwe optionele geïntegreerde laderjoystick, die zich dicht bij elkaar en binnen handbereik op het rechterbedieningspaneel bevinden.  
Het instrumentenpaneel combineert optimaal analoge meters en digitale displays zodat u over alle nodige informatie beschikt om het werk 
af te krijgen. Kortom: de Farmall C is makkelijk en aangenaam om te besturen.

IDeALe OMsTANDIGHeDeN
De verbeterde luchtstroom voor verwarming en airco creëert in de cabine de ideale werkomgeving om het hele jaar door in alle 
weersomstandigheden comfortabel te werken. 

COMFORTABeL ZITTeN
U voelt zich niet vermoeid na een lange werkdag in uw Farmall C-tractor. De comfortabele stoel is vlot verstelbaar en de vering absorbeert 
de schokken indien u op ruw terrein rijdt of bij transport op de weg. De nieuwe cabine is ook uitgerust met een comfortabele, inklapbare 
bijrijdersstoel. 

DAG eN NACHT
Werk zo laat als nodig is om de klus te klaren: met zes volledig verstelbare werklichten en een zwaailicht voor werkzaamheden op de weg 
kunt u doorgaan tot het werk af is.

CABINe eN BeDIeNINGsPANeeL 07  

CABINE EN BEDIENINGSPANEEL  

WELKOM IN UW
COMFORTZONE
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08 MOTOR  

BIJ CAse IH BeGINT eFFICIeNT VeRMOGeN BIJ UITsTekeNDe INDIVIDUeLe ONDeRDeLeN.

MeeR DOeN MeT MINDeR
De nieuwe FPT 4-cilindermotor met Common Rail hoeft niet op zijn nominale snelheid rijden om te presteren, maar levert 
al zijn vermogen bij een brandstofbesparende 1.800 tpm (55 C - 75 C) en 1.900 tpm (85 C - 115 C). Dit houdt niet alleen 
het brandstofverbruik laag bij alle toepassingen, maar resulteert ook in een hoog bestuurderscomfort door de lagere 
geluids- en trillingsniveaus.

VeRMOGeN Is NIeT ALLes
Welke landbouwer rijdt constant aan het maximum motortoerental? Het motorontwikkelingsteam van FPT besteedde 
veel aandacht en tijd aan de perfecte afstemming van de koppeleigenschappen van de F5C-motoren op reële 
werkomstandigheden. Het resultaat is indrukwekkend: een maximumkoppel van 457 Nm wordt bereikt bij een 
brandstofbesparend toerental van 1.500 tpm. Hierdoor is Efficient Power van Case IH echt zuinig.

 ZUINIG
 MOTORBEHEER

VOORDeLeN
  Maximale prestaties bij een laag 
motortoerental: - lager brandstofverbruik- minder trillingen- vriendelijk voor tractor en werktuigen

  Laag stationair toerental van 700 tpm:   

lager brandstofverbruik  Onderhoudsinterval van 600 uur en 
DPF-onderhoudsinterval van 3.000 uur
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MOTOR 09  
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FARMALL 115 C
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FARMALL 75 C

MAXIMUM VeRMOGeN, ZeLFs BIJ 1.800 TPM
Lager motortoerental = lager brandstofverbruik. Dankzij de toewijding 
van het ontwikkelingsteam wordt maximale krachtopbrengst bereikt bij 
1.800 tpm (55 C - 75 C) en 1.900 tpm (85 C - 115 C), met een zuinig 
brandstofverbruik als resultaat.  

MAXIMUMkOPPeL BIJ 1.500 TPM
Dankzij de koppelcurve die geoptimaliseerd wordt bij een zuinige 
1.500 tpm, leveren de nieuwe FPT-motoren hun maximumkoppel 
precies waar en wanneer nodig. 
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10 TRANsMIssIe eN AFTAkAs  

De transmissie van de Farmall C werd ontwikkeld voor efficiëntie en duurzaamheid, en vele uren succesvolle werking overal ter 
wereld hebben zijn robuuste betrouwbaarheid bewezen. Gekoppeld aan de assen voor zwaar werk, kunnen hogere pk’s worden 
bereikt en grote banden worden gebruikt, waardoor de productiviteit sterk toeneemt. De aftakas is eenvoudig te bedienen via de 
standaard elektrohydraulische inschakeling en zijn toerentallen zijn in lijn met het maximale motorvermogen bij 1.900 tpm, voor 
uiterst krachtige prestaties.

