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FOR DEM, SOM FORLANGER MERE. QUANTUM V/N/F
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Optimal sikkerhed under kørslen. Let
adgang, komfortabelt sæde, godt udsyn
og logisk placerede betjeningsfunktioner
giver optimal sikkerhed under kørslen.

Designet til høj produktivitet.
4 cyl. motorer med højt moment og
lave motoromdrejninger, turbolader
og intercooler sikrer det maksimale
udbytte af hver dråbe brændstof.

Effektiv præstation.
Fra præcisionsarbejdet i det tidlige forår
til landevejstransport ved høj hastighed
under høsten - Quantum traktorerne har
det ideelle udvekslingsforhold.
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Hydraulik til enhver opgave. Individuel tilpasning af fjernventiler og en
hydraulikpumpe med en kapacitet på op til 64 l/min. sikrer ubesværet betjening af
hydrauliske funktioner og motorer på selv de mest krævende redskaber.

 Optimal

håndtering. Imponerende
manøvreevner, stærke bremser og
automatiske 4WD systemer klarer selv
de største arbejdsmæssige udfordringer.

 Ubesværet adgang overalt. Med den
lave kabinehøjde og med mulighed
for nedfoldelig styrtbøjle kan der
arbejdes under forhold, som kræver lav
totalhøjde, f.eks. beskyttelsesnet eller i
tunneller.

SPECIALTRAKTORER
Smalt design,
stærk præstation.
Uanset om du arbejder på byens fortove,
på cykelstierne eller i æbleplantagen,
så giver Case IH Quantum serien dig et
enestående arbejdsredskab som let
tilpasses din specialopgave.

Med specifikationer, som matcher dine behov. Quantum V er det

 De nye Case IH Quantum V, Quantum N
og Quantum F specialtraktorer tilbyder
den optimale alsidighed for at løse alle
dine arbejdsopgaver.

naturlige valg til arbejdsforhold med begrænset plads, mens
Quantum N giver ekstra stabilitet, hvis bredden ikke er helt så
afgørende. Quantum F tilbyder føreren endnu mere plads og
en fysisk bredere maskine. Nedenfor er målene skitseret
for et bedre overblik. Bemærk at målangivelserne er de
mindst mulige mål.

2173 mm

2148 mm
QUANTUM V SERIEN
Quantum 65V
Quantum 75V
Quantum 85V
Quantum 95V
Quantum 105V

NOM. MOTOREFFEKT
(TIER 3) kW/hk
48 / 65
57 / 78
65 / 88
71 / 97
78 / 106

1398 mm

1236 mm

1061 mm

2223 mm
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QUANTUM N SERIEN
Quantum 75N
Quantum 85N
Quantum 95N
Quantum 105N

NOM. MOTOREFFEKT
(TIER 3) kW/hk
57 / 78
65 / 88
71 / 97
78 / 106

QUANTUM F SERIEN
Quantum 75F
Quantum 85F
Quantum 95F
Quantum 105F

NOM. MOTOREFFEKT
(TIER 3) kW/hk
57 / 78
65 / 88
71 / 97
78 / 106
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 Let adgang. Brede døre sikrer let  Altid fuld kontrol. Logisk placering af  Ekstra beskyttelse af føreren.
adgang til den komfortable Quantum
førerkabine.

kontrolfunktioner og tydelige, præcise
instrumenter der viser alle nødvendige
informationer under arbejdet.

Indvendige og udvendige filtre hindrer
indtrængen af støvpartikler.

 Fuldt udsyn til redskabet. Med de
slanke kabinestolper og bakspejle er der
altid fuldt udsyn til redskabet eller
medfølgende maskiner.
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FØRERKABINE OG
BETJENINGSFUNKTIONER
Kompakt, men rummelig.
Quantum er monteret med en højt specificeret kabine med masser
af plads og god loftshøjde. Selv om traktoren er kompakt udvendig, er der
god plads indvendig til føreren. De ergonomiske kontrolfunktioner og det
fuldt justerbare sæde og rat, sikrer føreren optimale og afslappede
arbejdsforhold.

