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NYD ARBEJDET  
PÅ FØRSTE KLASSE
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InTRoduKTIon
FARMALL u PRo – KoMFoRT oG STYRKE
Farmall navnet har dybe rødder i Case IH historien, som de første stærke, alsidige traktorer indenfor dette legendariske 
mærke, produceret i 1923. I dag er Farmall traktorer stadig kendetegnet af deres forfædres design med  
fremragende manøvrering, kompakte dimensioner, perfekt udsyn, let betjening og et højt hk-til-vægt forhold, og 
resultatet er en traktorserie til løsning af en lang række opgaver. Disse komfortable og stærke traktorer er designet  
til de mange forskellige opgaver i marker og stalde samt det daglige arbejde på gården. Uanset om der arbejdes med 
liftmonterede eller bugserede redskaber, med læsser eller transport på landevej, lever disse allround Farmall U PRO 
traktorer i allerhøjeste grad op til det berømte Farmall navn.

EFFEKTIVITET oG STYRKE
Med de stærkere Stage IIIB miljøgodkendte motorer, som leverer højere momentniveauer og ydelse gennem hele 
serien, kombineret med det gennemtestede førerkabinedesign, 4-trins powershift transmission og 4-trins PTO, har 
den nye Farmall U PRO markeret sig stærkt på markedet. Et højt hk-til-vægt forhold og fremragende manøvreevner 
gør Farmall U PRO endnu mere velegnet til PTO-opgaver, frontlæsserarbejde og generel transport på gården.
 
FREMRAGEndE KoMFoRT oG PRÆSTATIon ÅRET RundT
Denne pålidelige, hårdtarbejdende allround traktor er klar til at løse kommunale opgaver og har kapaciteten til at 
håndtere de daglige behov hos husdyrhold, kvægbrug og planteavlere, enten som den primære traktor eller som 
støtte til større maskiner. I højsæsonen, når dagene er lange og arbejdet haster, vil Farmall U PRO tage udfordringen
op og sørge for at få opgaverne løst.

PRoduKTIon I VERdEnSKLASSE
Produktion i verdensklasse står for kompetence, kvalitet og præcision skabt af motiverede medarbejdere.
Processerne er blevet optimeret, og test og kontrol følger strenge regulativer, der ligger langt over de normale 
standarder. Vort fokus er at levere maskiner, som er skræddersyet til den enkelte landmand. 

dEn nYE FARMALL

SERIE – oPTIMAL

PRÆSTATIon HVER

dAG SIdEn 1923

MODEL Nominel motoreffekt
kW/hk @ 2.200 omdr/min. Slagvolumen (cm3) Antal cylindre

Farmall 95 U PRO 73/99 3.400 4

Farmall 105 U PRO 79/107 3.400 4

Farmall 115 U PRO 84/114 3.400 4
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NYD MASKINEN  
FRA ALLE SIdER

KoMFoRT-ZonEn
Med et lydniveau på kun 72db (A), fuld air-condition og  
optimal placering af kontrolfunktioner for let betjening, tilbyder  
Farmall U PRO førerkabinen en fremragende arbejdsplads. 
Brugervenlige instrumenter i rattet, let justerbart og komfortabelt 
førersæde og bekvemt instruktørsæde, som kan foldes væk, 
giver høj komfort under selv de længste arbejdsdage.

STÆRKE, EFFEKTIVE MoToRER
De gennemtestede FPT motorer med Common Rail 
brændstofteknologi og efterbehandling af udstødningen 
overholder Stage IIIB miljøkravene. Disse motorer giver øget 
moment og hurtigere acceleration, med konstant max. effekt 
tilgængelig mellem 1.900 og 2.200 omdr/min.

FuLd KonTRoL undER ARBEJdET
Farmall U PRO kabinen giver dig fuldt og uhindret udsyn til alle 
sider med glasdøre i hele kabinens længde, brede for- og 
bagruder og fritsynstag for optimalt læsserarbejde. Resultatet er 
perfekt udsyn i alle retninger.

