Farmall U
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INTRODUKTION
DEN ALSIDIGE FRONTLÆSSER TRAKTOR som klarer arbejdet ÅRET RUNDT
Farmall navnet er dybt rodfæstet i Case IH’s historie, som de første stærke, alsidige traktorer i det legendariske
mærke, produceret i 1923. De moderne Farmall traktorer deler deres forfædres fokus på let manøvrering, kompakte
dimensioner, let betjening og et højt hk-til-vægt forhold, og tilbyder en traktorserie til ubesværet håndtering af en lang
række opgaver. Disse robuste og pålidelige traktorer er designet til allround opgaver på agerbrug og krævende job
på landbrug med alle typer dyrehold. Uanset om de arbejder med monteret eller bugseret udstyr og redskaber, med
læsser eller bruges til transport, lever de alsidige Farmall U traktorer altid op til dine forventninger.

TRADITIONSRIG KVALITET
Den nye Farmall U er monteret med de stærke Stage IIIB miljøgodkendte motorer, som leverer højere moment og
præstation gennem hele serien kombineret med en førerkabine og transmission i det gennemførte kvalitetsdesign.
Med det høje hk-til-vægt forhold og imponerende manøvreevne er de nye Farmall U traktorer endnu mere velegnede
til PTO-arbejde, frontlæsseropgaver og den generelle transport på gården.

FARMALL U – PERFEKT SAMARBEJDSPARTNER
Denne pålidelige universaltraktor håndterer ubesværet alle de forskellige opgaver på landbrug med husdyr eller
agerbrug, enten som den primære traktor eller som støtte til de større maskiner. I højsæsonen, når arbejdsdagene er
lange og opgaverne haster, vil Farmall U vise sit værd og sin kapacitet som perfekt samarbejdspartner – dette gælder
naturligvis også kommunale opgaver.

SPECIFIKATIONER EFTER DINE ØNSKER
Med omfattende udvalg af udstyr, bl.a. frontlæssere, frontlift og PTO, græs-, industri- eller landbrugsdæk, vil din
Farmall U traktor ankomme fuldt udstyret og arbejdsklar. Derudover kan modeller med førerkabine monteres med
performancemonitor og ISO-forbindelse, som giver mulighed for dataoverførsel mellem traktor og redskab for
optimalt udbytte af pågældende opgave.

PRODUKTION I VERDENSKLASSE
Fremstilling i verdensklasse står for kompetence, kvalitet og professionelle, dybt engagerede medarbejdere.
Processerne er blevet optimerede, hvilket også gælder afprøvninger og test, som overholder meget høje kvalitetskrav,
langt over det normale niveau. Det præcise fokus gælder levering af maskiner, som til fulde opfylder den enkelte
landmands ønsker og behov.

Nominel motoreffekt
kW/hk @ 2.300 omdr/min.

Motor kapacitet
(cm3)

Antal
cylindre

Farmall 95 U

73/99

3.400

4

Farmall 105 U

79/107

3.400

4

Farmall 115 U

84/114

3.400

4
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MASKINEN SET FRA
ENHVER SYNSVINKEL
KOMFORT DAGEN LANG
Den store førerkabine med air-condition og 5,2 m2
glasareal tilbyder føreren en fremragende arbejdsplads.
Det behagelige førersæde og mulighed for instruktørsæde
sikrer komfort, under selv de længste dage i marken.
Logisk udformede betjeningsfunktioner og tydeligt
informationsdisplay fuldender pakken.

ALL-ROUND UDSYN
Farmall U kabinen tilbyder ‘surround’ udsyn uden blinde
vinkler takket være glasdøre i fuld længde, brede forog bagruder samt oplukkeligt glastaglem for klassens
bedste udsyn til læsser. Resultatet er uhindret udsyn i
alle retninger.

STÆRKE OG BRÆNDSTOFEFFEKTIVE
Gennemtestede FPT motorer med common rail brændstofteknologi og efterbehandling af udstødningsgasser
overholder Stage IIIB miljøkravene. Hurtig acceleration,
øget moment og konstant max. effekt tilgængelig mellem
1.900 og 2.300 omdr/min.

