
TELESKOPLÆSSER 74 - 146 HK

FARMLIFT
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LØFTER DIN VIRKSOMHED 
til nye højder
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Case IH har altid fokuseret på behovene hos næsten enhver type landbrug, og Farmlift-
serien af teleskoplæssere fortsætter den tradition. Hvis der skal læsses korn, flyttes 
sække, stables baller, flyttes gødning, yder Case IH Farmlift-teleskoplæsserne de 
samme kvaliteter, som du er vant til hos Case IH’s traktorer, med læsseudstyr der kan 
klare enhver opgave med flytning af materiale på gården.

Med en serie på seks modeller, med løftekapaciteter på mellem 2500 og 4200 kg 
samt en maksimal løftehøjde på 9,1 m har Farmlift-serien de samme karakteristika, 
der gør alle Case IH-maskiner værdige til navnet - robusthed, driftssikkerhed og 
komfort, kombineret med effekt, hastighed og manøvredygtighed.

FARMLIFT. EN MODEL TIL ENHVER LAST.
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I Farmlift-serien er der en maskine til ethvert behov, lige fra den kompakte 525, der er kun 
1,8 m bred og under 2 m høj, til den maksimale kapacitet på imponerende 4200 kg på 742 
og den enorme rækkevidde på 9,1 m på 935 samt mange modeller ind i mellem. Vi har 
designet og bygget serien, så den opfylder de varierede behov på et moderne landbrug - fra 
små gårde til de største bedrifter. Uanset hvilken model du vælger, kan du regne med overlegen 
førerkomfort, korte læssetider og hurtig maskinrespons.

FARMLIFT. DRIVER VIRKSOMHEDEN.

Modeller Løftekapacitet Maks. 
rækkevidde

Motorens nominelle/maks. 
effekt Transmission Load sensing-hydrauliksystem

Farmlift 742 4,2 t 7,0 m 129 hk / 146 hk 6x3 Autoshift Pumpe med variabel fortrængning 140 l
Farmlift 636 3.6to 6,1 m 129 hk / 146 hk 6x3 Autoshift Pumpe med variabel fortrængning 140 l

Farmlift 935 3,5 t 9,1 m 121 hk / 133 hk 4x3 Powershift  /  6x3 Autoshift Tandhjulspumpe 120 l (stempelpumpe med variabel 
fortrængning 140 l som ekstraudstyr)

Farmlift 737 3.7to 7,0 m 121 hk / 133 hk 4x3 Powershift  /  6x3 Autoshift Tandhjulspumpe 120 l (stempelpumpe med variabel 
fortrængning 140 l som ekstraudstyr)

Farmlift 633 3.3to 6,1 m 121 hk / 133 hk 4x3 Powershift  /  6x3 Autoshift Tandhjulspumpe 120 l (stempelpumpe med variabel 
fortrængning 140 l som ekstraudstyr)

Farmlift 525 2,5 t 5,7 m 74 hk Hydro 1 hastighed Tandhjulspumpe 80 l

STORE KRAV TIL SIKKERHED
Farmlift-modellerne har en robust opbugning, 
der forbedrer sikkerheden. Bommen er designet 
til at optimere stivhed og stabiliteten. Endvidere 
er en tippehindrende anordning standard på 
alle modeller, og den garanterer maksimal 
sikkerhed under dit arbejde.

DESIGNET til effektiv håndtering



5

KOMFORTABEL ARBEJDSPLADS
Alle Farmlift-modeller har meget fint udsyn, lavt støjniveau og en fantastisk 
ergonomi. Du kan vælge den model, der passer bedst til dine behov og dine 
komfortkrav, lige fra enkelheden i Farmlift 525 til den luksuriøse kabine på 
Farmlift 742. Endvidere giver ventilationen og varmesystemet maksimal 
effektivitet. Klimaanlæg kan fås på alle modeller.

DEN RIGTIGE STØRRELSE TIL ENHVER OPGAVE
Med en kompakt størrelse, en lille venderadius og et lavt tyngdepunkt gør 
Farmlift konkurrencedygtig i dette segment. Seriens mindste model er kun 
2 m høj og 1,80 m bred. Hvis du har behov for stor løftekapacitet, er selv 
topmodellen meget kompakt, og de tre styremåder giver dig mulighed for at 
arbejde steder med meget begrænset plads.