Førerkabinefiltre er monteret udvendigt for let adgang, og air-condition er mulig som ekstraudstyr.
Perfekt arbejdsstilling og et sundt indeklima. Luksussædet og rattets mange justeringsmuligheder sikrer dig en
ergonomisk arbejdsposition. På modeller med førerkabine kan for- og bagruder åbnes.
Let at køre. Instrumentpanelet omfatter en performancemonitor, et elektronisk traktormeter, og har en

 Integrerede arbejdslygter i taget for
fremragende belysning om natten.

kombination af analoge og digitale displays, som giver dig et klart overblik over traktorens status. Betjeningshåndtag
og kontakter er placeret ergonomisk og avancerede funktioner, f.eks. samme type Auto 4WD som på de større
Case IH traktorer, sikrer dig let og ubesværet betjening.
Sikker kørsel. Ved at integrere air-condition modulet indvendigt i taget, er det muligt at tilbyde denne funktion på
traktorer med førerkabine, og samtidig bevare en lav arbejdshøjde. Det lave tyngdepunkt sikrer fremragende kørsel
i ujævnt terræn og ikke mindst i bakkede områder, når der arbejdes på skråninger.
Fremragende udsyn og beskyttelse af afgrøden. Forstærkede glaspaneler helt ned til gulvet giver fremragende
udsyn til alle sider, og ikke mindst uhindret udsyn til et evt. undermonteret redskab. Quantum er designet til opgaver
hvor plads er et problem. De runde kanter på motorhjelmen sikrer minimal beskadigelse af træerne ved arbejde i
plantager m.v.

 Nedfoldelig styrtbøjle til opgaver, som
kræver lav totalhøjde.
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 Stærke 4-cylindrede dieselmotorer.  Turbolader og intercooler. Quantum
Med 3,2 eller 4,5 liter slagvolume, er
Quantum motorerne i særklasse, når
det gælder moment, reaktionstid og
brændstofeffektivitet.

motorerne er monteret med turbolader
og luft-til-luft intercooler for optimal
effektivitet og maksimal udnyttelse af
hver dråbe brændstof.

 Quantum-motorer giver let adgang til
rengøring og service.

 Brændstof påfyldes uden åbning af  Øget kapacitet. Med op til 90 liter  Lav frihøjde. Det vandrette udstødnimotorhjelmen.

6

brændstof (Quantum F) og brændstofeffektive motorer, kan disse traktorer
medføre tilstrækkeligt brændstof til en
lang arbejdsdag.

ngssystem gør det muligt for disse
traktorer at arbejde under lavthængende
grene. Som ekstraudstyr kan vælges
lodret udstødning til modeller med
førerkabine.
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MOTOR
Quantum betyder flere valgmuligheder.
Højpræstations dieselmotorer med turbolader og intercooler er fremstillet
specielt til Quantum V, N og F traktorer for at sikre den nødvendige styrke
til enhver opgave. Fra arbejde med kompakte harver til komplekse udfordringer
med PTO-drevne redskaber og tung hydraulik, sikrer Quantum ubesværet den
ønskede effekt. Med tretten modeller i området fra 65 til 106 hk, er valget dit.

Quantum 105 V, N og F

Quantum betyder alsidighed. Vælg en Quantum traktor til at udføre arbejdet på de offentlige arealer, i plantagen eller marker med
grøntsager. Motorerne når max. moment ved 1250 omdr/min. (3,2 liter motorer) og 1300 omdr/min. (4,5 liter motorer) for effektiv
præstation ved standardhastigheder, når der arbejdes med PTO-drevne redskaber.

80/109
75/102

65/88

450

60/82

400

55/75

350

Quantum betyder økonomi. Disse højeffektive, brændstoføkonomiske motorer kører ubesværet hele dagen med en brændstoftank

50/68

300

kapacitet på 77 liter (Quantum V / N) og 90 liter (Quantum F). Udledningerne fra udstødningen er også lave med overholdelse af Tier 3

45/61

250

op til 46%, som omsættes til blød overførsel af effekten til hjulene. PTO og hydraulik, som ubesværet klarer selv de tungeste
udfordringer under vanskelige forhold.

miljøreglerne, så du oplever ingen klager fra folk, som befinder sig i nærheden af disse miljøvenlige traktorer.

40/54
1000

1200

1400

1600

1800

2000

Moment (Nm)

Effekt (kw/hk)

70/95

Quantum betyder styrke. 4,5 liter motor med et imponerende moment på 398 Nm ved 1300 omdr/min., og en momentstigning på

200
2200 2300

omdr/min.

