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PÅTAG DIG DE SVÆRESTE OPGAVER 
Farmall C: En stærk traktor der kan det hele
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Case IH Farmall C-traktorer er definitionen af alsidighed med et kompakt design, der 
indeholder en motor og en transmission, hvis formåen overstiger det kompakte ydre. 
Det er hemmeligheden bag deres evne til nemt at skifte mellem havearbejde på 
begrænset plads det ene øjeblik og en hel dags markarbejde i det næste. Den er ideel 
på en græsmark og på gårde med kvægbesætninger, i specialvirksomheder som 
fjerkræavl og grøntsagsdyrkning samt til vedligeholdelsesarbejder på græsplæner og 
rekreative områder. Farmall C mere end lever op til sit navn.
Hvis du har ledt efter en allrounder, men tror at mindre traktorer ikke kan følge med 
de større traktorer i forhold til specifikationer, så kig igen - på Case IH Farmall C!

Fra et simpelt mekanisk grundniveau til powershift og powershuttle med to hastigheder fås 
der et bredt udvalg af tilgængelige transmissioner. Denne lave traktor med høj energi 
kombinerer den bedste teknik fra kompakte arbejdstraktorer med de avancerede teknologiske 
funktioner du kender fra større maskiner og er blevet vant til at forvente fra Case IH. Og med 
opdaterede funktioner inklusiv det valgfri Multicontroller-armlæn, mere end 4.400 kg 
løftekapacitet, tre-hastigheds-PTO og læsseklar pakke fra fabrikken, samt en ny heavy duty 
foraksel og en større bagaksel, er den nu mere alsidig end nogensinde før.

FARMALL C – SKABT TIL AT VÆRE ALSIDIG
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UDVALGET AF FARMALL C
Kompakt og alsidig 

Med et omfattende udvalg af fabriksmonteret udstyr kan Farmall C-traktorerne skræddersyes til alle former for 
landbrug, kommunale og industrielle opgaver. Din traktor kan bygges præcist som ønsket med et bredt udvalg af 
dæk, hydrauliske fjernventiler, frontlift og frontlæssere. Resultatet er, at du får præcis den traktor, du har brug for 
til de opgaver, din virksomhed kræver.

OPLEV NEM BRUG, KOMFORT OG ALSIDIGHED HVER DAG

INTUITIVT OG KOMFORTABELT INDRE
Bredt åbnende glasdøre og en indgang i fuld højde gør det nemmere at træde ind 
i kabinen fra hver side. Betjeningsknapperne er placeret logisk, så betjening bliver 
instinktivt, hvilket gør Farmall C passende til løsarbejdere såvel som ejeren selv. 
Og den valgfrie Multicontroller placerer funktioner som retningsskift, powershift og 
liftbetjening ved dine fingerspidser, hvilket gør betjening af de vigtigste funktioner 
ubesværet. Kabinen giver uhindret udsyn til redskaberne i alle retninger, og 
fritsynstag er ideelt til frontlæsserarbejde. Fuldt justerbare arbejdslygter er integreret  
i taget og giver det lys, der behøves for at fortsætte arbejdet efter solnedgang.

MODELLER
Nominel effekt ECE R120 ved 

2.200 o/min
(kW/hk(CV))

Antal cylindere / 
slagvolumen (cm3)

Maks. drejningsmoment (Nm) 
ved 1.500 o/min / 

momentstigning (ved)

Maks. løftekapacitet 
(kg)