AL DEN EFFEKT, DU HAR BRUG FOR
Alle motorer i serien er konstruerede til at yde maksimal effektivitet. Du har 
altid den effekt, du behøver til dit arbejde, uanset om det er Farmlift 525 med 
74 hk, eller det drejer sig om seriens topmodel Farmlift 742 med 146 hk.

HYDRAULISK EFFEKTIVITET 
Alle modeller har det perfekte hydrauliksystem, der øger effekt og effektivitet. 
De robuste tandhjulspumper giver hurtige cyklustider og den bedste 
produktivitet. Farmlift 525 har en hydraulikpumpe til 80 liter/min. og Farmlift 
633, 737 og 935 en pumpe til 120 liter/min. eller en CCLS-pumpe til  
140 l/min., der er standard på 636 og 742.
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1 2 3

TAG STYRINGEN I fuld komfort
1   Alt under kontrol i kabinen på 633, 737 og 935 Farmlift.

2   Du har altid udsyn til lasten takket være det store glasområde.

3   Dine betjeningsgreb er lige ved hånden (modellerne 636 og 742).

Case IH er kendt for at bygge nogle af branchens bedste 
traktorer. I dag kan købere af teleskoplæssere nyde godt af 
dette design og denne ingeniørmæssige viden. Med den 
fremragende førerplads og ergonomi er det let at være kom-
fortabel i en Farmlift. Betjeningselementerne er let tilgæn-
gelige, det ergonomiske joystick giver hurtig og sikker be-
tjening, og udsynet hele vejen rundt garanterer sikker og 
enkel betjening.

Nyd den fantastiske komfort i modellerne 636 og 742 med 
et luksussæde, hvor den ekstra luftaffjedring yderligere 
øger køreoplevelsen. Det baggrundsbelyste joystick i højre 
armlæn letter betjeningen. I det findes både retningsskift 
og gearvælger. Hvis der ønskes endnu mere komfort, kan 
der bestilles et vendegearsgreb til rastammen, så der er 
dobbelt styring af retningsskiftene.

Farmlift 633, 737 og 935 har alle en høj specifikations-
standard. Det ergonomiske joystick på konsollen ligger let 
for førerens højre hånd, og det mekanisk affjedrede sæde 
giver optimal komfort.

525 er beregnet til mindre bedrifter og områder, hvor ad-
gang har prioritet, men vi er ikke gået på kompromis med 
specifikationerne. Trods lavprofilkabinen har model 525 
den samme Case IH-fornemmelse, der kendes fra de større 
modeller, med et næsten uhindret udsyn.

For at øge komforten kan der fås klimaanlæg på alle  
modeller. Til de lange dage kan du konfigurere en 360° 
lygtepakke.

FARMLIFT. DIN BEDSTE INVESTERING.

FORDELE
n  Førsteklasses kabine
n  Høje specifikationsstandarder
n  Lavprofilkabine
n  Optimalt udsyn hele vejen rundt og opad
n  360° lygtepakke
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KRÆFTERNE TIL AT ANBRINGE 
alt på rette plads

Case IH Farmlifte er maskiner, der er blevet konstrueret til 
det lavest mulige brændstofforbrug til det arbejde, de skal 
udføre, med de højeste effektniveauer. Kombineret med 
gennemprøvede, pålidelige komponenter er de driftssikre 
arbejdsredskaber, som du kan stole på til vigtige, krævende 
opgaver.

Store opgaver kræver stor effekt, og derfor er både Farmlift 
636 og 742 forsynet med kraftige motorer, der yder 129 hk 
og op til 146 hk, når det er bedst. Maksimale 
momentniveauer på op til 591 Nm ved 1500 o/min. sikrer, 
at maskinen holder sig i gang under de mest barske forhold.

Motoren med maks. effekt på 133 hk på modellerne 633, 
737 og 935 sikrer, at der altid er tilstrækkelig effekt til at 
sikre hurtige cyklustider og fuld alsidighed. Common rail-
teknologi giver hurtig reaktion og sikrer effektiv håndtering.

Farmlift 525 har en turboladet motor med 74 hk, der 
passer perfekt til maskinens kompakte mål og lille 
venderadius. 

FARMLIFT. AL DEN EFFEKT, DU BEHØVER.