HOLDBAR DRIVLINIE
Farmall U modellerne er som standard monteret med
en effektiv 24x24 to-trins powershifttransmission, og der
er mulighed for montering af en 12x12 gearkasse med
40 km/t. eller 20x20 krybegearkasse med hastigheder
helt nede på 255 meter/time. Alle transmissioner
er monteret med powershuttle, som kan justeres til
blød /medium/hurtig reaktion.
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HØJKAPACITETS HYDRAULIK
EHC (Elektronisk liftkontrol) er standard. Der kan
vælges op til tre bagudvendte og to midtermonterede
dobbeltvirkende hydraulikventiler og flowet kan efter
behov indstilles til kontrol af en lang række redskaber.
Liften tilbyder en løftekapacitet på max. 5.400 kg (OECD).

DEN PERFEKTE LÆSSERTRAKTOR
Traktoren kan forberedes til frontlæsser fra fabrik, og vil så
være udstyret med læsserbeslag med forstærkningsramme
hen til bagakslen, multikobler, midtermonterede ventiler
og integreret joystick. Et vendegearshåndtag monteret på
ratstammen giver let og sikker manøvrering, især under
læsserarbejde, ved arbejde på gårdspladsen eller under
skarpe vendinger ved forager.

STØRRE DÆK
Med 38" dæk og 100% differentialespærre på både forog bagaksler har Farmall U modellerne optimal overførsel
af effekten til jorden for maksimal produktivitet. Den
større trædeflade forbedrer trækevnen og mindsker
jordpakning.

MAKSIMAL EFFEKTIVITET
Længere serviceintervaller på 500 timer betyder, at
Farmall U traktorerne bruger langt mere tid på at arbejde,
og mindre tid på værkstedet.
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EN
INDBYDENDE
ARBEJDSPLADS
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FØRERKABINEN
KOMFORT OG LET ADGANG
Optimal kørekomfort dagen lang uanset opgaven – dette er kendetegnende for Farmall U traktorserien. Skridsikre
trin og brede oplukkelige glasdøre giver sikker og ubesværet adgang.

DEN BEKVEMME TRAKTOR
Sædekomforten kan yderligere øges ved at vælge luftaffjedring, som giver mere præcis justering af kørselskomforten
i ujævnt terræn. For frisk luft kan sideruder eller taglemmen åbnes!

INDIVIDUEL INDSTILLING EFTER BEHOV
Førersæde og rattet er fuldt justerbare, så førere af enhver størrelse let kan finde den mest komfortable
arbejdsposition. For maksimal komfort kan der opgraderes til et sæde med lavfrekvens affjedring og opvarmet sæde.
Når instruktørsædet ikke er i brug, kan det let foldes op for at sikre nem ind- og udstigning.

UDSYN TIL ALLE SIDER

LAVER NAT OM TIL DAG

Med uhindret udsyn til alle sider tilbyder Farmall U
kabinen surround vision og oplukkelig glastaglem for
optimalt udsyn i alle retninger.

Der er et stort udvalg af lygtepakker til rådighed for
Farmall U, inklusiv komplet sæt arbejdslygter for og
bag, som sikrer fuld oplysning af hele arbejdsområdet.

KOMFORT-ZONE
Ti luftdyser i styrekonsollen giver føreren mulighed
for at skabe et behageligt arbejdsmiljø afhængig af
sæsonen. Derudover kan der vælges fabriksmonteret
air-condition for øget komfort samt hurtig afdugning,
når påkrævet.
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GIVER DIG
FULD KONTROL
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BETJENINGSFUNKTIONER
LET BETJENING
Alle de vigtigste kontrolfunktioner er logisk placeret og
indenfor let rækkevidde for at gøre arbejdet mere komfortabelt
og produktivt.