STÆRK, RoBuST oG SKRÆddERSYET
De mange udstyrsmuligheder som f.eks. frontlæsser, frontlift og PTO, græs- industri- eller 
landbrugsdæk, betyder at Farmall U PRO traktoren leveres fuldt udstyret og klar til at gå i gang 
med arbejdet. Den kan derudover også udstyres med præstationsmonitor og ISO stik til overførsel 
af data mellem traktor og redskab, hvis påkrævet til det pågældende redskab eller opgave.
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NYD MASKINEN  
FRA ALLE SIdER

ALSIdIG oG PRoduKTIV
En fuldt integreret frontlift sikrer perfekt tilpasning mellem front-
PTO* og frontlift*. Det gør traktoren endnu mere alsidig og 
effektiv.

FREMRAGEndE LØFTEKAPACITET
EHC (Elektronisk Liftkontrol) er standard. Med et udvalg på op til 
fire bagudvendte og to midtermonterede hydraulikventiler, kan 
hydraulikflowet ledes i den ønskede retning til betjening af  
en lang række redskaber. Liften har en max. løftekapacitet på 
5.600 kg (OECD) med to udvendige cylindre. Vælg enten 
standardpumpe for 60 l/min (OCLS) eller 100 l/min (CCLS) 
versionen, hvis der er behov for ekstra kapacitet.

AVAnCERET dRIVLInIE
Farmall U PRO modellerne er som standard monteret med en 
effektiv 32x32 fire-trins powershift transmission, med 40 km/t. 
Eco funktion ved 1.750 motor omdr/min. Effektkurven er perfekt 
tilpasset maskinens 4-trins PTO (540/540E/1.000/1.000E), som 
leverer den nødvendige effekt, uanset opgavens art, lige fra 
høvending til krævende rotorharvning.

GIV FoRRETnInGEn ET LØFT
Farmall U PRO kan leveres forberedt til læsser fra fabrikken, 
komplet med læsserbeslag og ekstra bagakselforstærkning, op 
forbindelse, elektriske og mekaniske midtermonterede ventiler 
og lynkobling. Et ratmonteret vendegearshåndtag giver sikker og 
pålidelig manøvrering under læsserarbejde, skrabning med 
dozerblad eller skarpe vendinger ved forager.

*ekstraudstyr, afhængig af markedsspecifikationer

5

12C0013_DKO.indd   5 25/03/13   17:18



LYDSVAG,  
ROLIG OG 

KoMFoRTABEL
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FØRERKABINEN 
HØJESTE PRODUKTIONSKVALITET
Så snart du sætter dig ind i en Farmall U PRO kabine, vil du 
opleve hvilken forskel det fornyende Case IH design og den 
høje Case IH fremstillingskvalitet betyder i denne klasse. 
Farmall U PRO er fremstillet efter samme høje kvalitetsnormer 
som vores større traktorer.

OPTIMAL FØRERKOMFORT
Case IH ingeniørerne mener, at traktorer i dette effektsegment 
skal kunne tilbyde samme høje komfort, som de større 
maskiner. Sæt dig ind i din Farmall U PRO førerkabine og 
oplev det komfortable sæde med en række udstyrsmuligheder 
bl.a. luftaffjedring. Drej nøglen, og nyd det store arbejde, der 
er lagt i at dæmpe motorstøj og vibrationer.  

UBESVÆRET KONTROL
Når du benytter Farmall U PRO’s fingerspidsbetjente 
kontrolfunktioner – som f.eks. den forbedrede Multicontroller, 
joystick til elektroniske fjernventiler og de øvrige funktioner i 
det nye højre konsol – vil du nyde den ubesværede og præcise 
kontrol.

NYD UDSIGTEN
Se dig omkring – udsynet er blevet forbedret i 
alle retninger, til siderne, bagud, ned langs 
motorhjelmen og opad med et fritsynstag til 
læsser. Og til arbejde om natten eller indvendigt 
i bygninger, er der en komplet pakke 
kabinemonterede arbejdslygter til rådighed.

KOMFORT-ZONE
Ti luftdyser i ratkonsollen giver føreren mulighed for at skabe
et behageligt arbejdsklima, uanset årstiden. Mulighed for  
air-condition sikrer behagelig afkøling og hurtig afdugning, 
uanset temperaturerne udenfor.

LAV NAT OM TIL DAG
Der er en lang række lygtepakker til rådighed 
for Farmall U PRO, inklusiv et komplet sæt 
arbejdslygter fremad og bagud, som sikrer fuld 
belysning af redskabernes arbejdsområde.
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FØRSTEKLASSES 
FØRERKABInE
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BETJEnInGSFunKTIonER
LET BETJEnInG 
Alle de vigtigste kontrolfunktioner er logisk placeret og indenfor nem rækkevidde for hurtig, effektiv og produktiv 
udførsel af arbejdet.

