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GØR DIT ARBEJDE NEMMERE
Den nye Farmall A

Hvis du søger efter en traktor, der er kompakt, omkostningseffektiv, let at betjene og med lave vedligeholdelseskrav, har 
du fundet den her. De nye Farmall 55/65/75 A-modeller, fra 55-75 hk, har alt, hvad du kan forvente af en Case IH-
traktor – de er solide, driftssikre og økonomiske. Deres enkle betjening, manøvredygtighed og lave vægt gør dem 
perfekte til alt lige fra let markarbejde til opgaver på gården samt læsserarbejde. Driftsomkostningerne holdes nede 
takket være den enkle vedligeholdelse og de økonomiske og alligevel kraftige motorer. Uanset dine behov kan Farmall 
A klare dem.

KABINEN
Kabinen på Farmall A med fire stolper giver fantastisk udsyn til 
siderne, så der er godt overblik over redskabernes yderpunkter, og 
samtidig gør det manøvrering rundt om bygninger lettere. Inden i 
finder du et komfortabelt arbejdsmiljø til lange arbejdsdage, med 
brugervenlige betjeningselementer.

MODELLER
Nominel effekt

ECE R120 ved 2300 o/m
(kW/hk(CV))

Antal cylindere / 
slagvolumen (cm3)

Maksimalt drejningsmoment 
(Nm) ved 1.400 o/m /
Momentstigning (ved)

Maks. løftekapacitet (kg)

Farmall 55 A 41 / 55

3 / 2.930

258
2.700

(3.000 med 2. cylinder)
Farmall 65 A 48 / 65 291

Farmall 75 A 55 / 75 341

MOTOREN
En effektiv motor på 2,9 liter er hjertet i enhver Farmall A-traktor 
med common rail-teknologi, der giver fantastisk reaktion og 
fin økonomi. Der er et konstant effektområde fra 1.900-2.300 
o/m, og det maksimale moment nås ved kun 1.400 o/m. 
Lange olieskifteintervaller på 600 timer holder udgifterne til 
service nede.

FARMALL A. ALSIDIGHED HVER DAG
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TRANSMISSION
En 8x8 mekanisk shuttle-transmission med en tophastighed på 
30 km/t er standard på 2WD-modellerne. Traktorer med 4WD har 
en mekanisk 12x12 shuttle-transmission med mulighed for 20x20 
krybegear til hastigheder ned til 100 m/t. Som ekstraudstyr kan 
der fås en 12x12 powershuttle til koblingsfrie skift frem/tilbage.

PTO
En PTO til 540 o/m er standard, men der kan som ekstraudstyr fås 
en PTO til 540/540E o/m til redskaber, der kræver fuld hastighed, 
men som ikke nødvendigvis er effektkrævende. Det gør det muligt 
at anvende redskaber til 540 o/m med lavere motorhastighed. Til 
redskaber, hvor arbejdshastigheden forbindes med hastigheden 
fremad, kan der desuden fås en 540/540E/kørselsafhængig PTO.

DET HYDRAULISKE SYSTEM
Med et system, der leverer op til 47 liter olie i minuttet har Farmall 
A-traktorerne masser af hydraulisk effekt på bageste lift og gennem 
fjernventilerne. Du får desuden en hurtig og effektiv reaktion, så 
du er sikker på, at dine redskaber reagerer hurtigt på traktorens 
betjening.
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KABINE MED FULD KOMFORT
En pragtfuld arbejdsplads

FUNKTIONER

A  Mekaniske fjernventiler 
B       Døre med fuldt udsyn 
C       Bremse- og koblingspedaler, der er lette at 

betjene
D    Slanke hjørnestolper
E    Udstødning monteret ved kabinestolpe
F      Justerbar ratstamme
G      Klar og tydelig skærm
H        Mulighed for integreret joystick

To døre med brede åbninger sikrer, at du kan komme ind i 
traktoren fra begge sider, og robuste trin sikrer skridsikker 
og sikker adgang. Du hopper let af og på disse traktor efter 
behov. 

En kabine med fire stolper og 5 m2 glas sikrer fremragende 
udsyn fremad, bagud og til begge sider. Tagvinduet er en 
hjælp, når der arbejdes med læsser, så lasten kan hæves og 
sænkes højt oppe fra, uden at føreren behøver at flytte sig 
fremad i sædet.

Farmall 55-75 A-traktorerne er forsynet med sæder, der er 
beregnede til lange arbejdsdage, og som giver fantastisk 

god støtte til førerens krop. Ventilation, varme samt kli-
maanlæg som ekstraudstyr sikrer et komfortabelt arbejds-
miljø, uanset vejret.

Et enkelt, ergonomisk design og brugervenlige betjeningse-
lementer gør det til en fornøjelse at arbejde med Farmall 
55-75 A-traktorerne. En justerbar ratstamme gør det let at 
finde en komfortabel arbejdsposition, instrumentpanelet er 
meget overskueligt, og arrangementet af betjeningselemen-
terne til højre for føreren gør det til en leg at betjene disse 
traktorer.