KLART DEFINERET
Et nyt instrumentdisplay gør
det let at holde sig opdateret
med vigtig traktorinformation
om f.eks. brændstofniveau og
PTO-omdrejninger.

LET AFLÆSELIGT

Fotos
Draft -

needed
hooting

Instrumentpanel og powershuttle
vendegearshåndtaget følger
ratstammen, når denne vippes.

OPTIMALT FOKUS
Alle vigtigste kontrolfunktioner
er samlet til højre for føreren,
og udformet for let og intuitiv
betjening.

POWERSHUTTLE
Hydraulisk vendegear monteret
ved rattet giver lette retningsskift
uden udkobling – perfekt til
læsserarbejde, opgaver på
gården eller skarpe vendinger
ved forager. Ikke flere ømme
benmuskler efter en lang dags
arbejde.

9

IMPONERENDE MOTORKRAFT
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MOTORER
Farmall U traktorer er monteret med 4-cylinder motorer med turbolader og intercooler, som yder maksimal effekt med minimalt brændstofforbrug. En kraftig momentstigning betyder
hurtig acceleration på landevejen og effektiv trækevne i marken, mens konstant effekt sikrer optimal præstation ved PTO-opgaver.

HØJERE EFFEKT, LAVERE OMKOSTNINGER
Den nye generations motorer er designet til at levere den høje effekt, du forventer af en Case IH traktor, og holder samtidig driftsomkostningerne på et minimum. Max. moment ved
1.500 omdr/min. er imponerende 461 Nm på Farmall 115 U og nominelle omdr. ved 2.300 omdr/min. sikrer lavere brændstofforbrug. Og med serviceintervaller på 500 timer, er der
også besparelser på servicekontoen.

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.

Forberedt på alt slags vejr
Nye effektive kølere beskyttet med finmaskede filtre sikrer ekstra kølekapacitet med mindre dimensioner for hurtig og effektiv varmeafvisning, selv når der arbejdes under meget varme
forhold. Ved lavere temperaturer kan der monteres en termostatstyret ventilator for hurtigere opvarmning, som kun kører, når motoren har nået sin arbejdstemperatur. Denne temperatur
opnås derved hurtigere og holdes på et konstant niveau. Et højkapacitets batteri og forvarmer integreret i topstykket hjælper ved koldstart helt ned til temperaturer under -25° C.

Farmall 105 U Effektkurve
90/122,5
80/109

60/82

450

50/68

400

40/54,5

350

30/41

300

Nm

kW / hk

70/95

250

20/27
1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2.200 2.300

omdr/min.

ØGET VEDHOLDENHED

LET VEDLIGEHOLDELSE

Med op til 35% momentreserve, har Farmall U
motorerne evnen til at håndtere spidsbelastninger eller
bugsere selv de tungeste vogne på landevejen uden
behov for hyppige gearskift. Derudover sikrer det lave
brændstofforbrug og den store 140 liter tank optimal
produktivitet, så arbejdsdagen ikke skal afbrydes for
påfyldning.

Det er muligt, at checke motorolie uden at hæve
motorhjelm og der er let adgang til køleren for
rengøring. Der kan monteres støvudkaster for at øge
luftfilterets serviceinterval.
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Imponerende styrke
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TRANSMISSION & PTO
Farmall U transmissioner og PTO er fremstillet for maksimal effektivitet og pålidelighed. De præcise skråtskårne tandhjul og
tryksmøringssystemer er perfekt tilpasset motor og drivlinie for optimal holdbarhed og ydeevne.

GENNEMTESTET TRANSMISSION
Mange timers veludført arbejde af kunder over hele verden har bevist disse transmissioners høje pålidelighed. I Europa er 24
frem- og 24 bakgear med 2-trins powershift og powershuttletransmission standard. Udvekslingsforholdene er tæt tilpasset
for hurtig hastighedsstigning uden tab af fremdrift op til max. hastighed på 40 km/t. til transport på landevej. Til opgaver i
marken er der 11 hastigheder i det vigtige 4-12 km/t. arbejdsområde.