Farmall 55 C 43 / 58

4 / 3.400

244

2.500Farmall 65 C 48 / 65 275

Farmall 75 C 55 / 75 309

Farmall 85 C 63 / 86 351

4.400
Farmall 95 C 73 / 99 407

Farmall 105 C 79 / 107 444

Farmall 115 C 84 / 114 457

DEN RIGTIGE TRANSMISSION DER OPFYLDER DINE BEHOV
Den mekaniske standardtransmission har 12 fremadgående gear og 12 bakgear 
og fås også med koblingsfri vendegear. De fire mest populære modeller i serien fås 
også med koblingskontakt og koblingsfri vendegear, plus et to-hastigheds-Powershift, 
der fordobler antallet af tilgængelige hastigheder til 24 fremadgående gear og 24 
bakgear, plus koblingskontakt og koblingsfri vendegear. Når den kombineres  
med en 40 km/t ECO til hurtig kørsel på vej ved lave motoromdrejninger, er  
resultatet ideelt til transportopgaver. En krybegearkasse til lavere hastigheder  
er ekstraudstyr.
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ALSIDIG HYDRAULIK TIL KRÆVENDE OPGAVER
Farmall C er med en løftekapacitet på liften på op til 4.400 kg, separate hydrauliske 
kredsløb til styring og eksterne funktioner bygget til at håndtere tunge maskiner som 
slåmaskiner og maskiner og jordbearbejdningsredskaber. Med et valg på op til tre bag- og 
to midtermonterede hydrauliske fjernventiler kan det hydrauliske flow rettes efter behov 
for at kontrollere et bredt udvalg af udstyr. Farmall C leveres klar som en ideel traktor med 
frontlæsser.  

PTO-HASTIGHEDER FOR MAKSIMAL ALSIDIGHED
Farmall C-traktor er som standard udstyret med tre valgbare PTO-hastigheder til at 
opfylde arbejdskravene præcist og for at optimere brændstoføkonomien. Udover 
standardhastighederne på 540 og 1.000 o/min, der passer til forskellige typer redskaber, 
findes der en økonomihastighed på 540E o/min, der gør det muligt at opnå denne 
akselhastighed ved lavere motoromdrejninger for at passe opgaver, der kræver hele  
540 o/m men med lavere kraft.

DEN IDEELLE TRAKTOR MED FRONTLÆSSER
Farmall C-modeller er fra fabrikken klar med alt hvad du har brug for til at gøre din traktor 
til en effektiv maskine til håndtering af materialer. Selvom de virker med enhver læsser er 
de af hensyn til en optimal produktivitet specialdesignet til brug med den matchende  
Case IH LRZ-læsserserie. 

AKSLER MED HØJERE KAPACITIET
Farmall C Hi-Lo kan også leveres i 
en heavy duty version, udstyret med 
kraftigere aksler. Det betyder en 
højere tilladt totalvægt på 6.500 kg. 
De er desuden udstyret med stærkere 
styrecylindre for nemmere styring.

EFFEKTIVE MOTORER GIVER DE BEDSTE 
RESULTATER
Med turboladede motorer med commonrail 
insprøjtningsteknologi med højt tryk fås højere 
effekt ved lavere brændstofforbrug. Alle modellerne 
opfylder Stage IIIB-emissionstandarder med et 
system til efterbehandling af udstødningsgas. 
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F G H

Der findes ikke en mere komfortable traktor i denne klasse 
end Case IH Farmall C. Det er en vovet påstand, men vi er 
sikre på, at du er enig. Mødt af bredåbnende døre og trin 
med let adgang på begge sider, bydes føreren velkommen 
af et fladt gulv og et behageligt og fuldt justerbart sæde, 
der fås med luftaffjedring som ekstraudstyr og kan håndtere 
de mest ujævne jordoverflader, mens et komfortabelt 
sammenklappligt instruktørsæde er ekstraudstyr. Tilføj et 
ergonomisk betjeningslayout og stille omgivelser, og de 
lange dage bliver nemmere at håndtere. 
Fremragende udsyn og fritsynstag forbedrer nem brug og 
produktivitet. På modellerne uden kabine gør de store 
håndtag og det flade gulv også adgang lettere, mens en 
ISO-monteret platform udjævner vibrationerne fra et ujævnt 
terræn. Alle vigtige betjeningsknapper er logisk placerede 
og indenfor let rækkevidde for at gøre arbejdstiden mere 
komfortabel og mere produktiv. Du vil finde det nemt at 
blive ved med at være fokuseret, da de mest anvendte 

betjeningsenheder, som gearstang, betjening af 
fjernventiler, gashåndtag og det valgfrie integrerede joystick 
til frontlæsser, er tæt på hinanden og indenfor let rækkevidde 
på det højre konsol. Den valgfri Multicontroller placerer 
funktioner som retningsskift, powershift og liftbetjening ved 
dine fingerspidser.
Instrumentpanelet kombinerer analoge instrumenter med 
digitale displays på den bedste måde og giver fuld kontrol 
med alle de oplysninger, du har brug for til at få arbejdet 
gjort. Ventilationsdesignet for varme- og air condition-
systemerne gør det nemmere at skabe det ideelle miljø i 
kabinen for at kunne arbejde behageligt året rundt, uanset 
vejret. Udvendigt findes der seks fuldt justerbare 
arbejdslygter til at gøre arbejde om natten meget nemmere.