KLART oVERBLIK
Det nye instrumentpanel giver et let overblik over de 
vigtigste traktorinformationer som brændstofniveau og 
PTO-omdrejninger. Display og powershuttle betjening 
bevæger sig med rattet. 

BEVAR FoKuS
Alle de vigtige kontrolfunktioner er samlet til højre for
føreren og grupperet for intuitiv let betjening.

ALT IndEnFoR RÆKKEVIddE
Med Case IH Multicontroller er alle traktorens vigtigste 
funktioner lige indenfor rækkevidde, f.eks. transmission, 
vendegear, power-clutch, automatisk gearskift, 
konstante motoromdrejninger og – hvis monteret – 
elektroniske fjernventiler. 

PoWERSHuTTLE
Hydraulisk vendegear monteret i rattet for skift af 
retning uden brug af kobling – perfekt til læsserarbejde, 
opgaver på gårdspladsen eller skarpe vendinger ved 
forager. Undgå ømme benmuskler efter en lang 
arbejdsdag.
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oVERSTIGER
DINE FORVENTINGER
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HØJERE EFFEKT, LAVERE oMKoSTnInGER
Denne nye generation motorer er designet til at yde den styrke, du kan forvente fra en Case IH traktor, og  
holder samtidig driftsomkostningerne på et minimum. Max. moment ved 1.500 omdr/min. er hele 461 Nm på 
Farmall 115 U PRO og nominelle omdrejninger opnås ved 2.200 omdr/min., hvilket sikrer et lavere brændstofforbrug. 
Og med serviceintervaller på 500 timer, sparer du også på vedligeholdelsesudgifterne. 

KonSTAnT MoToRHASTIGHEd 
Gør det muligt at programmere 2 forskellige værdier for konstant motorhastighed til specifikke opgaver, f.eks. PTO, 
jorddbearbejdnings- eller hydraulikopgaver.
 
HØJ PRÆSTATIon uAnSET VEJRFoRHoLdEnE
Nye højeffektive kølere beskyttet med finmaskede filtre giver øget køleeffekt i mindre dimensioner for hurtig og 
effektiv varmeafvisning, selv når der arbejdes under meget høje udendørstemperaturer. Under koldere forhold giver 
den termostatstyrede ventilator hurtigere opvarmning, og kører kun når motoren har nået op på sin arbejdstemperatur. 
Denne temperatur opnås dermed hurtigere og holdes på et konstant niveau. Et højkapacitetsbatteri og forvarmer 
integreret i topstykket medvirker til koldstart ved temperaturer helt ned til -25 °C.

EFFEKT nÅR oG HVoR, du HAR BRuG FoR dET
Fremragende effektydelse langs hele omdr/min. området betyder færre gearskift og bedre økonomi. Selv ved lave 
motoromdr. giver det høje startmoment imponerende trækevne og den stejle effektkurve giver dig den nødvendige 
styrke til ubesværet og effektiv betjening af PTO og hydraulik. Desuden sikrer et lavt brændstofforbrug og en stor 
160 liter brændstoftank, du forbliver produktiv, så arbejdsdagen ikke afbrydes af behovet for at tanke igen.

nEM VEdLIGEHoLdELSE
Motorolien kan kontrolleres uden at hæve motorhjelmen og der er let adgang til køleren for rengøring. Med montering 
af støvafviser kan luftfilterets serviceinterval øges.

ECodRIVE™ - dEn InTuITIVE MÅdE AT SPARE BRÆndSToF PÅ
Ved hjælp af ECO håndtaget kan føreren fastsætte en bestemt motorhastighed for at tilpasse motorens ydeevne og 
effektivitet til hvert job. Med aktiveret automatisk skift, kan du justere gearskift afhængig af motorens omdrejningstal 
og belastning.