UDVALG AF TRANSMISSIONER
Hvis den avancerede 24x24 2-trins powershift med powershuttletransmission ikke er den optimale løsning til dine
opgaver, kan Farmall U traktorer også monteres med en 12x12 powershuttletransmission. Til specialopgaver, som kræver
høj præcision, er en 20x20 powershuttletransmission med krybegear tilgængelig og giver hastigheder helt nede på
255 meter/time ved nominelle motoromdr.

JUSTERBAR POWERSHUTTLE
Aggresivitet på Farmall U modellernes Powershuttle kan skræddersys efter den pågældende opgave, med tre reaktionsniveauer
– blød/medium/hurtig. Hurtig er det perfekte valg, hvis du har brug for en hurtig reaktion f.eks. til læsserarbejde under trange
pladsforhold, hvorimod blød er mere velegnet, hvis tiden ikke har afgørende betydning og du foretrækker bløde retningsskift.

PTO-EFFEKT TIL ENHVER OPGAVE
540/1.000 PTO-omdr. på Farmall U traktorer sikrer maksimal effekt for konstant aktivitet året rundt, fra dyrkning om foråret
til slåning om sommeren, fodring om efteråret og snerydning om vinteren. Til redskaber med lavt effektbehov, som f.eks.
sprøjter eller koste, er 540/540E/1.000 PTO tilgængelig. 540 Economy omdr. giver 540 omdr/min. rotationshastighed ved
65% motoromdr. for øget brændstofeffektivitet og reduceret motorstøj. Til hver opgave vil den lette betjening og omgående
effektlevering sikre høj produktivitet. Kørselsafhængig PTO er tilgængelig (kun for 540/540E/1.000 PTO) til specialafgrøder
med proportionel tilpasning af akslens rotationshastighed i henhold til baghjulene.

ØGEDE ANVENDELSESMULIGHEDER
Hvis din Farmall U traktor monteres med 2.250 kg frontliftkapacitet og 1.000 omdr/min. front-PTO, er du sikret øget
produktivitet. Til stationære opgaver, som f.eks. vand- eller slamsugning, giver muligheden for skærmmonterede
PTO-kontakter let betjening og øget sikkerhed, når man arbejder alene.
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HÅNDERING AF SELV
DE TUNGESTE læs
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HYDRAULIK & LÆSSER
ALSIDIG HYDRAULIKydelse
Til de forskellige opgaver på gården og i marken er din alsidige Farmall U traktor altid klar til at transportere gødning og
ensilage, korn og sprøjtemidler.

alsidig HYDRAULIK
Farmall U traktorer kan monteres med op til tre
bagudvendte og to midtermonterede hydraulikventiler
til betjening af alle typer redskaber. Liften har en
løftekapacitet på max. 5.400 kg. Udover både frontog/eller bagmonteret udstyr, er Farmall U designet til
ubesværet arbejde med frontlæsser. Du kan altid regne
med at din Farmall U leverer optimal produktivitet med
lave driftomkostninger, både i marken, på landevejen og
rundt om gården.

■ Elektronisk liftkontrol for komfort, præcision og
sikkerhed

■ Op til 3 uafhængige kredsløb med 8 koblinger
(1 diverter) forsynet af bagerste fjernventiler

■ Individuel flowindstilling af hver hydraulikventil:
højt eller lavt flow efter behov

■ Midtermonteret ventil joystick til betjening af enten
to mekaniske eller elektroniske ventiler på samme tid

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

GIV INDTJENINGEN ET LØFT
Uanset om du har behov for at stable baller, udtage
ensilage, transportere korn eller håndtere materiale på
paller, vil din Case IH LRZ læsser med det store udvalg
af tilbehør, klare opgaven uden besvær. Ved hjælp
af hurtigkoblerfunktionen kan der let skiftes mellem
det forskellige udstyr, ligesom af- og påmontering af
læsseren fra traktoren sker ubesværet. Hvis behovet
opstår, kan LRZ seriens frontlæsserarme benyttes både
på Farmall og Maxxum traktorer for yderligere fleksibilitet
og anvendelsesmuligheder.