FORDELE
n  Kraftige Stage IV-motorer
n  Hi-eSCR-efterbehandlingssystem
n  Motoren passer til hver enkelt Farmlifts 

behov 
n  Imponerende moment, selv ved lavere 

motoromdrejninger
n  Olieskifteintervaller på 500 timer

1  Kraftige motorer, der giver dig mulighed  
for at klare enhver opgave

2  Smart design sikrer kompakte mål og  
adgang til vigtige servicepunkter

3  Brændstofeffektive og driftssikre motorer  
udviklet af FPT
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DEN OPTIMALE TRANSMISSION 
til enhver opgave

Transmissionen på Farmlift-modeller er konstrueret til at 
være meget effektiv. Vådlamelkoblinger sikrer smidige og 
komfortable gearskift, og en udkoblingsknap giver let og sik-
ker betjening. Et elektronisk modulationssystem til alle kob-
linger forbedrer udvekslingsforhold ved læsning. Powershut-
tle-kommandoerne er anbragt på joysticket, hvilket forenkler 
betjeningen.

Alle Farmlifte er forsynet med aksler med høj belastningsev-
ne med differentiale med begrænset slip (LSD) på forakslen. 
Det kan også specificeres på bagakslen. Integrerede drifts-
bremser med våde skiver giver en fantastisk standseevne, og 
de er godt beskyttede og enkle at vedligeholde.

For at give en komfortabel og sikker kørsel er en SAHR-par-
keringsbremse (fjederaktiveret med hydraulisk frigørelse) 
standard på alle modeller.

Modellerne Farmlift 633, 737 og 935 er som standard for-
synet med en Powershift-transmission med 4 fremadgående 
gear/3 bakgear med manuelt skift. Den halvautomatiske 
6x3-transmission kan køre automatisk gennem gearene 4-5-
6 og kan opnå en maks. hastighed på 34 km/t.

På modellerne 636 og 742 er 6x3-Autoshift-transmissionen 
standard, og den kører fuldautomatisk gennem de fremadgå-
ende hastigheder og kan desuden betjenes halvautomatisk 
gennem de fremadgående gear 2-3-4. Disse modeller har en 
tophastighed på 40 km/t, hvilket gør kørslen mellem opga-
verne hurtigere, samt en shuttle-hukommelse, hvor powers-
huttle-funktionen vælger det sidst anvendte fremadgående 
gear og bakgear ved retningsskift.
Den kompakte 525 er forsynet med en hydrostatisk trans-
mission, der er let at betjene. 

FARMLIFT. MAKSIMAL TRÆKKRAFT.

FORDELE

n Fantastisk ydeevne uanset forholdene
n Betjeningen er gjort lettere, da 

Powershuttle-kommandoerne er 
anbragt på joysticket

n Gennemprøvede og pålidelige 
komponenter giver større pålidelighed

n Nye transmissionsudvekslingsforhold 
giver hurtigere acceleration og øget 
moment

1  Betjeningselementer og ergonomisk joystick  

(Farmlift 633, 737, 935)

2  Lavt tyngdepunkt giver optimalt arbejde

1 3
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SAMLET TID  26,5 sek.
Tilbagerulning   2,9 sek. 
Tømning   2,8 sek.
Indtrækning   3,7 sek.
Udstrækning   5,2 sek.
Sænkning   5,2 sek.

Løft   6,7 sek. 
FARMLIFT 636 CYKLUSTID 

1

HYDRAULIK, DER KLARER 
de tungeste redskaber

Alle Farmlift-modeller er bygget rundt om et særligt 
hydrauliksystem, der er specielt konstrueret efter modellens 
konstruktion, vægt og højde. Denne præcise 
komponenttilpasning betyder, at opgaverne kan udføres 
hurtigere med større præcision og mere ensartet. Samtidig 
holdes systemet med minimalt pres, og det arbejder ved 
maksimal effekt og lave temperaturer.

Farmlift 636 og 742 har en stempelpumpe med variable 
fortrængning til 140 l/min med load sensing-system, der 
automatisk justerer olieflowet ved lavere motorhastigheder. 
Dette olieflow giver en løfte-sænke-trække ind-tømme-
tilbagerulningstid på kun 26,5 sekunder på Farmlift 636. 
Alle hydrauliske funktioner styres elektroproportionalt af 
det integrerede, elektroniske multifunktionsjoystick for 
enden af sædets armlæn og giver en ergonomisk fordel.