MoToRER
Farmall U PRO traktorer er monteret med 4-cylinder motorer med turbolader og intercooler for maksimal effekt og minimalt brændstofforbrug. En stejl momentstigning sikrer hurtig 
acceleration på landevejen og høj trækkraft i marken, mens konstant effekt sikrer ensartet, høj præstation under PTO-opgaver.
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HAR KRÆFTERNE TIL AT  
GØRE ARBEJdET FoR dIG
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TRAnSMISSIon & PTo
Farmall U PRO designingeniørerne har haft maksimalt fokus på at føre effekten hen, hvor den skal bruges, på den mest effektive måde. Præcisionsskårne tandhjul og tryksmøring sikrer 
blød og effektiv funktion af 4-trins semi-powershifttransmissionen, mens den koblingsfri powershuttle giver bløde retningsskift under kørslen. Længere nede ad drivlinien sørger en PTO 
for maksimal ydelse ved minimale omdr/min.

BLØdE SKIFT
Inden for de fire powershift trin, kan transmissionen ud fra belastningen skifte automatisk for øget produktivitet og 
brændstofbesparelse. Når der skiftes gear, sørger en hastighedskontrolfunktion for at tilpasse powershifthastigheden til 
den optimale motoreffekt.

KoMPLET PTo-PAKKE
Et udvalg af forskellige PTO-omdrejninger betyder, at Farmall U PRO traktorer ubesværet kan betjene ethvert redskab fra 
den letteste høvender til de mest effektkrævende harver. Udover standard 540 omdr/ min. og 1.000 omdr/min. aksler, er 
540E omdr/min. og 1.000E omdr/min. også tilgængelige, hvilket giver betydelige brændstofbesparelser under bestemte 
arbejdsforhold. Economy PTO-omdr. indtræffer ved 1.500 motor omdr/min. hvor max. moment opnås med minimalt 
brændstofforbrug. For maksimal effekt kræver standard 540 omdr/min. og 1.000 omdr/min. kun 1.900 motor omdr/min.  

AuTo PTo-KonTRoL
For større arbejdskomfort, kan bagerste PTO programmeres, så den automatisk til- og frakobler når liften hæves og sænkes.

FARMALL TIL ALLE GÅRdEnS oPGAVER
Den integrerede frontlift og 1.000 omdr/min. PTO er perfekt designet for tilpasning i traktorens forende og er fuldt kompatible 
med frontlæssere. Betjening udføres enten mekanisk eller elektro-hydraulisk og løftekapaciteten er på 2.250 kg.
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MUSKULØS TRAKToR
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HYdRAuLIK & LÆSSER
ALSIdIG HYdRAuLIK
Uanset om det gælder trækkraft på trækbom, PTO-effekt eller hydraulikydelse, leverer Farmall U PRO traktorerne en 
formidabel indsats. For at imødekomme de individuelle behov, kan der vælges mellem åbent (60 l/min) eller lukket 
center (100 l/min) load sensing hydrauliksystemer. Separate oliebeholdere forsyner styresystem og spoleventiler.

MuLTIFunKTIonS HYdRAuLIKEFFEKT
Farmall U PRO traktorer kan monteres med op til tre 
bagudvendte og to midtermonterede hydraulikventiler til 
betjening af enhver type redskab. Liften har en 
løftekapacitet på max. 5.600 kg. Udover front- eller 
bagmonteret udstyr, er Farmall U PRO designet til 
arbejde med frontlæsser. I marken, på landevejen og på
gården leverer Farmall U PRO altid toppræstation med
lave driftsomkostninger.

■ Elektronisk liftkontrol for komfort, præcision og 
sikkerhed

■ Op til 4 uafhængige kredsløb med 8 koblinger med 
forsyning fra bagudvendte fjernventiler

■ Individuel flowindstilling for hver fjernventil: højt eller 
lavt flow efter behov

■ Joystick til midtmonterede ventiler betjener enten to 
mekaniske eller elektriske ventiler på samme tid

■ Midtermonteret ventil til betjening af ekstra funktion 
(læsser, frontmonteret redskab)

GIV BEdRIFTEn ET LØFT 
Uanset om der skal stables baller, læsses ensilage, 
håndteres korn eller tunge paller, kan Case IH LRZ 
læsseren og dens store udvalg af tilbehør løse opgaven 
for dig. Hurtige skift mellem redskaber takket være 
lynkoblingen samt på- og afmontering af læsseren fra 
traktoren sker let og ubesværet. Hvis ønsket, kan de 
forreste læsserarme fra LRZ Serien bruges på både 
Farmall og Maxxum traktorer for optimal udnyttelse af 
maskinerne.

InTEGRERET JoYSTICK 
Perfekt placering og præcision.

HuRTIG oG LET TILSLuTnInG
Fabriksmonteret: plug & play 
læssertilkobling.