LØFTEKAPACITET I SÆRKLASSE

INTEGRERET JOYSTICK

HURTIG OG LET MONTERING

Case IH LRZ læssere er det perfekte
match for Case IH Farmall U traktorer
med en imponerende løftekapacitet
på 2.540 kg.

Perfekt placeret og hurtigt reagerende.

Fabriksmonteret: plug & play læsser
tilslutning.
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OMSÆT STYRKE
TIL PROFIT
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DRIVLINIE
Selv de bedste motorer i branchen er intet værd, hvis de ikke kan føre effekten hen, hvor den skal bruges – nemlig til hjulene.
Derfor har Case IH fokus på transmission, styretøj, bremser og hjul/dækmontering for at sikre, at mest muligt af motorens
potentiale ledes ned til jorden.

MAKSIMAL TRÆKEVNE OG STYREUDSLAG
Stærke firehjulstræk aksler giver ekstra trækevne under krævende forhold og 4WD bremsning giver sikkerhed under kørsel
både i marken og på landevejen.
Ingen hjulslip: Den hydrauliske differentialespærre på forakslen sikrer maksimal trækevne i marken og ingen jordskubben
på gårdspladsen.
Sikker manøvrering. De brede forskærme (480 mm) kan dreje uafhængigt af forhjulene for at opnå maksimalt styreudslag
og stadig dække hjulene. 4WD-akslens 60° styreudslag giver mulighed for en venderadius på 4.050 mm for let manøvrering
inde i bygninger og på gårdspladsen.
Ingen begrænsninger. Med en minimumvægt på 4.150 kg og en nyttelast på 3.250 kg er Farmall U i stand til at håndtere
enhver opgave.
Monteret med fuld frontvægt er 50% af traktorens vægt på forakslen for at sikre jævn transport på landevej, selv med tunge
bagmonterede redskaber.
Der er et udvalg af hydrauliske eller trykluft anhængerbremser til rådighed, afhængig af kundens behov.
Med 38" dæk og 100% differentialespærre på både for- og bagaksler, er trækevne intet problem. Større dæk har bedre
trækkapacitet. Standardiserede hjulnavn (275 mm) gør det let at skifte hjulene rundt mellem forskellige maskiner
(f.eks. Farmall C, Farmall U, Maxxum, Puma).

DESIGNET TIL OPTIMAL HÅNDTERING
■ Et højt hk-til-vægt forhold, stærke bremser og et 4WD-system designet uden kompromis, sikrer: Farmall U traktorer er
klar til at løse alle opgaver på gården

■ Heavy duty for- & bagaksler for maksimal holdbarhed
■ Førerkomfort & sikkerhed
■ Mulighed for montering af landbrugs- eller industridæk for perfekt tilpasning af Farmall U i henhold til de pågældende
opgaver
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SERVICEADGANG
Optimal effektivitet! Den daglige kontrol og rengøring er blevet langt lettere med den nye kølerpakke, som kan svinges ud, og luftfilteret er
bekvemt placeret for hurtig inspektion. Og oliestanden kan let kontrolleres uden behov for at åbne motorhjelmen.

Ved at købe en Case IH maskine, er du ikke alene sikret det bedste produkt, men også den bedste forhandleropbakning. Case IH forhandlerne vil rådgive dig omkring valget af den
maskine og finansiering, der passer bedst til dine behov, de vil levere det du har brug for på det rigtige tidspunkt, og de vil løbende følge op på dit produkt med al den service og de
reservedele, du kan forvente fra et så velrenommeret mærker som Case IH.

RESERVEDELE OG SERVICE SOM HOLDER DINE
MASKINER I GANG

DØGNET RUNDT
LANDET RUNDT

EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING
TIL ENHVER INVESTERING

Find et komplet udvalg af Case IH dele og komponenter
hos din lokale forhandler. Samt fuld service vedligeholdelsesprogrammer og branchens førende reklamationsret.
Ekspertise udført af erfarne, fabriksuddannede specialister,
som arbejder engageret på at sikre dig maksimal produktivitet
i hele maskinens levetid.