FARMALL A. LET ADGANG OG OPTIMALT UDSYN.



6

MOTOREN OG TRANSMISSIONEN
Arbejde med høj ydelse

FORDELE

n 2,9 liters FPT-motor
n Intet krav om DEF
n Vandret/lodret udstødning
n Serviceinterval på 600 timer
n 8x8-transmission som standard
n 12F/12R powershuttle som ekstraudstyr
n 2WD eller 4WD

FTP-motoren på 2,9 liter i Farmall 55-75 A-traktorerne er 
en af de mest brændstofeffektive af sin type, og den 
behøver ikke dieseludstødningsvæske (DEF/AdBlue). Med 
common rail-brændstofteknologien yder den konstant 
effekt fra 1900-2300 omdr./min. og et maksimalt moment 
ved 1400 omdr./min., hvilket gør det let at fastholde en 
økonomisk og effektiv ydelse. Olieskifteinterval på 600 
timer.

Basisspecifikationen for Farmall 55-75 A-traktorerne er en 
foraksel til 2WD, men alle modellerne kan konfigureres med 
4WD. På 2WD-modeller er transmissionen mekanisk med 8 
frem/8 bak og en tophastighed på 30 km/t. Standardpakken 
på Farmall 55-75 A-traktorer med 4WD er med en mekanisk 
vendegear med 12 frem/12 bak og med en tophastighed på 
40 km/t og et krybegear med 20 frem/20 bak med 
hastigheder ned til 100 meter/t. 4WD-modellerne kan som 
ekstraudstyr specificeres med en powershuttle med 12 
frem/12 bak til koblingsfrie skift fremad og baglæns.

FARMALL A. HELT IGENNEM EFFEKTIV.
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HYDRAULIK OG PTO
Kræfter til alle redskaber

Trepunktsophænget på Farmall 55-75 A-traktorer har en løftekapacitet på 2.700 
kg. Den kan øges til op til 3.000 kg med en hjælpecylinder. Der kan leveres op til 
tre hydrauliske fjernventiler, der forsynes med et olieflow på 47 l/min.
Farmall 55-75 A-traktorerne kan fra fabrikken leveres forberedte til læsser. Det gør 
monteringen billigere, og læsseren kan kobles til og fra hurtigt og let.
Farmall 55-75 A-traktorer er som standard forsynet med en PTO med 540 o/min. 
Der kan som ekstraudstyr leveres 540/540E o/min., der giver brændstofbesparelser 
ved opgaver med lavere effektbehov, og 540/540E/kørselsafhængig.

FUNKTIONER
n Løftekapacitet på 2,7 t 
n Løftekapacitet på 3,0 t (ekstraudstyr)
n Olieflow på 47 l/min.
n Forberedt til læsser
n 540/540E/kørselsafhængig PTO
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SERVICETEAM.
Koncentrer dig om dit landbrug, vi klarer resten.

Case IH’s SERVICE-TEAM,, et stærkt landsdækkende forhandlernetværk, branchens førende supportværktøjer fra Case IH, moderne undervisningsmetoder, klassens bedste 
reservedelssupport og logistikservice til Case IH's kunder med en fremragende altomfattende kundeservice, så kunderne kan koncentrere sig om arbejdet på marken!

TEKNSIK SUPPORT     I     SERVICE     I     RESERVEDELE     I     MAXSERVICE     I     SERVICEFINANSIERING

ORIGINALE DELE   VI SØRGER FOR, AT DINE MASKINER FUNGERER.
Din lokale Case IH-forhandler og teknikerne i vores særlige call center for reservedele, der er 
åbent 24/7, er sammen med deres kolleger inden for logistikken alle en del af Case IH 
ServiceTeam-netværket. De er blevet uddannet til at give dig ekspertrådgivning og til at løse 
problemer med henblik på at sikre, at de rigtige, originale Case IH-dele altid findes og afsendes 
med det samme, så du modtager dem senest næste dag, således at din maskine altid er i 
topform. 

MAXSERVICE   AROUND THE CLOCK. LANDET RUNDT.
Når du arbejder hele døgnet rundt, sørger MaxService for, at du aldrig er alene. Det er en særlig 
hjælpelinje, der sætter dig i forbindelse med Case IH's serviceteam 24/7. Vagtordninger hos din 
lokale forhandler står klar til at hjælpe dig med teknisk vejledning, softwareløsninger og 
bestilling af originale reservedele. I højsæsonen kan vi holde din bedrift i gang med assistance 
ved nedbrud.