Den ekstra trykudløsningskontakt (APR) på holderen til 
forlygterne forenkler tilkoblingen af redskaber, der kræver 
ekstra hydraulisk effekt

Farmlift 633 (3,3 t, 6,1 m), 737 (3,7 t til 7 m) og 935 
(3,5 t til 9,1 m) er nu forsynet med en tandhjulspumpe til 
120 l/min., og de kan vælges med en stempelpumpe med 
variabel fortrængning til 140 l/min. Denne pumpe øger 
ydeevnen og sikrer en smidig og hurtig betjening. Med det 
ergonomiske, mekaniske joystick kan du styre op til tre 
funktioner på samme tid.
På Farmlift 525, der kan løfte 2,5 t til 5,7 m, giver en 
robust, pålidelig, load sensing tandhjulspumpe et 
imponerende olieflow på 80 l/min., så det er muligt at 
udføre to ting samtidig.

FARMlift. DIN BEDSTE INVESTERING.

FORDELE

n Særlig hydraulik til hver model
n CCLS-pumpe til 140 l/min. kan fås på 

modellerne 633, 737 og 935.
n Kortere cyklustider
n Arbejd med en læsser med standardudstyr 

med samme hastighed som en maskine med 
højere specifikationer

n Som ekstraudstyr kan der fås affjedring eller 
flydeposition til bommen

n Ekstra trykudløsningskontakt (APR) forenkler 
tilkoblingen af redskaber

1  Som ekstraudstyr kan der fås et affjedringssystem  

til bommen
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FORDELE
n Stærkt og stabilt chassis
n Fuldt monteret bom giver meget effektiv modvægt
n Højeste standard for sikkerhed og stabilitet
n Akslernes placering holder maskinen stabilt på jorden

FORDELE
n Stærkt og stabilt chassis
n Fuldt monteret bom giver meget effektiv modvægt
n Højeste standard for sikkerhed og stabilitet
n Akslernes placering holder maskinen stabilt på jorden
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BRANCHENS 
bedste bom

Case IH’s ingeniører har gennemtænkt hver detalje for at sikre, at Farmliftens 
funktioner sparer dig tid, gør din tilværelse lettere og din bedrift mere produktiv. 
Hydraulisk redskabslås, der kan fås som ekstraudstyr til alle Farmlift-modeller, 
gør det så enkelt som muligt at skifte redskab. Din sikkerhed er lige så vigtig, og 
belastningsstatussystemet, der monteret på alle Farmlift-modeller, sikrer, at den 
maksimale belastningskapacitet ikke kan overskrides.

Fremragende stabilitet og en smidig funktion af bommen sikres af den 
kombinerede effekt fra Farmliftens hydrauliske kompenseringsstempel og 
vippestempel. Disse arbejder sammen for at sikre, at læsserens redskab hele 
tiden forbliver parallelt med jorden. Det giver hurtigere cyklustider, og det betyder, 
at der kan flyttes mere hver dag.

For at opnå endnu større effektivitet, kan Farmlift 633, 737 og 935 konfigureres 
med en ny kinematisk funktion, der muliggør hurtigere cyklustider og tømning 
med en tømmevinkel på 142 grader.

FARMLIFT. DRIVER VIRKSOMHEDEN.

1  Uanset opgaven sikrer fantastiske fylde- og 
tømmevinkler, at der altid lastes fuldt, og at 
tømningen udføres hurtigt.

2  Skærmens sikkerhedssystem informerer dig om dine 
belastningsgrænser

1 2
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3,4 m
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CASE IH FARMLIFT Kompakt, stabil, 

manøvredygtig

1  Firehjulsstyring: reducerer Farmliftens venderadius  
og øger manøvredygtigheden.

2  Krabbestyring: Vinklet kørsel i en lige linje,  
til f.eks. arbejde langs vægge.

3  Forhjulsstyring: Ideel til transportopgaver  
og almindeligt arbejde på vejen.

Case IH Farmlifts er konstruerede til at give føreren fuld 
tillid til maskinen. Kompakte mål var et af de vigtigste 
designkriterier i hele serien af maskiner, da vores designere 
lavede deres første udkast. Alle Farmlift-modeller har et 
lavt tyngdepunkt, der giver optimal trækkraft, en kompakt 
venderadius samt en fremragende manøvredygtighed, der 
skyldes hjulenes placering.