Case IH Max service er en kundesupport service, 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.caseihshop.com
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MODELLER

Farmall 95 U Efficient power

Farmall 105 U Efficient power

Farmall 115 U Efficient power

CASE IH MOTOR
Antal cylindre / Volumen (cm3) / Indsugning / Miljøgodkendelse

4 / 3.400 / turbolader og intercooler med common rail brændstofsystem/ Stage IIIB miljøgodkendt

Max. motoreffekt ECE R-120 1) @ 1.900 omdr/min. (kW/hk)

73/99

79/107

84/114

Nom. motoreffekt ECE R-120 1) @ 2.300 omdr/min. (kW/hk)

73/99

79/107

84/114

Nom. motoromdrejninger (omdr/min.)

2.300

2.300

2.300

Max. moment ECE R-120 1) @ 1.500 omdr/min. (Nm)

407

444

461

Momentstigning i henh. til OECD (%)

34

35

32

Brændstoftank kapacitet (liter)

140

140

140

TRANSMISSION
12 frem / 12 bak med powershuttle
24 frem / 24 bak med 2-trins powershift og powershuttle
20 frem / 20 bak med powershuttle og krybegear

FIREHJULSTRÆK OG STYRETØJ
4WD-foraksel (firehjulstræk) standard

elektro-hydraulisk tilkobling / ekstraudstyr elektro-hydraulisk diff. spærre

4WD-differentiale

elektro-hydraulisk fuldt låseligt differentiale

Min. venderadius 4WD (m)

4,05

4,05

4,05

PTO
Tilkobling

elektro-hydraulisk tilkobling

PTO-omdr. standard (omdr/min.)

540 / 1.000 (uden kørselsafhængig hastighed)

PTO-omdr. ekstraudstyr (omdr/min.)

540 / 540E / 1.000 (uden kørselsafhængig hastighed), 540 / 540E / 1.000 (med kørselsafhængig hastighed)

Front-PTO (omdr/min.)

ekstraudstyr 1.000

Hydraulik system
Max. pumpeflow – standard/ekstraudstyr

65 l/min (ekstraudstyr 84 l/min)

Betjening

EHC (Elektronisk liftkontrol)

Løftekapacitet @ 610 mm – med udv. cylindre / med 2x50 mm udv. Cylindre

3.190 / 4.770

3.190 / 4.770

Bagudvendte fjernventiler standard / ekstraudstyr

3.190 / 4.770

2 med flowcontrol / maks 3 med 1 diverter

Frontlift* gennem hele løftekapacitetsområdet (kg)

2.250

2.250

2.250

Min. vægt* (kg)

4.150

4.150

4.150

Max. tilladt vægt (kg)

7.400

7.400

7.400

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

2.693

2.693

2.693

B: Midte af bagaksel til kabinetag (mm)

1.897

1.897

1.897

C: Min. bredde over bagskærme (mm)

2.100

2.100

2.100

D: Akselafstand (mm)

2.350

2.350

2.350

E: Total længde standard (mm)

4.161

4.161

4.161

420/70 R24

480/65 R24

480/65 R24

VÆGTE og DIMENSIONER 2)

B

STANDARDDÆK 2, 3)
For
Bag
Standardudstyr

480/70 R38
Ekstraudstyr

- Fås ikke

1)

600/65 R34

ECRE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68EC

2)

Alle mål er ved standard dækmontering

LRZ LÆSSERE

LRZ 95

LRZ 100

LRZ 120

Maks. løftekapacitet (kg)

2.060

2.540

2.300

Maks. højde (mm)

3.740

3.740

4.070

Effektområde (hk)

70-100

70-100

90-120

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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540/65 R38
3)

Andre dæk kan monteres

*)

Afhænger af markedets specifikationer
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