   EN OPTIMAL FINANSIERINGSLØSNING TIL ENHVER INVESTERING.
CNH Industrial Capital er Case IH's finansieringsselskab. Vores medarbejdere er kyndige 
finansieringseksperter med mange års erfaring inden for landbruget. Vi har ikke blot kendskab 
til Case IH's produkter og markedet, men forstår også dine individuelle behov. Derfor er vi altid 
i stand til at tilbyde dig en finansieringsløsning til dine nye investeringer, som er skræddersyet 
specifikt til dine forretningsmæssige behov. Vores vigtigste mål er at styrke udbyttet af dine 
investeringer! 
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MODEL FARMALL 55 A FARMALL 65 A FARMALL 75 A

MOTOREN FPT FPT FPT

Antal cylindere / slagvolumen (cm3) 3 / 2.930 3 / 2.930 3 / 2.930

Type / emissionsniveau Common Rail-dieselmotor, turboladet og intercooler /  EURO-Trin IIIB

Nominel effekt ECE R120 3) ved omdr./min. (kW/hk(CV)) 41 / 55 ved 2.300 48 / 65 ved 2.300 55 / 75 ved 2.300

Maksimalt moment ECE R1203) ved o/m (Nm ved o/m) 258 ved 1.400 291 ved 1.400 341 ved 1.400

Momentstigning acc. OECD (%) 54 47 48

Brændstoftankens kapacitet (liter) 82 82 82

TRANSMISSION
 i8 x 8 Synchroshift med mekanisk vendegear, 30 km/t • • •
12 x12 Synchroshift med mekanisk vendegear og krybegear, 40 km/t • • •
12 x 12 Synchroshift med Powershuttle-vendegear, 40 km/t • • •
20 x20 Synchroshift med Powershuttle-vendegear og krybegear, 40 km/t • • •
PTO
Tilkoblingstype Mekanisk greb / servounderstøttet

Standardhastigheder (ekstra) (o/m) 540 (540/540E)

Kørselsafhængig PTO som ekstraudstyr (o/m) 540/540E

4WD OG STYRETØJ (DRIVLINJE)  

Type Elektrohydraulisk

Min. venderadius1) (m) 3,75 (2WD) / 4,71 (4WD) 3,75 (2WD) / 4,71 (4WD) 3,75 (2WD) / 4,71 (4WD) 

HYDRAULIKSYSTEM
Maks. pumpeflow i alt (styretøj/bageste lift og fjernventiler) (l/min) 47,7 (29/ 36,3) 47,7 (29/ 36,3) 47,7 (29/ 36,3)

MHC- mekanisk liftbetjening • • •
Maks. løftekapacitet  / OECD-løftekapacitet i hele området ved 610 mm (kg) 2.700 / 2.150 2.700 / 2.150 2.700 / 2.150

Maks. antal fjernventiler bagpå / midtermonterede ventiler 3 mekaniske / 2 mekaniske 3 mekaniske / 2 mekaniske 3 mekaniske / 2 mekaniske

VÆGT OG MÅL1)

Cirka shippingvægt (kg) 2.880 2.880 2.880

Tilladt totalvægt standard 2WD / 4WD (kg) 4.500 / 4.800- 4.500 / 4.800- 4.500 / 4.800-

A: Samlet højde (mm) 2.495 2.495 2.495

B: Samlet længde (mm) 3.856 3.856 3.856

C: Samlet bredde (hen over trin) 1.922 1.922 1.922

D: Hjulafstand 2WD / 4 WD 2.063 / 2.078 2.063 / 2.078 2.063 / 2.078

STANDARDDÆK 2)

For 320/70 R20 320/70R20 320/70R20

Bag 420/70 R28 420/70 R28 420/70 R28

* For at opfylde lovgivning og bestemmelser i dit land 
• Standardudstyr   Ekstraudstyr   - Ikke tilgængelig    
1) Med standarddæk   2) Andre dæk på anmodning   3) ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC



WWW.CASEIH.COM 

CNH Industrial Österreich GmbH 
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Østrig

Frikaldsnummer: 00 800 22 73 44 00 

Sikkerhed skader aldrig! Læs altid instruktionsbogen, inden du arbejder med et redskab. Kontroller maskiner og redskaber, 
før du bruger dem, og se efter, om de fungerer korrekt. Følg sikkerhedsskiltene, og benyt alle sikkerhedsfunktionerne. Denne 
brochure er blevet udgivet til distribution i hele verden. Standard- og ekstraudstyret samt de enkelte modellers tilgængelighed 
kan variere fra land til land. Case IH forbeholder sig ret til til enhver tid at foretage ændringer af design og teknisk udstyr uden 
forudgående varsel, uden at dette medfører nogen form for forpligtelse til at foretage sådanne ændringer på allerede solgte 
enheder. Selv om vi bestræber os for at sikre, at specifikationer, beskrivelser og illustrationer i denne brochure er korrekte på 
trykningstidspunktet, kan disse blive ændret uden forudgående varsel. Illustrationer kan vise ekstraudstyr, eller de viser måske 
ikke alt standardudstyr. Case IH anbefaler  smøremidler.
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