 Biodiesel godkendte Quantum V, N og F

motorer kan køre på op til 100% (B100)
biodiesel.

 Imponerende momentreserver. Med
op til 46% momentreserve er Quantum
motorerne altid klar til at yde en ekstra
indsats, når du har brug for det.
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 Powershuttle transmissioner. Stærke

oliekølede vådkoblinger sikrer bløde
retningsskift og fjerner behovet for brug
af kobling under opgaver, hvor der
skiftes retning meget hyppigt.

 Synchro shuttle er en standard

transmission med synkroniserede
gearskift. 16 frem/16 bak gear er
standard, 32 frem/16 bak med
mekanisk splitter er ligeledes til
rådighed.
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Hastigheder til enhver opgave. Til
opgaver med præcisionskørsel giver
Quantum krybegear dig ekstra fordele
med hastigheder helt nede på 300 meter
pr. time.

Soft start PTO. Om du vælger 540, 540E
eller 1000 omdr. PTO så sørger soft start
funktionen for blød igangsætning af
PTO’en.

 Altid den nødvendige effekt. Powershift,

Powerclutch, Powershuttle og krybegear
kan tilvælges for let betjening og
maksimal produktivitet. Quantum er
perfekt til frugt- og grønsagsdyrkere samt
kørsel på offentlige arealer.

Kørselsafhængig PTO.
PTO-omdrejningerne kan synkroniseres
med traktorens kørehastighed til
arbejde med specialmaskiner.
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TRANSMISSIONER OG PTO
Effektiv og økonomisk.
Det store udvalg af transmissioner giver mulighed for
at vælge netop den, som passer præcist til dit behov. Quantum
traktorer er monteret med en heavy-duty præcisionstransmission for blød, pålidelig funktion år efter år: PTO’en
er fremstillet til at sikre økonomisk effektoverførsel under
alle arbejdsforhold.
Endnu flere valgmuligheder. Basistransmissionen har en Synchro Shift gearkasse med 4 hastigheder og 4 områder og mulighed
for en 12-trins krybegearkasse, som giver totalt 28 frem- og 16 bakgear til din disposition. Powershiftversionen fordobler antallet
af fremhastigheder, så du med en krybegearkasse kan vælge mellem 44 gear. Med Powerclutch kan du skifte et gear op eller ned
ved et tryk på en knap og opnå bløde gearskift uden brug af koblingen, selv på skråninger og med tung belastning.

 Powerclutch.

Skift mellem alle
hovedgear ved et tryk på en knap uden
aktivering af koblingspedalen.

Imponerende gearområder. Kombineret med kørselsafhængig PTO, gør krybegearkassen disse traktorer perfekte til
præcisionssåning, arbejde i plantager og høstopgaver med hastigheder helt nede på 300 meter i timen ved nominelle
motoromdrejninger. I den anden ende af skalaen kan disse smalle traktorer komme op på 40 km/t. for sikker og økonomisk transport
på landevej.
Endnu flere anvendelsesmuligheder med 3-trins PTO. Quantum traktorer har som standard 540E omdr/min. PTO. Der kan også

Quantum 105 V, N og F

vælges 540/540E/1000 omdr. for yderligere anvendelsesmuligheder. PTO er på alle modeller servobetjent for beskyttelse af maskinen

540E

80/109

mod højt belastningsmoment under opstart.

540 / 1000

75/102

effekt.

 PTO arbejder ved 2000 motoromdr./min.
eller ved 1535 motoromdr./min.
i Economy funktion for høj styrke og
effektivitet.

65/88

450

60/82

400

55/75

350

50/68

300

45/61

250

40/54
1000

1200

1400

1600

1800

omdr/min.

2000

Moment (Nm)

 PTO’en sikrer effektiv levering af fuld

Effekt (kw/hk)

70/95

200
2200 2300
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 Det mekaniske liftsystem har
ukompliceret hurtig hæve- og
sænkekontrol.
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 Ergonomisk korrekt el-lift. Vælg
elektronisk liftkontrol for let betjening
af liften og dermed øget effektivitet og
produktivitet.

 Skærmmonteret liftbetjening for let
montering af redskaber og udstyr.