TRANsMIssIes OP MAAT
De Farmall C biedt een ruime waaier aan transmissies. U kiest dus welke het beste bij u past. Bovenaan het lijstje verkrijgbare 
specificaties staat de 24 x 24 Powershift met Powershuttle en Powerclutch met twee snelheden (uitsluitend Farmall 85 C tot  
115 C). Daarnaast kunt u kiezen voor de 40 x 40 Powershift-transmissie met twee versnellingen en kruipversnelling. Op zoek naar 
een eenvoudigere oplossing? Ga dan voor de 12 x 12 Synchroshuttle of de 20 x 20 Synchroshuttle met kruipversnelling als optie.

HeT JUIsTe AFTAkAsVeRMOGeN VOOR eLke TAAk
De Farmall C-serie is verkrijgbaar met verschillende versies aftakastoerentallen: 540, 540 / 540E, 540 / 1.000*, 540E / 1.000* of 
rijafhankelijk. Alle modellen zijn uitgerust met elektrohydraulische inschakeling van de aftakas, behalve de ROPS-versie met  
de 12 x 12 shuttle-transmissie, die mechanisch wordt bediend.

MAXIMAAL VeRMOGeN, MINIMAAL BRANDsTOFVeRBRUIk
Het aftakastoerental van de 540 of 1.000* PTO is afgestemd op een maximaal motorvermogen om een maximum aan vermogen 
door te geven, terwijl het 540 Economy toerental actief wordt wanneer de motor het maximumkoppel bereikt, voor meer 
brandstofefficiëntie en minder motorlawaai.

De FARMALL C VOOR ALLe TAkeN OP HeT LANDBOUWBeDRIJF
De integrale fronthef en aftakas van 1.000 tpm (optie) zijn zo ontworpen dat ze naadloos passen en volledig geschikt zijn om met 
voorladers uitgerust te worden. De bediening is mechanisch en het hefvermogen bedraagt 1.670 kg.

TRANSMISSIE EN AFTAKAS

 HET VERMOGEN 
VOOR U LATEN WERKEN

* 1.000 alleen op de Farmall-modellen 85 C, 95 C, 105 C en 115 C

VOORDeLeN

   30 of 40 km/u 12 x 12 met synchro of 

hydraulische shuttle verkrijgbaar voor alle 

Farmall C-modellen

   24 x 24 2-traps Powershift met 

Powershuttle verkrijgbaar voor  

Farmall 85 C - 115 C

   Kruipversnellingen verkrijgbaar voor  

grotere veelzijdigheid - tot 40 x 40 

versnellingen met 2-traps Powershift

   Aftakastoerental afgestemd op het 

motortoerental – lager brandstofverbruik, 

verminderd toerental, minder lawaai  

en trillingen 
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1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200

TRANsMIssIe eN AFTAkAs 11  

540 aftakastoerental is standaard. Optionele toerentallen zijn 540/540e, 
540/1.000*, 540e/1.000*.

Naadloos geïntegreerde fronthefi nrichting met een hefvermogen 
tot 1.670 kg (Farmall 85 C - 115 C). 