FARMALL C - DEN KOMPAKTE TRAKTOR TIL DEM 
MED STORE IDÉER

DEN PERFEKTE ARBEJDSPLADS
Velkommen til din komfortzone

FUNKTIONER

A    Ergonomisk layout af betjeningsgreb og 
instrumentpanel

B       Nem adgang til førersædet takket være brede 
trin og vipbar ratstamme

C       Ideel sædekomfort med mulighed for 
luftaffjedring

D    Multicontroller-indstillingen grupperer 
transmissions- og hydraulikfunktioner for 
nemmere betjening

E    Integreret joystick betjening af 
midtermonterede fjernventiler

F      Alle modeller er også tilgængelige i ROPS-
version

G      Mekanisk betjening af fjernventiler er standard
H    Effektivt kabinedesign giver et fremragende 

udsyn
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FARMALL 75 C
1

FORDELE

n  Maksimal ydelse ved lav motorhastighed:
 - lavere brændstofforbrug:
 - reduceret vibration
 - slider mindre på traktorer og redskaber
n  Lav tomgangshastighed på 700 o/min: 

lavere brændstofforbrug
n  600 timers serviceinterval

GØR MERE MED MINDRE
Effektivitet begynder med enestående individuelle komponenter

FPT-4-cylinder common rail-motoren behøves ikke køres ved nominel hastighed for at arbejde: den 
leverer fuld effekt ved et brændstofsparende 1.800 o/min (55 C - 75 C) og 1.900 o/min (85 C - 115 C). 
Dette holder ikke kun brændstofforbruget nede ved alle anvendelser, men resulterer også i øget 
kørekomfort pga. lavere lyd- og vibrationsniveauer.

FPT-motorens udviklingsteam har brugt meget tid og kræfter på at matche drejningsmoments-
karakteristikker for F5C-motorerne med reelle arbejdsforhold. Resultatet er imponerende: et maksimalt 
drejningsmoment på 457 Nm nås ved et brændstofsparende 1.500 o/min, hvilket gør denne Case IH 
Effecient Power-pakke til en af de mest effektive, der fås.

FARMALL C – EFFEKT ER IKKE ALTING
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FARMALL 115 C
2

1   FULD KRAFT, SELV VED 1.800 O/MIN
  Lavere motorhastighed = lavere 

brændstofforbrug. Case IH og FPT-
ingeniørerne har sørget for at den fulde 
effekt er nået ved 1.800 o/min (55 C - 75 C) 
og 1.900 o/min (85 C - 115 C), hvilket 
resulterer i sparsommeligt brændstofforbrug

2    MAKSIMALT DREJNINGSMOMENT VED 1.500 
O/MIN

  Med en drejningsmomentkurve optimeret 
ved et brændstofsparende 1.500 o/min 
leverer de nye FPT-motorer maksimalt 
drejningsmoment, hvor der er det største 
behov.

3    KONSTANTE MOTOROMDREJNINGER
  Med de seneste Farmall C-modeller er det 

nu muligt at indstille og gemme to 
motorhastigheder for at gøre betjening 
nemmere og mere effektiv - for eksempel en 
til vendinger på forageren og en til arbejde. 
Motorens software sørger for at den 
indstillede hastighed holdes under arbejde. 
Systemet kontrolleres af kontakter/afbrydere 
på førerens højre side. En af dem aktiverer 
valget af en af de to hastighedsindstillinger 
og den anden aktiverer finjustering af 
motorhastighedsindstillingen i trin. Et lys og 
en meddelelse på det digitale 
instrumentpanel angiver tilkoblingen af 
hastighedsindstilling 1 eller 2.



Farmall C tilbyder et udvalg af transmissioner, så du kan 
vælge den, der bedst opfylder dine behov. Bedst af 
tilgængelige specifikationer er 24 x 24 to-hastigheds-
Powershift med koblingsfrit vendegear og koblingskontakt 
(kun for Farmall 85 C til 115 C), hvilket gør retningsskift 
nemmere. Et elektrohydraulisk vendegear til Farmall 85C til 
115C inkluderer en koblingskontakt, der giver muligheden 
for at frakoble træk uden brug af koblingen, og er ideel for 
eksempel til arbejde med frontlæsser eller Mixervogn.