De tre forskellige styremåder, der er standard på alle 
Farmlift, gør arbejdet lettere, selv i de mest udfordrende 
forhold. Der kan vælges mellem tre styremåder til arbejde 
på steder med meget begrænset plads.
Alle modeller (undtagen 525) har automatisk styreopretning, 
der sikrer, at for- og baghjul er koordinerede, inden der 
skiftes styretilstand.

Selv om de har en akselafstand på 3 m, der giver en 
fremragende stabilitet, har modellerne Farmlift 633, 636, 
737, 742 og 935 en lille udvendig venderadius på 3,91 m. 
Det betyder, at der tilbringes mindre tid med at manøvrere, 
og man opnår større præcision.

De kompakte mål på Farmlift 525, kun 1,8 m bred og med 
en arbejdshøjde på under 2 m, gør den til den perfekte 
teleskoplæsser til arbejde i lave bygninger og gennem 
snævre passager, hvor det kan være umuligt at arbejde med 
andre typer teleskoplæssere.

FARMLIFT. STABILITET OG MANØVREDYGTIGHED, 
NÅR DET ER BEDST.

AKSELAFSTANDENS FORDELE:

n Øget komfort takket være den 3 m lange 
akselafstand

n Hjulenes placering giver øget stabilitet og 
endnu bedre vægtfordeling

n Det lave tyngdepunkt øger stabiliteten, når 
der arbejdes i ujævnt terræn

n Bommens montering bagpå giver en 
naturlig modvægt ved løft af de tungeste 
laster
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NYTTIGT TILBEHØR 
Tilkoblet på få sekunder

1   Kornskovl

2   Graveskovl

3   Læsseskovl

4   Overfaldsskovl

5   Siloklo

6   Grab til rundballer eller firkantballer

7   Ballespyd med 3 tænder

8   Balletang
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Servicering af en Case IH Farmlift er ingen sag. De daglige 
kontroller kan udføres på få sekunder, der er let adgang til 
motorens oliepind, påfyldning af kølevand, luftfilter og 
køling. Motorhjelmen kan hurtigt åbnes og anbringes, så 
der er let adgang. Motorrummet er designet, så der er god 
plads og let adgang til vigtige komponenter, når der skal 
udføres service af motoren.

Serviceintervaller på 500 timer sikrer, at du kan arbejde 
længere. Det er let at fylde AdBlue- og brændstoftanken fra 
jordplan, og dieseltanken kan låses for at forhindre tyveri.

Farmlift-modeller har to automatiske smøresystemer:
-  En elektronisk styret pumpe til smøring af chassis, aksler, 

bommens drejepunkter og cylindere
-  Hydraulisk betjent smørepumpe på bommens spindeldok 

til smøring af alle bommens drejepunkter, styret af 
tippestempelcylinderens bevægelse

Begge systemer skal sikre, at alle smørepunkter altid 
smøres korrekt, så føreren kan reducere tiden til service og 
holde sine hænder rene.

FARMLIFT. ENKEL, PÅLIDELIG.

ENKEL VEDLIGEHOLDELSE 
Hver dag

FORDELE

n  Let adgang fra jorden til alle servicepunkter
n  Olieskifteintervaller på 500 t
n  Motorhjelm, der er let at åbne, giver god 

adgang til motorrummet
n  Bommens montering bagpå giver en 

naturlig modvægt ved løft af de tungeste 
laster

n  Med 2 automatiske smøresystemer kan 
føreren reducere servicetiden
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2018 ER 8. ÅR I TRÆK, AT CNH INDUSTRIAL INDTAGER EN BEKRÆFTET FØRERPOSITION 
I BRANCHEN PÅ DET PRESTIGEFYLDTE DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX.
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BÆREDYGTIGHED
Det er en del af alt, hvad vi foretager os

Case IH er en del af CNH Industrial, en af verdens største 
virksomheder inden for kapitalgoder. Virksomheden fokuserer 
kraftigt på sit miljømæssige ansvar, og den har syv gange 
været førende på Dow Jones Sustainability Index. I CNH In-
dustrial-gruppen:

  91 % af affaldet genindvindes
  27,5 % af det anvendte vand genbruges, og 
  56 % af den anvendte elektricitet kommer fra vedvarende 
kilder.  