Ongeacht of u zich focust op vermogen of effi ciënt brandstofverbruik: 
met effi cient Power levert de aftakas het juiste tempo voor elke taak.
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540E 1.000

Farmall 115 C

VOORDeLeN

   30 of 40 km/u 12 x 12 met synchro of 

hydraulische shuttle verkrijgbaar voor alle 

Farmall C-modellen

   24 x 24 2-traps Powershift met 

Powershuttle verkrijgbaar voor 

Farmall 85 C - 115 C

   Kruipversnellingen verkrijgbaar voor 

grotere veelzijdigheid - tot 40 x 40 

versnellingen met 2-traps Powershift

   Aftakastoerental afgestemd op het 

motortoerental – lager brandstofverbruik, 

verminderd toerental, minder lawaai 

en trillingen 
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12 VOORHeF

Dankzij de elektronische fronthefbediening (EFH) halen landbouwers het maximum uit de fronthef. Deze neemt automatisch de vooraf ingestelde hoogte van het vooraan gemonteerde 
werktuig in, en houdt de bodemdruk constant. Dit verbetert de werktuigcontrole voor het werken met frontmaaiers, frontpackers en tal van andere toepassingen. 

 FRONTHEF

VOLLEDIG HEFVERMOGEN  
 MAKKELIJK OM MEE TE WERKEN

sTANDAARD FRONTHeF
Het volledige gewicht van de frontmaaier 
rust op de glijplaten van de maaier. Hoge 
druk op de bodem resulteert in gras en 
kuilvoer van een lagere kwaliteit en meer 
bodembeschadiging.

eFH eLekTRONIsCH BeDIeNDe 
FRONTHeF
De belastingdetector van het EFH-systeem 
detecteert de druk van het vooraan 
gemonteerde werktuig op de bodem en stelt 
de bestuurder in staat deze vanuit de 
cabine aan te passen. De lage bodemdruk 
van het werktuig op de grond resulteert 
in betere graskwaliteit en minder 
bodemschade. Bovendien vergemakkelijkt 
hogere bodemdruk bij de voorwielen het 
besturen van de tractor.

sTANDAARD FRONTHeF
Een conventionele fronthefopstelling past 
de hoogte van het vooraan gemonteerde 
werktuig aan de positie van de voorwielen 
aan. Indien de tractor een bult in de grond 
tegenkomt, bereiken de voorwielen deze 
na het vooraan gemonteerde werktuig. 
Daardoor neemt de druk van het werktuig 
op de bodem toe, terwijl die van de wielen 
afneemt. Het resultaat is een beschadigde 
zode en vervuiling van het gras met grond.

eFH eLekTRONIsCH BeDIeNDe 
FRONTHeF
De belastingsdetector van het EFH-systeem  
detecteert automatisch veranderingen in 
de bodemdruk door bulten in het veld, en 
verhoogt of verlaagt het vooraan gemonteerde 
werktuig automatisch om de druk constant 
te houden. Resultaat: een betere graskwaliteit, 
minder bodembeschadiging, vlotter sturen 
en meer rijcomfort. 

100% van het
gewicht van het werktuig
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VOORHeF 13  

VOORDeLeN  Volledig geïntegreerde fronthefinrichting 

en aftakasflexibiliteit  EFH (elektronisch bediende fronthef)  

met bodemdrukcontrole voor veiliger 
maaien op steile hellingen en een 
verbeterde maaikwaliteit

14C0001_FARMALL_C_BRO_NLO.indd   13 19/01/15   12:18



14 HYDRAULICA  

Tot drie mechanische regelventielen achteraan 
zijn verkrijgbaar voor de Farmall C-reeks.

externe bedieningen voor een snelle en 
eenvoudige aankoppeling van werktuigen.

De Farmall 55 C, 65 C en 75 C zijn uitgerust met MHC mechanische hefbediening met een maximaal hefvermogen van 2.500 kg. De Farmall 85 C-, 
95 C-, 105 C- en 115 C-tractoren zijn uitgerust met een mechanische of elektronische hefbediening, beide met trekarmsensoren. Standaard 
uitgerust met een extra cilinder (enkel Farmal 85 C, 95 C, 105 C en 115 C), bieden ze een maximum aan hefvermogen tot 3.700 kg.