Alternativt kan du vælge en 40 x 40 to-hastigheds-
Powershift transmission med krybehastighed. Hvis der 
ledes efter en mere enkel løsning kan 12 x 12 Synchroshuttle, 
der fås med mekanisk eller hydraulisk koblingsfrit vendegear, 
vælges. De ekstra, kraftige for- og bagaksler øger nyttelasten 
for Farmall C til 6.200 kg, hvilket gør det muligt for 
traktorerne at håndtere de tungeste læs for maksimal 
produktivitet. 

FARMALL C - 
FREMSTILLET TIL EFFEKTIVITET OG UDHOLDENHED

10

* 1.000 PTO-hastigheder kun med Farmall-modellerne  
85 C, 95 C, 105 C og 115 C

UDNYT EFFEKTEN TIL AT GØRE ARBEJDET FOR DIG
Transmissionsindstillinger der passer til dine krav

FORDELE

n  30 eller 40 km/t 12x12 med synchro- eller 
hydraulisk vendegear fås til alle Farmall 
C-modeller

n 24 x 24 2-hastigheds-Powershift med 
koblingsfrit vendegear fås til Farmall 85 C - 
115 C

n  Krybehastigheder tilgængelige for større 
alsidighed - op til 40 x 40 hastigheder med 
2-hastigheds-powershift

n  Kraftige front- og bagaksler øger nyttelasten 
op til 6.200 kg
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Hastighedsdigram 24x24 transmission Hi Lo 40 km/t 

-  Hastigheder i km/t ved  
2.300 motorom./min

- Med dækmål 16.9R34
- 40 km/t ved lavere motoromdr.
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Farmall C fås med fem forskellige PTO-muligheder: 540, 
540 / 540E, 540 / 1,000*, 540E / 1,000* med 
kørselsafhængig og 540 / 540E / 1,000. Alle modeller med 
kabine har elektrohydraulisk PTO-tilkobling, og modellerne 
med åben platform har et mekanisk tilkoblingssystem. 

540 og 1.000* PTO-hastigheden er tilpasset maks. 
motorydelse for at overføre maksimal effekt, mens 540 
Economys hastighed er der, hvor motoren når det maksimale 
drejningsmoment for bedre brændstoføkonomi og bedre 
lydniveau. 

Den integrerede frontlift og 1.000 o/min front PTO er 
designet til at passe perfekt og er fuldt kompatible med 
frontlæssere. Betjeningen er mekanisk og løftekapaciteten 
er 1.670 kg. 

Et elektrohydraulisk vendegear til Farmall 85 C til 115 C 
inkluderer en koblingskontakt, der giver muligheden for at 
frakoble træk uden brug af koblingen, og er ideel for 
eksempel til arbejde med en frontlæsser eller mixervogn.

FARMALL C – PERFEKT PTO

PTO-PAKKER TIL ETHVERT BEHOV
Udstyr din traktor efter dine behov 

FORDELE

n  PTO-hastighed indrettet efter 
motorhastigheden – lavere 
brændstofforbrug, nedsat 
omdrejningstal, lavere lydniveau, færre 
vibrationer

n PTO med 3 hastigheder 540 / 540E / 
1000 fås som ekstraudstyr til Farmall 
85 C til 115 C

n   Bredere udvalg af udstyr, der er 
kompatibelt med traktoren 

Hvad enten du fokuserer på kraft eller brændstofeffektivitet leverer PTO med 
effektiv kraft den rigtige hastighed til hver opgave.
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100% of the 
implement weight

Med den elektroniske frontlift (EFH) får du det meste ud af 
de frontmonterede redskaber. Den nivellerer automatisk det 
frontmonterede redskabs forudindstillede højde og holder 
trykket ved jorden konstant. Dette giver øget redskabskontrol 
ved frontmonteret slåmaskine og andre frontmonterede 
redskaber.

STANDARD FRONTLIFT
Den frontmonterede skivehøsters fulde 
vægt ligger på dens slæbesko. Et højt 
tryk mod jorden resulterer i lavere græs- 
og ensilagekvalitet og større skader af 
jorden. 