Præcise indstillinger. Hydraulisk tilt og
sidejusteringer kan foretages
førerkabinen under kørslen.

fra
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Høj kapacitet. Med en løftekapacitet
på op til 2600 kg, klarer Quantum
ubesværet enhver opgave.

HYDRAULISK LIFT

Løftekapacitet som på en stor traktor.
De specielle Quantum traktorer er monteret med en stærk hydraulisk lift i klassisk
Case IH stil. Det gennemtestede system er designet til at gøre de tunge opgaver lette.
En imponerende løftekapacitet sikrer øget effektivitet og indtjening.

Let betjening af liften. En total løftekapacitet på 2600 kg sikrer let håndtering af dine
redskaber og maskiner. Mekanisk liftkontrol er standard, og der kan vælges elektronisk
liftkontrol for øget effektivitet under jordbearbejdningsopgaver.
Ligesom på de større traktorer, kan du med EHC indstille løftehøjde og dernæst hæve
og sænke liften automatisk med et let tryk på kontakten. Både de mekaniske og
elektroniske systemer er udstyret med automatisk trækkontrol.
Præcis hydraulisk justering af stabilisatorer. Stabilisatorerne for liftarmene kan justeres
og fastlåses manuelt ved hjælp af det mekaniske standardsystem. Et hydraulisk system er
også tilgængeligt for justeringer under kørslen. Hydraulikcylindrene er tilsluttet første
fjernventil, som er dobbeltvirkende. Kontrolpanelet med 3 knapper placeret ved siden af
føreren giver mulighed for justering af liftmonterede redskaber under kørslen.
Ukompliceret betjening fra jorden. Skærmmonterede liftkontrolfunktioner giver sikker
og let tilkobling af maskiner og redskaber, også for en enkelt person.
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 Fleksibel betjening. Med op til 3  Hurtig arbejdsgang. Et flow på op til  Præcis justering. Flowkontrol gør det  Midtermontering. Der kan monteres
fjernventiler og 2 elektriske ventiler er det
muligt at forsyne op til 5 dobbeltvirkende
funktioner til betjening af selv de mest
komplicerede maskiner.

64 l/min for fjernventilerne, giver hurtig
arbejdsgang og maksimal produktivitet.

muligt at indstille og justere flowet
præcist efter hydraulikbehovet.

ekstra hydraulikventiler til forsyning af
front- eller midtermonterede redskaber.

 Manøvrering i marken og omkring på  Perfekt udsyn. Forskærme er tilgængelige

 Sikker præstation. Det lave tyngdepunkt

 Effektivitet og sikkerhed. Våde, indvendige

gården. Et imponerende styreudslag, og
en kort akselafstand sikrer perfekte
manøvreevner.

12

som ekstraudstyr til både 2- og 4WD
traktorer for at holde ruderne rene, uanset
vejrforholdene.

og automatiske 4WD systemer giver
fremragende stabilitet og øget sikkerhed
under under alle tænkelige situationer.

skivebremser, differentialespærrer og
mulighed for hydraulisk anhængerbremser
giver sikkerhed og effektivitet både i
marken og på landevejen.
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HYDRAULIKVENTILER OG DRIVLINIE
Alsidig og effektiv.
Udover
liftens
imponerende
kapacitet,
er
Quantum
traktorerne udstyret med et hydrauliksystem, som sikrer
optimal
alsidighed
til
en
lang
række
forskellige
arbejdsopgaver. Quantum V, Quantum N og Quantum F
traktorer er monteret med den nyeste teknologi, som leder
effekten til hjulene, hvor den skal bruges. Disse funktioner
sikrer høj effektivitet og dermed optimalt udbytte.

 Let justering af flowet til første fjernventil.

 Øget fleksibilitet med hydrauliske

stabilisatorer, som kontrolleres fra
førerkabinen.