VeRMOGeN WAAR U HeT NODIG HeBT
 De Farmall C-tractoren zijn verkrijgbaar met de hydraulische standaardpomp met een debiet van 48 liter/minuut of, als u nog meer hydraulisch 
vermogen nodig hebt, een optionele pomp met een debiet van 64 liter/minuut (enkel 85 C, 95 C, 105 C en 115 C). De tractoren kunnen worden 
uitgerust met tot drie achteraan gemonteerde regelventielen en één omleider, met een totaal van 8 koppelingen, en twee centraal gemonteerde 
regelventielen, ideaal voor laderwerkzaamheden. Dankzij al deze opties en de ergonomisch geplaatste, gevoelige joystick bedient u moeiteloos 
allerlei werktuigen op uw Farmall C-tractor.

eXTeRNe HeFBeDIeNINGsOPTIes
De externe hefbediening en aftakasbedieningen zijn standaard op de modellen met een 24 x 24 transmissie en als optie verkrijgbaar op alle andere modellen.

 HYDRAULICA

 BETROUWBAAR
 HEFFEN VAN ZWARE 
WERKTUIGEN  

VOORDeLeN
 MHC mechanische hefbediening 

standaard op Farmall 55 C, 65 C 

en 75 C

 EHC elektronische hefbediening 

standaard op Farmall 85 C, 95 C, 

105 C en 115 C

 Tot 3 mechanische regelventielen  

achteraan 

 2 centraal gemonteerde ventielen voor 

de bediening van een extra toepassing 

(lader, vooraan gemonteerd werktuig)
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AANDRIJFLIJN 15  

De beste motoren in de sector voldoen niet indien hun vermogen niet kan worden overgebracht waar nodig – de grond. Daarom spitst 
Case IH zich toe op transmissies, stuurinrichting, remmen en wielen/banden, om te garanderen dat het motorvermogen zoveel mogelijk 
de grond bereikt. Een hoge vermogen-gewichtsverhouding, een robuust rempakket en een compromisloos ontworpen 4WD-systeem 
zorgen ervoor dat Farmall C-tractoren alle uitdagingen van uw landbouwbedrijf aankunnen. 
Een laag zwaartepunt zorgt voor meer controle en verbetert de veiligheid op heuvelachtig terrein.

MAXIMALe TRekkRACHT eN sTUURHOek
De voorassen van de Farmall C-serie maken een nauwe draaicirkel mogelijk. De assen zijn uitgerust met een zelfvergrendelend 
differentieel of een elektrohydraulische differentieelvergrendeling (uitsluitend Farmall 85 C tot 115 C). De elektrohydraulische 4WD is 
onklopbaar inzake tractie op het veld en werk op hellingen, en de differentieelvergrendeling voor- en achteraan houdt u in beweging op 
een losse bodem en in natte omstandigheden. 
Antislipprestaties: een zelfvergrendelend differentieel of een elektrohydraulische differentieelvergrendeling (alleen Farmall 85 C tot 
115 C) (optie) staan garant voor maximale tractie op het veld en zero bandenslijtage op het erf. Voor deze Farmall C-modellen is ook een 
geremde vooras verkrijgbaar als optie. Voor de zwaarste toepassingen en een maximale duurzaamheid zijn zowel voor- als achterassen 
in een versie voor zwaar werk verkrijgbaar (standaard voor 85 C, 95 C , 105 C en 115 C).   
Dankzij de optionele landbouw- en industriële banden kunt u de Farmall C zo configureren dat hij afgestemd is op de specifieke 
behoeften van uw bedrijf. Bredere banden betekenen betere tractie: vanaf 86 pk zijn alle modellen uitgerust met assen voor zwaar werk. 
U kunt dus bredere banden kiezen voor extra trekvermogen.

AANDRIJFLIJN

VEELZIJDIG EN VEILIG
OP ALLE BODEMS

extrabrede banden voor extra tractie.Draaicirkel van 3,82 m (Farmall 55 C - 75 C) 
en 4,33 m (Farmall 85 C - 115 C).effi ciënt veldwerk met maximale tractie.