LAnGT BEdRE
Case IH LRZ læssere er den perfekte 
match for Case IH Farmall U PRO 
traktorer og med en løftekapacitet på 
2.540 kg, er de helt uovervindelige.
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UBEGRÆNSET FLEKSIBILITET
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dRIVLInIE
Selv de bedste motorer i branchen er ikke meget værd, hvis effekten ikke føres hen, hvor den skal bruges – til hjulene. Derfor 
har Case IH fokus på transmissioner, styretøj, bremser og hjul/dækmontering for at sikre, at så meget at motorens potentiale 
som muligt overføres til jorden.

MAKSIMAL TRÆKEVnE oG STYREVInKEL
de stærke firehjulstrækaksler giver ekstra trækevne under krævende forhold og firehjulsbremser giver sikkerhed ved transport 
på landevejen og kørsel i marken.

Ingen slip: det hydraulisk låsende frontdifferentiale sikrer maksimal trækevne i marken og forhindrer, at der skubbes jord 
rundt på gårdspladsen.

Sikker kørsel: De brede forskærme (480 mm) kan dreje uafhængigt af forhjulene for at tillade maksimalt styreudslag og 
bevare hjuldækningen. 4WD akslens 60° styreudslag giver en venderadius på 4.050 mm for let manøvrering indvendigt i 
bygninger og omkring på gården.

Ingen begrænsninger: Med en minimumvægt på 4.500 kg og 3.000 kg nyttelast har Farmall U PRO kapaciteten til at håndtere 
enhver opgave. Når den er monteret med fuldt frontvægt, ligger 50% af traktorens vægt på forakslen for at give sikker 
transport på landevej, selv med tunge bagmonterede redskaber. Der kan vælges enten hydrauliske eller trykluftbremser 
afhængig af de pågældende behov. Med 38" dæk og 100% differentialespærre på både for- og bagaksler, er trækkraft ikke 
et problem. Større dæk har bedre trækevne. Standard hjulnav (275 mm) gør det let at skifte hjulene rundt mellem maskinerne 
(f.eks. Farmall C, Farmall U).

dESIGnET TIL oPTIMAL HÅndTERInG
■ Højt hk-til-vægt forhold, stærk bremsepakke og kompromisløst 4WD-system sikrer, at Farmall U PRO traktorerne er klar 

til at løse enhver udfordring på gården.
■ Stærke for- og bagaksler – for maksimal holdbarhed.
■ Et lavt tyngdepunkt giver øget kontrol og sikkerhed i skrånende terræn.
■ Farmall U PRO kan udstyres med enten landbrugs- eller industridæk for optimal tilpasning til de individuelle opgaver.
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MAKSIMAL OPBAKNING DØGNET RUNDT
Case IH Max Service er en kundesupportservice, som 
døgnet rundt, alle ugens dage står til din rådighed med 
medarbejdere, produkter og reservedelssupport, som 
holder din virksomhed kørende på de tidspunkter, der er 
mest afgørende for din indtjening. Max Service bakker 
din forhandler op med enhver tilgængelig ressource fra 
Case IH for at sikre din effektivitet og produktivitet og 
dermed maksimalt udbytte af din Case IH investering 
gennem adgang til produktspecialister og konstant 
assistance ved eventuelt nedbrud.

ERFARING MED FINANSIERINGSLØSNINGER 
GENNEM MERE END 20 ÅR
CNH Capital’s omfattende erfaring indenfor landbrugs-
industrien giver forståelse af dine individuelle behov.  
Vi tilbyder konkurrencedygtig finansiering af dit udstyr 
med fleksible løsninger. 
Der findes finansieringsmuligheder, som passer præcist 
til dine behov og CNH Capital hjælper dig med at finde 
dem.

RESERVEDELE OG SERVICE, SOM HOLDER DINE
MASKINER KØRENDE
Du finder et komplet udvalg af Case IH reservedele og 
komponenter hos din lokale forhandler. Samt komplette 
service- og vedligeholdelsesprogrammer og branchens 
førende reklamationsret. Ekspertise udført af erfarne, 
fabriksuddannede servicemedarbejdere, som vil sikre 
dig maksimalt udbytte af din maskine, sæson efter 
sæson.