EFH ELEKTRONISK FRONTLIFT
EFH'ens  belastningssensor registrerer 
det frontmonterede redskabs tryk mod 
jorden og giver føreren mulighed for at 
justere det fra kabinen. Redskabets 
mindre tryk på jorden resulterer i bedre 
græskvalitet og mindre skader på jorden. 
Desuden vil forhjulenes højere tryk mod 
jorden gøre traktoren nemmere at styre.

STANDARD FRONTLIFT
En konventionel opsætning af frontliften 
justerer højden af de frontmonterede 
redskaber i forhold til forhjulenes 
position. Når traktoren når en ujævnhed 
på marken, når forhjulene ujævnheden 
efter det frontmonterede redskab. Derfor 
øges redskabets tryk mod jorden, mens 
hjulenes tryk mindskes. Resultatet er 
beskadiget græs og forurening af græsset 
med jord.

EFH ELEKTRONISK FRONTLIFT
EFH'ens belastningssensor registrerer 
automatisk ændringer i trykket ved 
jorden, der skyldes ujævnheder i terrænet, 
og løfter eller sænker automatisk 
frontredskaberne for at vedligeholde 
trykket. Resultatet er en bedre 
græskvalitet, færre skader  på jorden, 
lettere styring og bedre kørselskomfort 
for føreren.

FORDELE

n  Fuldt integreret frontlift og front PTO 
n EFH (elektronisk betjent frontlift) med trykkontrol ved jorden  

for at køre mere sikkert på stejle skråninger og for bedre kørekvalitet
n Fuldt integreret frontlift med en løftekraft på op til 1.670 kg  

( Farmall 85 C - 115 C).

FÅ DET MESTE UD AF DINE FRONTREDSKABER
Fuld løftekraft, der er nem at arbejde med
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FORDELE

n  Fuldt integreret frontlift og front PTO 
n EFH (elektronisk betjent frontlift) med trykkontrol ved jorden  

for at køre mere sikkert på stejle skråninger og for bedre kørekvalitet
n Fuldt integreret frontlift med en løftekraft på op til 1.670 kg  

( Farmall 85 C - 115 C).
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LÆG KRAFTEN, HVOR DU HAR 
BEHOV FOR DEN
Håndter de tungeste opgaver

FORDELE

n Maks. løftekapacitet op til 4.400 kg
n Øget løftekapacitet til at håndtere større 

redskaber
n Op til 3 mekaniske fjerventiler bag og 

to midtermonteret til styring af ekstra 
udstyr (frontlæsser, frontmonteret 
redskab).

n Forberedt til frontlæsser fra fabrikken 
giver integreret design og kompatibilitet 
med frontlift

Farmall 55 C, 65 C og 75 C er udstyret med en mekanisk 
betjening af lift med en maks. løftekapacitet på 2.500 kg. 
Farmall 85 C, 95 C, 105 C og 115 C traktorer fås med 
enten mekanisk eller elektronisk liftbetjening. Med ekstra 
hjælpecylinder som ekstraudstyr (kun Farmall 85 C, 95 C, 
105 C og 115 C) har de en maksimal løftekapacitet på 
4.400 kg.

Farmall C traktorer fås også med en standard hydraulikpumpe 
med en kapacitet på 48 liter pr. minut. Hvis du har brug for 
yderligere hydraulisk flow, er der mulighed for en ekstra 
pumpe med en kapacitet på 64 liter pr. minut (kun Farmall 
85 C, 95 C, 105 C og 115 C). Traktorerne kan udstyres med 
op til tre bagmonterede fjernventiler og en el-omskifter, op 
til samlet 8 koblinger og to midtermonterede hydrauliske 
fjernventiler, der er ideel til frontlæssearbejde. Med alt 
dette ekstraudstyr og et ergonomisk placeret, letanvendeligt 

joystick, kan du med lethed betjene alle slags redskaber på 
din Farmall C traktor. Forberedelsen til frontlæsser, som fås 
til Farmall C, omfatter en midtermonteret fjernventil 
konfigureret til frontlæsser, der har en flowkapacitet på 60 
l/min. En multikobler gør det hurtigt og nemt at tilslutte 
ventilerne samt de elektriske stik til den 3. og 4. 
frontlæsserfunktion  

I kabinen omfatter forberedelsen til frontlæsser et fuldt 
integreret joystick, der er placeret indenfor rækkevidde til 
højre for føreren. Hvad enten der skal arbejdes med 
almindelig eller højt specificeret frontlæsser er udsynet 
fremragende takket være et bredt rammedesign og begge 
typer frontlæssere er kompatible med traktorer, der er 
udstyret med en frontlift.