Det er en stort ansvar at være førende inden for kapitalgoder, 
og det betyder, at vi må stå til ansvar for enhver global akti-
vitet, vi udfører. Vores ansvar holder ikke op ved fabrikkens 
port, og vi har anstrengt os for at være proaktive, hvad angår 
de bredere, globale emner i forbindelse med bæredygtighed. 
I løbet af årene har vores arbejde inden for forskning og ud-
vikling fokuseret på at sikre, at vores produkter fortsat opnår 
stadigt bedre standarder med hensyn til sikkerhed og miljø. 

Vores strategi er ikke at begrænse kunderne til et valg mellem 
lave driftsomkostninger og økologisk effektivitet, men deri-
mod at tilbyde produkter, der giver begge dele. 

Ved at levere innovative produkter og løsninger, der anvender 
miljøansvarlige arbejdsmetoder, har Case IH gjort sit for at 
håndtere globale emner som f.eks. klimaændringer. Dagens 
virksomheder står over for komplekse og indbyrdes forbund-
ne udfordringer, der kræver en indgangsvinkel til bæredygtig-
hed, der hele tiden udvikler sig. Det scenarie mener Case IH 
er en vigtig drivkraft, når det drejer sig om at skabe langvarig 
værdi for alle involverede, og det er et vigtigt mål for virksom-
heden.

Hos Case IH fokuserer vores ingeniører på at producere ma-
skiner, der ikke kun arbejder på jorden, men også med den.  

CASE IH. ALTID FREMTIDSFOKUSERET.

BÆREDYGTIGHEDEN DRIVES FREM AF 
FØLGENDE EMNER:

  Behovet for at brødføde en stadigt 
stigende befolkning

  Betydningen af at beskytte jorden 
til kommende generationer

  Flere løsninger til bæredygtigt 
landbrug

   At øge opmærksomheden fra 
offentligheden

  At fremme befolkningens 
engagement

REDUCER FORBRUGET AF RESSOURCER VED  
AT GÅ FRA FOSSILE BRÆNDSTOFFER TIL  
ET SYSTEM MED VEDVARENDE ENERGI

ØG PRODUKTIVITETEN I LANDBRUGET FOR  
AT FORBEDRE TILGÆNGELIGHEDEN  

AF MAD

REDUCER PÅVIRKNINGEN AF MILJØET  
OG OPTIMER ENERGIFORBRUGET I ALLE  

VIRKSOMHEDENS PROCESSER

ØG MULIGHEDERNE FOR AT UDVEKSLE  
IDEER OG GOD PRAKSIS MED ALLE  

INVOLVEREDE
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ORIGINALPARTS   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.

SAFEGUARD SAFEGUARD SAFEGUARD 
GOLD  SILVER  BRONZE          RO I SINDET HVER DAG.
SafeGuard er en servicepakke med vedligeholdelseskontrakt. Den er skræddersyet specifikt til 
dig og din maskinpark og kan indeholde udvidet reklamationsret, 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. 

   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! 