3,82 m
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16 AFs - GeAVANCeeRDe LANDBOUWsYsTeMeN  

VOORDeLeN

  EZ-Guide 250 is het 

instapgeleidingssysteem met lichtbalk 

  EZ-Pilot™ en FM 750-monitor 

ondersteunen geassisteerd sturen

  Geholpen door T3TM-

terreincompensatietechnologie

  AFS Support Center zet zich in  

om u in beweging te houden

AFS SUPPORT CENTER  

NLO

0800 0200 939
afssupporteur@caseih.com
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AFs - GeAVANCeeRDe LANDBOUWsYsTeMeN 17  

 BLIJF OP HET
 RECHTE PAD
NAUWkeURIG, eFFICIËNT eN PRODUCTIeF!
Geniet van uw rit op een winnend pad dankzij de geleidingssystemen van Case IH. Verminder emissies en overlappingen automatisch, bespaar brandstof 
en personeelskosten en beheer uw input van zaad, meststoffen en chemicaliën efficiënter dan ooit.

HOU ALLes IN HeT OOG
EZ-Guide 250 is het instapgeleidingssysteem met lichtbalk. Dit Case IH-systeem beschikt over een intuïtieve gebruikersinterface en is klaar voor bedrijf 
bij levering.

AUTOMATIsCHe BesTURING
EZ-Pilot™ kan ook achteraf op uw Farmall C-tractor gemonteerd worden. Indien ingeschakeld draait EZ-Pilot™ aan het stuurwiel via een geïntegreerde 
elektrische motoraandrijving. Nauwkeurig sturen is mogelijk bij snelheden boven 3 km/u en wordt zelfs gehandhaafd in een hellend en golvend landschap. 
Dit bespaart de bestuurder vermoeiende stuurcorrecties. Aangezien de motor in de stuurkolom is ingebouwd, blijft de toegang tot alle instrumentenpanelen 
en uw beenruimte volledig vrij. Het systeem maakt onbeperkt manueel sturen mogelijk indien EZ-Pilot™ niet is ingeschakeld. Is het ideale upgradepakket 
voor een hoge nauwkeurigheid op uw velden aan een betaalbare prijs.  

AFs sUPPORT – GeDeeLDe keNNIs BesCHIkBAAR VIA TeLeFOON 
Heel wat zaken in uw leven respecteren de openingsuren tussen 9 uur ‘s ochtends en 5 uur ‘s avonds niet. Daarom biedt Case IH 24 uur per dag, 7 dagen 
per week, 365 dagen per jaar technische ondersteuning – met de juiste mensen wanneer en waar u ze nodig hebt – om u op het rechte pad en in beweging  
te houden. Telefoontjes naar het Support Centre worden in een logboek ingeschreven en gerangschikt, zodat alle AFS supportingenieurs toegang hebben 
tot vraag en oplossing. Deze gedeelde kennis helpt ons sneller en nauwkeuriger te antwoorden.

FM-250™-monitor

te houden. Telefoontjes naar het Support Centre worden in een logboek ingeschreven en gerangschikt, zodat alle AFS supportingenieurs toegang hebben 
tot vraag en oplossing. Deze gedeelde kennis helpt ons sneller en nauwkeuriger te antwoorden.

eZ-Pilot™

AG25 GNss-antenne

FM-750™-monitor
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 ONDERHOUD EN
SYSTEEMOPLOSSINGEN

BEZOEK ONZE FANSHOP OP

WWW.CASEIHSHOP.COM

Blijf rijden! Dagelijkse controles en reiniging werden eenvoudiger gemaakt dankzij de nieuwe uitzwenkbare radiatoreenheid, terwijl de 
luchtfilter makkelijk bereikbaar is voor een snelle inspectie. Het oliepeil controleren is kinderspel, aangezien de motorkap niet moet 
geopend worden. 
Wanneer u een Case IH-machine koopt, kunt u er zeker van zijn dat u niet alleen het beste product koopt, maar ook op de beste 
dealerondersteuning kunt rekenen. Case IH-dealers geven advies over de keuze en financiering van de juiste machine, garanderen dat 
ze leveren wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt, en blijven u en uw uitrusting ondersteunen met de dienstverlening en de levering 
van reserveonderdelen die u verwacht van een vertrouwde naam als Case IH.