FARMALL C – LET AT BETJENE
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FRONTLÆSSERMODELLER Type Maks. løftehøjde 
(mm)

Traktorens effektområde 
(HK)

LRA 65 Redskab 3.010 45-65
LRA 75 Redskab 3.460 55-80
LRA 85 Redskab 3.760 65-100
LRA 95 Redskab 4.080 75-120
LRZ 85 Højt spec 3.450 50-90
LRZ 95 Højt spec 3.740 70-100
LRZ 100 Højt spec 3.740 70-110
LRZ 120 Højt spec 4.070 90-120
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ULTIMATIV DRIVLINJEEFFEKTIVITET
Alsidig og sikker, uafhængigt af terrænet

En ny HD foraksel kan leveres til Hi-Lo modellerne og giver sammen med en stærkere 
bagaksel mulighed 220 kg ekstra nyttelast. Den nye Farmall C er kan håndtere større 
redskaber, og øger dermed din produktivitet. 

Branchens bedste motorer duer ikke til noget, hvis de ikke bruges, hvor der er behov 
for dem - på jorden. Derfor fokuserer Case IH på transmissioner, styretøj, bremser og 
hjul/dæk for at sikre, at så meget af maskinens potentiale som muligt når jorden.

Kompakte mål og snæver vendediameter gør det nemt at komme ind i normale lader 
og stalde rundt om gårdspladsen uden at påvirke førerens komfort. Kabinedesignet på 
Farmall C er optimeret for at gøre traktoren behagelig at køre igennem en åbning på 
2,5 m på 16.9R30-dæk uden problemer. På de samme dæk har Farmall C en samlet 
bredde på under 2 m, hvilket betyder, at de snævre porte i gamle stalde ikke er et 
problem.

Let at dreje og en styrevinkel på 55 grader på modellerne med 4 WD sikrer, at snævre 
vendinger altid er mulige. For at sikre en ultimativ manøvredygtighed findes der en 
version med 2 WD, der er det ideelle valg til f.eks. en mixervogn. Til brug ved 
grøntsagsdyrkning kan sporvidden let justeres mellem 1,4 m og 1.9 m for at køre 
mellem bede med forskellige bredder både på åbne marker og i drivhuse.

Der er et bredt udvalg af landbrugsdæk, fra smalle til at køre mellem bede og bredere 
dæk til kørsel på græsmarker. Til kørsel på marken findes der et bredt udvalg af 
sporvidder og dækkombinationer for at sikre, at Farmall C er konfigureret korrekt, så 
den undgår at beskadige afgrøden. Til kommunalt brug findes der slidstærke 
industridæk, der har en længere levetid og giver en mere behagelig kørsel på veje. Til 
pleje af rekreative områder findes dæk til plæner, der skånerf.eks. sportsbaner.

FARMALL C – DIN LANDBRUGSVEN

Venderadius på 3,82 m (Farmall 55 C - 75 C) og 4,33 m (Farmall 85 C - 115 C).Det rette valg til et bredt udvalg af opgaver. Lave porte er ingen hindring for Farmall C.
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Venderadius på 3,82 m (Farmall 55 C - 75 C) og 4,33 m (Farmall 85 C - 115 C). Græsdæk med skånsomt mønster er egnede til brug på sportsbaner. Slidstærke, industridæk er ideelle til kørsel på vej.
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0 800 0281 910
afssupporteur@caseih.com
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Nyd af være i vindersporet med Case IH styresystemer. 
Reducer emissioner og overlap automatisk for at spare 
brændstof og arbejdsløn, og styr dit forbrug af såsæd, 
gødning og kemikalier mere effektivt end før. EZ-Guide 250 
er startsystemet for sporstyring med lysbjælke. Dette Case 
IH-system har et intuitivt interface og er klar til brug ved 
leveringen.
EZ-PILOT™ kan også retrofittes på din Farmall C traktor. 
Når den er aktiveret, drejer EZ-PILOT™ rattet med et 
integreret, elektrisk motordrev. Præcis styring er til rådighed 
ved hastigheder over 3 km/t og kan holdes selv på skråninger 
og i bølgende landskaber, således at føreren ikke trættes 
under udfordrende styreforhold. Da motoren er integreret i 
ratstammen, er oversynet over instrumentpanelet og 
kontrollen over betjeningen lige så uovertruffet som førerens 
benplads. Dette system giver mulighed for ubegrænset 