Enestående kontrol med højkapacitetshydraulik. Først og fremmest sørger en separat 28 l/min hydraulikpumpe (35 l/min med
højtrykspumpe) til styresystemet for, at der altid er hurtig reaktion, selv hvis alle andre hydrauliske funktioner er i fuld brug.
Derudover er der en 48 l/min. pumpe (64 l/min. med højtrykspumpe) til rådighed for forsyning af lift og fjernventiler.
Enhver opgave løses ubesværet. Fjernventilsystemet kan justeres for at sikre, at alle opgaver, som involverer komplicerede
redskaber og kræver præcis betjening, kan løses ubesværet. Tre af fjernventilerne er dobbeltvirkende med mulighed for en ekstra
elektro-hydraulisk diverterfunktion for yderligere 2 ventiler. Standardudtag er placeret bagerst på traktoren, men midtermonterede
koblinger er tilgængelige til betjening af front- eller midtermonterede redskaber.
Auto 4WD trækevne. På versioner med 4WD giver automatisk elektro-hydraulisk tilkobling af forakslen føreren yderligere
sikkerhed under krævende forhold. 4WD tilkobles også automatisk, når begge bremser er aktiveret for at sikre optimal bremsning
under tung transport ved høje hastigheder. Kontrolsystemet skifter tilbage til 2WD ved hastigheder over 15 km/t. og ved et styreudslag
på over 30°.

 Auto 4WD til- og frakobler automatisk,

f.eks.
under
skarpe
drejninger,
under bremsning og i henhold til
kørehastigheden.

Imponerende manøvrering for sikker håndtering. Smalle motorer og en profileret motorhjelm giver mulighed for meget skarpe
drejninger. En venderadius på kun 3,3 meter for 2WD-versioner gør det let at vende for enden af rækkerne eller andre steder,
hvor pladsen er meget begrænset.
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DET ER IKKE KUN TRAKTORER I MARKEN, SOM STÅR TIL DIN RÅDIGHED.
Vore forhandlere har den fornødne erfaring til at hjælpe dig med at opnå det optimale udbytte og indtjening af dine maskiner. Kompetente reservedels- og servicespecialister
står til din rådighed både før, under og efter købet af din traktor. Og CNH Capital vil i samarbejde med dig tilbyde skræddersyede finansieringsløsninger, som dækker
præcist dine behov.
Vi giver dig et integreret maskine-, service- og finansieringssystem i en enkelt pakke. Alt med fokus på dine ønsker og behov.

ERFARNE FORHANDLERE

MAKSIMAL SERVICE FOR MAKSIMALT UDBYTTE –

FINANSIERINGSLØSNINGER GENNEM

VED DIN SIDE.

SÆSON EFTER SÆSON.

MERE END 50 ÅR.

Din Case IH forhandler ved, at du har

Case IH tilbyder Max Service, det første kundesupport netværk i

CNH

brug for det optimale udbytte af din

branchen. Og uden ekstraudgifter for dig. Max Service yder direkte

landbrugsindustrien har skabt en dyb forståelse for

investering. Det vil sige den rigtige

assistance fra producenten til dig og din Case IH forhandler. Hvis du

dine behov. Konkurrencedygtig finansiering af dine

Quantum V/N/F traktor, med de rigtige

har brug for service, reservedele eller bare har et spørgsmål, vil

maskiner med fleksible betalingsordninger kan

specifikationer monteret med det

Case IH medarbejderne hurtigt finde en løsning. Din Case IH

tilpasses din økonomi. Eller vælg løsningen med

udstyr og redskaber, som passer bedst

forhandler tilbyder allerede full-line programmet af reservedele og

leasing af maskiner og udstyr for at undgå større

til netop dine opgaver. Din forhandler

komponenter, komplette service- og vedligeholdelsesprogrammer

kontantbeløb. For øvrige behov kan vælges mellem vore

vil anbefale det korrekte ekstraudstyr

og branchens førende reklamationsret. Max Service giver dig endnu

løsninger, udarbejdet specifikt med henblik på

og dæk for optimal præstation. Og han

flere muligheder for at øge produktiviteten med dine Case IH

landbrugsbranchen. Vi kan også hjælpe med at beskytte

er klar til at analysere resultaterne

maskiner – og minimering af værkstedstiden. Vort mål er din fulde

din investering af udstyr med en lang række

sammen med dig – mark for mark.

tilfredshed, og din forhandler og Max Service er altid til din rådighed,

forsikringer og produkter til beskyttelse af maskiner.

når du har brug på assistance på tlf. 00800 227344 00.

Der er altid en løsning, som passer præcist til dine

Capital’s

omfattende

erfaring

indenfor

behov, og CNH Capital hjælper dig med at finde den.