Når du køber en Case IH maskine, er du ikke blot sikret det bedste produkt, du har også den bedste forhandleropbakning. Case IH forhandlerne tilbyder rådgivning om valg og 
finansiering af den helt rigtige maskine, sikkerhed for levering af det du har brug for, når du har brug for det, og de vil fortsætte med at bakke dig og dine maskiner op med den service 
og reservedelsforsyning, du kan forvente fra et så højt respekteret mærke som Case IH.

BESØG VORES FANSHOP PÅ
www.CASEIHSHOP.COM

SERVICEADGANG
Optimal produktivitet! Daglig kontrol og rengøring er blevet lettere med den nye, udtrækkelige kølerpakke og luftfilteret er bekvemt placeret
for hurtig inspektion. Oliestand kontrolleres let uden behov for at åbne motorhjelmen.
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MODELLER
FaRMaLL 95 U PRO 
Efficient Power

FaRMaLL 105 U PRO 
Efficient Power

FaRMaLL 115 U PRO 
Efficient Power

MOTOR
Antal cylindre / Kapacitet (cm3) / Indsugning / Miljøgodkendelse 4 / 3.400 / turbolader og intercooler med common rail brændstofsystem/ Stage IIIB miljøregulativ

Max. motoreffekt ECE R-1201) @ 1.900 omdr/min. (kW/hk) 73/99 79/107 84/114

Nominel motoreffekt ECE R-1201) @ 2.200 omdr/min. (kW/hk) 73/99 79/107 84/114

Nominelle motoromdrejninger (omdr/min.) 2.200 2.200 2.200

Max. moment ECE R-1201) @ 1.500 omdr/min. (Nm) 407 444 461

Momentstigning iht. OECD (%) 34 35 32

Brændstoftank kapacitet (liter) 160 160 160

TRaNSMISSION
32 frem / 32 bak med 4-trins powershift og powershuttle (40 km/t.@1.750 omdr/min.)

4WD OG STYRETØJ
4WD (firehjulstræk) foraksel standard elektrohydraulisk tilkobling / ekstraudstyr elektrohydraulisk differentialespærre

4WD differentiale elektro-hydraulisk fuldt låsende differentiale

Max. venderadius 4WD (m) 4,05 4,05 4,05

PTO
Tilkobling elektro-hydraulisk tilkobling

Bag-PTO omdrejninger standard (omdr/min.) 540 / 540E / 1.000 / 1.000E (med fast kørselsafhængige omdr.)

Front-PTO (omdr/min.) ekstraudstyr 1.000

HYDRaULIKSYSTEM
Max. pumpeflow – standard/ekstraudstyr 60 l OCLS / ekstraudstyr 100 l/min CCLS

Kontrol EHC (Elektronisk liftkontrol)

Løftekapacitet @ 610 mm (OECD) – med 60l/min. / 100 l/min. pumpe 4.100 / 4.700 4.100 / 4.700 4.100 / 4.700

Bagudvendte hydraulikventiler std./ekstraudstyr 2 bag med flowkontrol / max. 4 bag, 2 midtermonterede

Frontliftkapacitet* i hele området (kg) 2.250 2.250 2.250

VÆGTE OG DIMENSIONER2)

Minimum ubelastet shippingvægt* (kg) 4.500 4.500 4.500

Max. tilladt totalvægt (kg) 7.500 7.500 7.500

A: Max. højde med 16.9R38 dæk til kabinetag (mm) 2.673 2.673 2.673

B: Midte af bagaksel til kabinetag (mm) 1.877 1.877 1.877

C: Minimum bredde over bagskærme (mm) 2.100 2.100 2.100

D: Akselafstand (mm) 2.420 2.420 2.420

E: Total længde standard (mm) 4.166 4,166 4.166

STaNDaRDDÆK2, 3)

For 480/65 R24 480/65 R24 480/65 R24

Bag 540/65 R38 540/65 R38 540/65 R38

 Standardudstyr           1) ECE R-120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC               2) Alle mål gælder standarddæk               3) Mulighed for anden dækmontering             *) afhængig af pågældende lands specifikationer

LRZ LÆSSERE LRZ 95 LRZ 100 LRZ 120

Max. løftekapacitet (kg) 2.060 2.540 2.300

Max. højde (mm) 3.740 3.740 3.740

Effektområde (hk) 70-100 70-100 90-120
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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 illustra-
tioner 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 Österreich GmbH, Steyrerstr. 32, A-4300 St.Valentin 
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