manuel styring, når det ikke er aktiveret. EZ-PILOT™ er den 
ideelle opgraderingspakke, hvis der ønskes høj præcision i 
markerne til en overkommelig pris.

Vi ved, at landbrugsarbejde ikke kun finder sted mellem 
klokken 9 om morgenen og klokken 5 om eftermiddagen. 
Derfor yder Case IH teknisk support døgnet rundt - med de 
rette personer, og når og hvor der er behov for dem - til at 
hjælpe dig tilbage på sporet og i gang igen. Opringninger til 
vores supportcenter logføres og kategoriseres, så alle AFS-
teknikere har adgang til anmodningen og løsningen. Denne 
delte viden hjælper os med at finde hurtigere og mere 
præcise løsninger.

FARMALL C – MERE EFFEKTIV END NOGENSINDE FØR

BLIV PÅ RETTE SPOR
Præcis, effektiv og produktiv

A  EZ-Pilot™

B  AG25 GNSS-antenne

C  FM-750TM-skærm

D  FM-250TM-skærm

FORDELE

n  EZ-Guide 250 er startsystemet af 
sporstyring med lysbjælke

n  EZ-PILOT og FM 300-skærmen støtter 
servostyring

n  Assisteret af T3TM-
terrænkompenseringsteknologi

n   AFS Support Center er engageret i at 
holde dig kørende



GENUINEPARTS
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 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. Det 
betyder, at din maskiner holder stille mindst muligt, så vi kan holde din bedrift i gang.

MAXSERVICE
DØGNET RUNDT. 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. De kan endda udføre fjerndiagnosticering ved hjælp af EST/
DATAR, så du hurtigt kan komme i gang igen, eller de kan tilkalde en servicetekniker, der 
bringer en reservedel ud i marken. I højsæsonen kan vi holde din bedrift i gang med assistance 
ved nedbrud.

SAFEGUARD
SAFEGUARD ER EN UDVIDET REKLAMATIONSRET.
Den er skræddersyet specifikt til dig og din maskinpark og kan indeholde vedligeholdelseskontrakter, 
servicering, telematik og Case IH-finansieringspakker. Vigtigst af alt giver den ro i sjælen, 
mekanisk dækning og gør det let og overskueligt at administrere maskinomkostningerne. Al den 
støtte, du har brug for, så vi kan holde din bedrift i gang.

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 og de maskiner, du anvender, i form af lån, leje eller 
leasing. Vores vigtigste mål er at styrke udbyttet af dine investeringer! Derfor kan du kombinere 
enhver finansieringsløsning fra CNH Industrial Capital med en maskinkasko forsikring for at 
minimere dine risici ved din investering.
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SERVICETEAM
Vi holder dig kørende

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

TEKNSIK SUPPORT     I     SERVICE     I     RESERVEDELE     I     MAXSERVICE     I     SERVICEFINANSIERING
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 * For at overholde landets love og specifikationer  
• Standardudstyr    Ekstraudstyr    - Ikke tilgængeligt    
1) Med standarddæk     2) Andre dæk på bestilling     3) ECE R120 svarer til ISO 14396 og 97/68/EC