ALLe ONDeRDeLeN eN ONDeRHOUD OM UW UITRUsTING 
RIJDeND Te HOUDeN
Ga voor het volledige assortiment Case IH onderdelen en componenten 
langs bij uw plaatselijke dealer. Ook voor onderhoudsprogramma’s 
met een volledige dienstverlening en toonaangevende garanties kunt 
u er terecht. De knowhow van de dealer wordt in praktijk gebracht 
door ervaren, in de fabriek opgeleide onderhoudsdeskundigen die 
alles in het werk stellen om u elk seizoen opnieuw een maximum aan 
productieve tijd te bezorgen.

 

De kLOk ROND. OVeR HeT HeLe LAND
Case IH Max Service is een klantenservice die 24 uur per dag en 
zeven dagen per week de mensen, producten en onderdelen ter 
beschikking stelt die noodzakelijk zijn om uw bedrijf draaiende te 
houden in tijden die van cruciaal belang zijn voor uw rentabiliteit. 
Max Service steunt uw dealer met alle middelen waarover Case IH 
beschikt, om de productieve tijd en de productiviteit van Case IH 
uitrusting te helpen te maximaliseren, en uw return on investment te 
verbeteren, door contact met productexperts en bijstand in 
noodsituaties gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week.

eeN OPTIMALe FINANCIeRINGsOPLOssING VOOR eLke 
INVesTeRING
CNH Industrial Capital is het financieringsbedrijf van Case IH. Onze 
werknemers zijn doorgewinterde 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 voor uw nieuwe investeringen een financiële oplossing in 
de vorm van leningen, huur of leasing aan te bieden die op uw 
operationele vereisten en respectieve machinegebruik is afgestemd. 
Onze belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de rentabiliteit 
van uw investeringen! Daarom kunt u alle financieringsopties van 
CNH Industrial Capital combineren met de ongevallen- en 
pechverzekering van Capital voor machinedefecten of herstellingen. 
Zo sluiten we niet alleen alle risico‘s met betrekking tot uw investering 
uit, maar garanderen we ook een meer betrouwbare planning.

18 seRVICe & sYsTeeMOPLOssINGeN  

WWW.CASEIHSHOP.COM
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MODEL FARMALL 55 C FARMALL 65 C FARMALL 75 C FARMALL 85 C FARMALL 95 C FARMALL 105 C FARMALL 115 C
MOTOR FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT
Aantal cilinders / Inhoud (cm³) 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400
Type / Emissieniveau Common rail dieselmotor, met turbocompressor en intercooler / EURO-fase IIIB Common rail dieselmotor, met turbocompressor en intercooler / EURO-fase IIIB
Nominaal vermogen ECE R1202) @ motortoerental (kW/pk) 43 / 58 @ 2.300 48 / 65 @ 2.300 55 / 75 @ 2.300 63 / 86 @ 2.300 73 / 99 @ 2.300 79 / 107 @ 2.300 84 / 114 @ 2.300
Maximumkoppel ECE R1203) @ motortoerental (Nm @ tpm) 244 @ 1.500 275 @ 1.500 309 @ 1.500 351 @ 1.500 407 @ 1.500 444 @ 1.500 457 @ 1.500
Koppelstijging volgens OESO (%) 37 38 36 34 34 35 32
Brandstoftankinhoud (liter) 90 90 90 115 115 115 115
TRANsMIssIe
8 x 8 Synchroshift met mechanische shuttle, 30 km/u - - -
12 x 12 Synchroshift met mechanische shuttle, 30 of 40 km/u • • • • • • •
24 x 24 Synchroshift met mechanische shuttle en verdeler, 30 of 40 km/u - - -
12 x 12 Synchroshift met Powershuttle, 30 of 40 km/u
24 x 24 Synchroshift met Powershuttle en verdeler, 30 of 40 km/u
24 x 24 Powershift met 2 snelheden en Powershuttle, 40 km/u - - -
12 x 12 Synchroshift met mechanische shuttle en kruipversnelling, 30 km/u - - -
20 x 20 Synchroshift met mechanische shuttle en verdeler, 30 of 40 km/u
20 x 20 Synchroshift met Powershuttle en kruipversnelling, 30 of 40 km/u
40 x 40 Powershift met 2 snelheden met Powershuttle en 
kruipversnelling, 40 km/u - - -