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
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MODELLER FARMLIFT 636 FARMLIFT 742 FARMLIFT 633 FARMLIFT 737 FARMLIFT 935 FARMLIFT 525
Maks. løftekapacitet (kg) 3.600 4.200 3.300 3.700 3.500 2.500
Maks. løftehøjde (m) 6,1 7,0 6,1 7,0 9,1 5,7
CYKLUSTIDER (SEKUNDER)
Løft (tandhjuls-/stempelpumpe) - / 6,7 - / 6,7 7,4 / 6,7 7,4 / 6,7 7,4 / 6,7 - / 7,8
Sænk (tandhjuls-/stempelpumpe) - / 5,2 - / 5,2 5,6 / 5,2 5,6 / 5,2 5,6 / 5,2 - / 4,1
Stræk ud (tandhjuls-/stempelpumpe) - / 5,2 - / 6,2 5,5 / 5,2 6,5 / 6,2 8,3 / 7,9 - / 6,1
Træk ind (tandhjuls-/stempelpumpe) - / 3,7 - / 4,5 3,7 / 3,7 4,4 / 4,5 6 / 6,3 - / 3,4
Tøm (tandhjuls-/stempelpumpe) - / 2,8 - / 2,8 3,1 / 2,8 3,1 / 2,8 3,1 / 2,8 - / 3,5
Rul tilbage (tandhjuls-/stempelpumpe) - / 2,8 - / 2,9 3,2 / 2,8 3,4 / 2,9 3,4 / 2,9 - / 2,2
Samlet tid (tandhjuls-/stempelpumpe) 26,4 28,3 28,5 / 26,4 30,4 / 28,3 33,8 / 31,8 - / 27,1
SKOVLVINKEL
Tømmevinkel 118° 109° (118° som tilvalg) 118°
Samlet rotationsvinkel 142° 131° (142° som tilvalg) 129°
MOTOR
Type 4 cyl., EURO Stage IV, Common Rail, turbointercooler 4-cylindret EURO Stage IIIB
Slagvolumen (cm³) 4.485 3.331
Nominel effekt ISO14396 - ECE R120 ved o/min. (kW/hk) 96 / 129 ved 2.200 89 / 121 ved 2.200 89 / 121 ved 2.200 55 / 74 ved 2200
Maks. effekt ISO14396 - ECE R120 ved o/min. (kW/hk) 107 / 146 ved 1.900 98 / 133 ved 1.800 -
Maks. moment ISO14396 - ECE R120 ved o/min. (Nm) 591 ved 1.500 549 ved 1.500 261 ved 1.500
Tankens kapacitet, brændstof/urea (l) 140/27 80 / -
TRANSMISSION
Type 6x3 Auto-Shift Standard: 4x3 PowerShift   /   Ekstraudstyr: 6x3 Auto-Shift Hydrostatisk
Powershuttle • • • • • •

Skiftefunktion
6x3 transmission (standard):

Fuldautomatisk (gear 1-6) / Halvautomatisk (gear 2-4) / Manuel
4x3 transmission (standard): Manuel

6x3 transmission (ekstraudstyr): Halvautomatisk (gear 4-6) / Manuel
Maks. kørehastighed (km/t) 40 km/t 34 km/t 26 km/t
AKSLER
Forakseldifferentiale med begrænset slip • • •
Bagakseldifferentiale med begrænset slip • • •
DRIFTSBREMSER
Type oliekølede skiver, hydraulisk forstærkede
Skiver pr. aksel 6 for / 4 bag 6 for
Parkeringsbremse SAHR (fjederaktiveret med hydraulisk frigørelse) på foraksel
HYDRAULIK
Tandhjulspumpe 80 l/min. / 230 bar – – – – – •
Tandhjulspumpe 120 l/min. / 240 bar – – • • • –
Pumpe med variabel fortrængning 140 l/min. /250 bar • • –
Tankens kapacitet, hydraulikolie (l) 105 70
STYRING
Styremåde 2WS / 4WS / krabbestyring
HJUL OG DÆK
Standard 460 / 70 R24 12 x 18
Ekstra 500 / 70 R24 12 x 16.5 Industry
MÅL 1)

A: Længde fra gaffels hæl til modvægt (mm) 5.005 5.239 5.005 5.239 5.472 4.100
B: Sporvidde (mm) 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873 1.500
C: Frihøjde (mm) 415 415 415 415 415 310
D: Maks. bredde (mm) 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 1.800
E: Akselafstand (mm) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.350
S: Kabinens højde (mm) 2.447 2.447 2.447 2.447 2.447 1.990
Samlet vægt med gafler og fører (kg) 7.935 8.000 7.935 8.000 8.580 4.800
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Powershuttle • • • • • •

Skiftefunktion
6x3 transmission (standard):
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4x3 transmission (standard): Manuel

6x3 transmission (ekstraudstyr): Halvautomatisk (gear 4-6) / Manuel
Maks. kørehastighed (km/t) 40 km/t 34 km/t 26 km/t
AKSLER
Forakseldifferentiale med begrænset slip • • •
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Tandhjulspumpe 80 l/min. / 230 bar – – – – – •
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Standard 460 / 70 R24 12 x 18
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* For at opfylde lovgivning og bestemmelser i dit land     1) med standarddæk     2) ECE R120 overholder ISO 14396 og 97/68/EU eller 2000/25/EU
• Standard     Ekstraudstyr     – kan ikke fås
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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 forbe-
holder 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, beskrivel-
ser 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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