MOTOR
Antal cylindre / kapacitet [cm3]
Motortype
Nom. motoreffekt ECE R120 1) [kW/hk]
Max moment ECE R120 1)
[Nm @ motor omdr/min.]
Momentstigning akk. OECD [%]
Brændstoftankkapacitet [liter]
TRANSMISSION
Synchro shuttle - Standard [ekstraudstyr]
Powershuttle - Standard [ekstraudstyr]
Krybegear - Synchro [Powershuttle]
DREV OG STYRETØJ
Forakseltype
4WD foraksel standard

QUANTUM
65V

QUANTUM
75V

4 / 3200

Liftbetjening type
Lift
Løftekapacitet [kg]
VÆGTE* OG DIMENSIONER 2)
Min. vægt - 2WD uden førerkabine /
4WD kabine [kg]
Max tilladt vægt - 2WD uden kabine /
4WD kabine [kg]
Akselafstand - 2WD / 4WD [mm]
Max højde 3) over rat / ROPS [mm]
Max højde 3) standardkabine [mm]
Min. bredde med standarddæk 3) [mm]
Min. bredde (mm) bagdæk
Min - Max sporvidde, for 2WD [mm]
Min - Max sporvidde, for 4WD [mm]
Min - Max sporvidde, bag [mm]
STANDARD DÆKMONTERING*
For 2WD, 4WD
Bag
- Ikke tilgængelig

Pagina 15

QUANTUM
105V

QUANTUM
75N

4 / 4500

4 / 3200

48 / 65

4 / 3200
4 / 3200
4 / 4500
Tier 3, Turbolader og intercooler
57 / 78
65 / 88
71 / 97

78 / 106

290 @ 1250
46
73

330 @ 1250
39
73

425 @ 1300
31
77

QUANTUM
85V

352 @ 1250
30
73

QUANTUM
95V

398 @ 1300
35
73

16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med mekanisk splitter]
16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med 2-trins Powershift]
28 frem / 16 bak [44 frem / 16 bak med 2-trins Powershift]
ekstraudstyr 2WD eller 4WD
elektro-hydraulisk tilkobling med begrænset
slip eller fuld differentialespærre
automatisk 4WD og differentialespærrebetjening
i henhold til styreudslag
3340
3340
3440
3440

4WD ekstraudstyr
Venderadius 4WD [mm]
PTO
Type
Standard PTO bag, omdrejninger
Ekstra omdr. tilgængelige
HYDRAULIK SYSTEM
Max pumpeflow - styresystem
Max pumpeflow - lift og udv. hydraulik
Fjernventiler
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3340

QUANTUM
105N

QUANTUM
75F
4 / 3200

57 / 78
330 @ 1250
39
77

352 @ 1250
30
77

330 @ 1250
39
90

398 @ 1300
35
77

425 @ 1300
31
77

16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med mekanisk splitter]
16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med 2 speed Powershift]
28 frem / 16 bak [44 frem / 16 bak med 2 speed Powershift]

3340

ekstraudstyr 2WD eller 4WD
elektro-hydraulisk tilkobling med begrænset
slip eller fuld differentialespærre
automatisk 4WD og differentialespærrebetjening
i henhold til styreudslag
3340
3440
3440
elektro-hydraulisk tilkobling
540 / 540E
1000 omdr/min. + kørselsafhængig PTO

28 l/min [35 l/min med højtrykspumpe]
48 l/min [64 l/min med højtrykspumpe]
max 3 bag, elektro-hydraulisk diverter som ekstraudstyr
diverterfunktion på op til 2 ventiler
MHC [Mekanisk liftkontrol] eller EHC [Elektronisk liftkontrol]
Manuel eller hydraulisk justering med uafhængig ventil
2600
2600
2600
2600

2320 / 2710

QUANTUM
95N

4 / 3200
4 / 4500
4 / 4500
Tier 3, Turbojlader og intercooler
65 / 88
71 / 97
78 / 106

elektro-hydraulisk tilkobling
540 / 540E
1000 omdr/min. + kørselsafhængig PTO

2600

QUANTUM
85N

QUANTUM
85F

QUANTUM
95F

QUANTUM
105F

4 / 3200
4 / 4500
4 / 4500
Tier 3, Turbojlader og intercooler
65 / 88
71 / 97
78 / 106