C

A

D
B

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
Antal cylindere / slagvolumen (cm3) 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400
Type / emissionsniveau Commonrail-dieselmotor, turboladet og ladeluftafkølet / EURO-Stage IIIB Commonrail-dieselmotor, turboladet og ladeluftafkølet / EURO-Stage III B
Nominel effekt ECE R120 3) ved motor o/min (kW/hk(CV)) 43 / 58 ved 2.300 48 / 65 ved 2.300 55 / 75 ved 2.300 63 / 86 ved 2.300 73 / 99 ved 2.300 79 / 107 ved 2.300 84 / 114 ved 2.300
Maks. moment ECE R1203) ved motor o/min. (Nm ved o/min.) 244 ved 1.500 275 ved 1.500 309 ved 1.500 351 ved 1.500 407 ved 1.500 444 ved 1.500 457 ved 1.500
Momentstigning acc. OECD (%) 37 38 36 34 34 35 32
Brændstoftankens kapacitet (liter) 90 90 90 115 115 115 115
TRANSMISSION
12 x 12 Synchroshift med mekanisk vendegear, 30 eller 40 km/t • • • - -
24 x 24 Synchroshift med mekanisk vendegear og splitter, 30 eller 40 km/t - - - - -
12 x 12 Synchroshift med hydraulisk vendegear, 30 eller 40 km/t • • • •
24 x 24 Synchroshift med hydr. vendegear og splitter, 30 eller 40 km/t - - -
24 x 24 Hi-Lo med hydraulisk vendegear 40 km/t - - -
20 x 20 Synchroshift med mekanisk vendegear og krybegear, 30 eller 40 km/t - -
20 x 20 Synchroshift med hydr. vendegear og krybegear, 30 eller 40 km/t
40 x 40 Hi-Lo med hydraulisk vendegear og krybegear, 40 km/t - - -
PTO
Tilkoblingstype elektrohydraulisk elektrohydraulisk
Hastigheder standard (ekstra) (o/min) 540 (540/540E) 540 (540/1000 eller 540/540E/1000) 540/100 (540/540E/1000)
Kørselsafhængig funktion fås som ekstraudstyr til PTO (o/min) 540/540E 540/1000 eller 540/540E/1000
FRONTLIFT OG -PTO
Front-PTO 1.000 hastighed ved 1.920 o/m - - -
Frontlift maks. løftekapacitet (kg) - - - 1.670 1.670 1.670 1.670
4 WD OG STYRETØJ (DRIVLINJE)   
Type elektrohydraulisk elektrohydraulisk
Min. vendediameter 1) (m) 3,82 3,82 3,82 4,33 4,33 4,33 4,33
HYDRAULIKSYSTEM
Maks. pumpe flowhastighed Samlet (styring/bag lift og eksternt) (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 - mekanisk liftbetjening • • •
EHC - elektronisk liftbetjening - - - • • • •
Maks. løftekapacitet / OECD-løftekapacitet i hele området ved 610 mm (kg) 2.500 / 2.100 2.500 / 2.100 2.500 / 2.100 4.400 / 4.270 4.400 / 4.270 4.400 / 4.270 4.400 / 4.270
Maks. antal fjernventiler bagpå / i midten 3 mekaniske / 2 mekaniske 3 mekaniske / 2 mekaniske 3 mekaniske / 2 mekaniske 3 mekaniske / 2 mekaniske 3 mekaniske / 2 mekaniske 3 mekaniske / 2 mekaniske 3 mekaniske / 2 mekaniske
VÆGT OG MÅL1)

Cirka shippingvægt (kg) 2.880 2.880 2.880 3.600 3.600 3.600 3.600
Tilladt samlet vægt standard / HD version (kg) 4.500 / - 4.500 / - 4.500 / - 6.000 / 6.500 6.000 / 6.500 6.000 / 6.500 6.000 / 6.500
A: Samlet højde (mm) 2.434 2.434 2.434 2.569 2.569 2.569 2.569 
B: Samlet længde (mm) 4.001 4.001 4.001 4.243 4.243 4.243 4.243
C: Samlet bredde (over trinene) (mm) 1.922 1.922 1.922 1.923 1.923 1.923 1.923
D: Hjulafstand (mm) 2.102 2.102 2.102 2.235 2.235 2.235 2.235
STANDARDDÆK 2)

For 11.2R20 11.2R20 11.2R20 11.2R28 11.2R28 11.2R28 11.2R28 
Bag 12.4R32 12.4R32 12.4R32 13.6R38 13.6R38 13.6R38 13.6R38 
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CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin, Østrig

Gratisnummer: 00 800 22 73 44 00 

Sikkerhed skader aldrig! Læs altid brugervejledningen, inden du arbejder med et redskab. Kontroller maskiner og redska-
ber, 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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