AFTAkAs
Type inschakeling elektrohydraulisch elektrohydraulisch

Toerentallen Standaard (Optie) (tpm) 540 (540/540E) 540 (540/540E of 540/1.000 of 540E/1.000 of 430/540E) 540/540 E (540/1.000 of 
540E/1.000 of 430/540E)

Rijafhankelijk optioneel verkrijgbaar voor aftakas (tpm) 540/540E 540/540E of 540/1.000 of 540E/1.000
AFTAkAs VOORAAN eN VOORHeF
Snelheid aftakas 1.000 vooraan @ 1.920 tpm - - -
Max. hefvermogen voorhef (kg) - - - 1.670 1.670 1.670 1.670
VIeRWIeLAANDRIJVING eN BesTURING (AANDRIJFLIJN)   
Type elektrohydraulisch elektrohydraulisch
Minimale draaistraal1) (m) 3,82 3,82 3,82 4,33 4,33 4,33 4,33
HYDRAULIsCH sYsTeeM
Max. opbrengst besturing/regelventielen en he� nrichting (l/min) 84 (36,5 / 47,5) 84 (36,5 / 47,5) 84 (36,5 / 47,5) 100 (36,5 / 63,5) 100 (36,5 / 63,5) 100 (36,5 / 63,5) 100 (36,5 / 63,5)

MHC - mechanische hefbediening • • • niet verkrijgbaar met 24 x 24 
Powershift met 2 snelheden

niet verkrijgbaar met 24 x 24 
Powershift met 2 snelheden

EHC - elektronische hefbediening - - - • • • •
Max. hefvermogen / OESO-hefvermogen doorheen het bereik op 610 mm (kg) 2.500 / 2.100 2.500 / 2.100 2.500 / 2.100 3.700 / 3.350 3.700 / 3.350 3.700 / 3.350 3.700 / 3.350
Max. aantal regelventielen achteraan / centraal gemonteerde ventielen 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan.
GeWICHT eN AFMeTINGeN1)

Geschat verzendgewicht (kg) 2.880 2.880 2.880 3.600 3.600 3.600 3.600
Toelaatbaar totaalgewicht standaard / zwaar werk (kg) 4.500 / - 4.500 / - 4.500 / - 5.300 / 6.000 5.300 / 6.000 5.300 / 6.000 5.300 / 6.000
A: Totale hoogte (mm) 2.495 2.495 2.495 2.594 2.594 2.594 2.594
B: Totale lengte (mm) 4.001 4.001 4.001 4.243 4.243 4.243 4.243
C: Minimale breedte (ter hoogte van de treden) (mm) 1.922 1.922 1.922 1.923 1.923 1.923 1.923
D: Wielbasis (mm) 2.102 2.102 2.102 2.235 2.235 2.235 2.235
sTANDAARDBANDeN2)

Vooraan 14,9 R20 14,9 R20 14,9 R20 14,9 R20 14,9 R20 14,9 R20 14,9 R20
Achteraan 16,9 R30 16,9 R30 16,9 R30 16,9 R30 16,9 R30 16,9 R30 16,9 R30

sPeCIFICATIes 19  

 * Om te voldoen aan de wetgeving en speci� catie in uw land    • Standaarduitrusting    Optie    - Niet beschikbaar    
1) Met standaardbanden     2) Andere banden op aanvraag     3)ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68/EG

C

A

CD
B

VEILIGHEID EERST. Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies op de juiste wijze functioneren. 
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid werden aangebracht. 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 te allen tijde en zonder voorafgaande informatie, 
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. Terwijl alles in het werk gesteld 
zal worden om de speci� caties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan 
wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen de optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen. Case IH verkiest  -smeermiddelen

CNH Industrial Belgium NV, Leon Claeysstraat 3A, B - 8210 Zedelgem  
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