57 / 78

352 @ 1250
30
90

398 @ 1300
35
90

425 @ 1300
31
90

16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med mekanisk splitter]
16 frem / 16 bak [32 frem / 16 bak med 2 speed Powershift]
28 frem / 16 bak [44 frem / 16 bak med 2 speed Powershift]
ekstraudstyr 2WD eller 4WD
elektro-hydraulisk tilkobling med begrænset
slip eller fuld differentialespærre
automatisk 4WD og differentialespærrebetjening
i henhold til styreudslag
3340
3340
3440
3440
elektro-hydraulisk tilkobling
540 / 540E
1000 omdr/min. + kørselsafhængig PTO

28 l/min [35 l/min med højtrykspumpe]
48 l/min [64 l/min med højtrykspumpe]
max 3 bag, ekstraudstyr elektro-hydraulisk
diverterfunktion på op til 2 ventiler
MHC [Mekanisk liftkontrol] eller EHC [Elektronisk liftkontrol]
Manuel eller hydraulisk justering med uafhængig ventil
2600
2600
2600
2600

28 l/min [35 l/min med højtrykspumpe]
48 l/min [64 l/min med højtrykspumpe]
max 3 bag, ekstraudstyr elektro-hydraulisk
diverterfunktion på op til 2 ventiler
MHC [Mekanisk liftkontrol] eller EHC [Elektronisk liftkontrol]
Manuel eller hydraulisk justering med uafhængig ventil
2600
2600
2600
2600

2320 / 2710

2320 / 2710

2410 / 2790

2410 / 2790

2405 / 2765

2405 / 2765

2495 / 2855

2495 / 2855

2762 / 2910

2762 / 2910

3650 / 3800
2080 / 2093
1315 / 2245
2145
1080

3650 / 3800
2165 / 2180
1400 / 2380
2190
1200

3650 / 4000
2080 / 2093
1410 / 2340
2235
1305

3900 / 4400
2068 / 2093
1450 / 2390
2273
1398

1002 - 1214
1041 - 1275
943 - 1350

1002 - 1214
1041 - 1275
943 - 1350

1146 - 1565
1217 - 1547
1096 - 1550

3900 / 4400
- / 4400
2068 / 2093
- / 2180
1450 / 2390
1500 / 2480
2273
2273
1398
1398
1398 mm med 340/85 R28
1146 - 1565
1217 - 1547
1217 - 1547
1096 - 1550
1096 - 1550

- / 4400
- / 2180
1500 / 2480
2273
1398

856 - 1088
835 - 1049
781 - 1261

3650 / 4000
3650 / 4000
2080 / 2093
2165 / 2180
1410 / 2340
1460 / 2440
2235
2250
1305
1530
1225 mm med 320/85 R28
1002 - 1214
1002 - 1214
1041 - 1275
1041 - 1275
943 - 1350
943 - 1350

3650 / 4000
2165 / 2180
1460 / 2440
2250
1530

856 - 1088
835 - 1049
781 - 1261

3650 / 3800
3650 / 3800
3650 / 3800
2080 / 2093
2080 / 2093
2165 / 2180
1315 / 2245
1360 / 2290
1400 / 2380
2145
2190
2190
1080
1200
1200
1069 mm med 11.2 R28 (280/85 R28)
856 - 1088
856 - 1088
856 - 1088
835 - 1049
835 - 1049
835 - 1049
781 - 1261
781 - 1261
781 - 1261

7.00-12,
8.0/75-15
280/85 R24

7.00-12,
8.0/75-15
280/85 R24

7.00-12,
240/70 R16
320/85 R24
(12.4 R24)

7.00-12,
260/70 R16
340/85 R24

7.00-12,
260/70 R16
340/85 R24

7.00-12,
280/70 R18
420/70 R28

6.50-16,
260/70R20
340/85 R28

6.50-16,
260/70R20
340/85 R28

-,
260/70R20
340/85 R28

7.00-12,
240/70 R16
320/85 R24
(12.4 R24)

* I henhold til gældende lovgivning og specifikationer

7.00-12,
240/70 R16
320/85 R24
(12.4 R24)

1) ECE R120 svarer til ISO TR14396

2) Med standarddæk

7.00-12,
280/70 R18
420/70 R28

- / 3000

-,
260/70R20
340/85 R28

- / 3000

1217 - 1547
1096 - 1550

3) For 4WD traktor monteret med standarddæk

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.
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