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Vermogen op aanvraag. Van grote maaiers
tot licht te bedienen kunstmeststrooiers, de
JXU tractoren zijn berekend op elke PTO
taak, gans het seizoen.

Efficiënte prestatie. In powershuttle-
tractoren zijn de koppelingsschijven van
de transmissie oliegekoeld om ervoor 
te zorgen dat de betrouwbaarheid altijd
gegarandeerd is. 

Ontworpen voor productiviteit. Hoog
koppel, 4,5 liter-turbomotor met laag
toerental en intercooler, om uit elke
druppel brandstof het maximum te halen.

Bestuurd met vertrouwen. Gemakkelijke
toegang, een comfortabele stoel,
uitstekend zicht en logisch gepositioneerde
bedieningen geven alle vertrouwen 
aan elke bestuurder.

Het vermogen de hoogte in. Kies een LRX-
voorlader met specifieke toebehoren en
JXU zal vlekkeloos elke hefopdracht
uitvoeren. 

Hydraulisch systeem specifiek voor uw
toepassing. Een keuze aan centraal en
achteraan gemonteerde regelventielen
met maximaal 80 l/min beschikbaar voor
het werken met een voorlader, betekent
dat JXU het werk sneller doet.

Volbrengt elke taak. Met een
hefvermogen tot maximaal 5.800 kg en
een fronthef met een maximaal
hefvermogen van 2.500 kg, zijn tractoren
van de JXU-reeks tegen elke taak
opgewassen. 

Geschikt voor wegtransport. Op de weg
zorgen een rijsnelheid van 40 km/u en een
keuze tussen hydraulische en pneumatische
remmen voor de aanhangwagen voor
snelle en veilige verplaatsingen. 

JXU van Case IH - de veelzijdige
utiliteitstractor die het jaar 
door presteert.
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JXU – BETROUWBAAR VOOR ELK WERK

De nieuwe JXU beschikt over de
wendbaarheid om aan alle verwachtingen
van uw bedrijf te beantwoorden.

Model Nominaal motorvermogen (Tier III)
kW/pk @ 2.300 tpm

Case IH JXU 75 56/76
Case IH JXU 85 63/86
Case IH JXU 95 71/97
Case IH JXU 105 78/106

Om voor te blijven hebt u een tractor nodig die u het vermogen geeft om
efficiënt en kosteneffectief aan de vereisten van elke dag te voldoen. Wat de
taak ook is en wanneer u ze ook moet doen, JXU-tractoren staan altijd klaar 
om te presteren.

Bewezen prestaties. Met krachtiger Tier 3-conforme motoren met een hoger koppel en betere prestaties over de

hele lijn, in combinatie met de beproefde cabine en transmissie, is JXU een kracht waar rekening mee moet worden

gehouden. De uitstekende verhouding gewicht/vermogen en soepele manoeuvreerbaarheid zorgen ervoor dat de

nieuwe JXU nog beter geschikt is voor taken met de aftakas, voorladerwerkzaamheden en algemeen transport.

JXU aan het stuur van de onderneming. De betrouwbare, hard werkende en veelzijdige tractor is klaar om aan de

verwachtingen van gemeentelijke gebruikers te voldoen. Bovendien kan de machine alledaagse taken in de veeteelt,

melkveebedrijven en de akkerbouw aan, zowel in een leidende rol als ter ondersteuning van krachtiger tractoren. In

het hoogseizoen, als de dagen lang zijn en de job gedaan moet worden, zal JXU de uitdaging aannemen en ervoor

zorgen dat het team goed werk levert.

Aan uw toepassing aangepast. Een uitgebreide reeks opties, inclusief voorlader, fronthef en aftakas, grasland-,

industrie- of landbouwbanden, zorgt ervoor dat JXU-tractoren volledig uitgerust en startklaar bij u arriveren.

Bovendien kunnen de cabineversies met prestatiemonitoren en ISO-stekkers worden uitgerust zodat u uw gegevens

tussen de tractor en het werktuig kunt doorsturen, om aan de specifieke toepassingen of taak 

te voldoen.
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Duidelijk. Het instrumentenbord geeft
een goed leesbaar overzicht van de
werkstatus. Er is een geïntegreerde
prestatiemonitor beschikbaar.

Aanpasbaar aan uw houding. De
bestuurdersstoel en stuurkolom kunnen
volledig versteld worden, om zowel voor
grote als kleine bestuurders de meest
comfortabele werkpositie te creëren.

Airconditioning. De optioneel in de fabriek
geïnstalleerde airco zorgt voor een koele
werkomgeving en maakt, ondanks de
buitentemperatuur, de ruiten snel
condensvrij.

Gemakkelijke toegang. Breed opengaande
glazen deuren en een toegang zonder
bedieningen die de doorgang belemmeren,
maken het gemakkelijk om van eender
welke kant in de cabine te stappen.

Platform op silent-blocs. Tractoren, zowel
met als zonder cabine, halen hun voordeel
uit het op silent-blocs gemonteerde
platform, om schadelijke vibraties en een
teveel aan lawaai te beperken.

Lage hoogte. Er is een lage cabineversie
beschikbaar, die de algemene hoogte met
80 mm verlaagt, zodat u in lage gebouwen
kunt binnenrijden.

Zicht vooraan. De aflopende motorkap en
de op de ‘A’-stijl gemonteerde uitlaat
zorgen voor een ongeëvenaard zicht voor
laders of andere vooraan gemonteerde
werktuigen.

Werktuigen altijd in het gezichtsveld.
Omdat de cabine slanke stijlen heeft en
over grote achteruitkijkspiegels beschikt,
vormt het zicht op de werktuigen of
aanhangwagen nooit een probleem.



De tractor die u een goed gevoel geeft. Als u voor een luchtgeveerde stoel kiest, kunt u het comfort nog verhogen. Dit systeem 

zorgt er immers voor dat u meer precieze aanpassingen aan uw rijcomfort kunt aanbrengen, om ruw terrein beter te compenseren. Als u een

frisse neus wilt halen, kunt u de zijruiten of het dakraam openen. U kunt ook opteren voor een opklapbare voorruit. De lage cabine, die 80 mm

lager is dan de standaardversie, behoudt volledig dezelfde cabine-inrichting, inclusief de optie voor airconditioning.

Ergonomische efficiëntie. De cabine behoudt haar vertrouwde schikking waarbij alle bedieningen binnen handbereik liggen. De

geluidsniveaus werden bij een volle lading tot 75 dB gereduceerd en voor tractoren die met de elektronische hef uitgerust zijn, brengt het

intuïtieve controlesysteem van de Maxxum-tractorreeks een nieuw comfortniveau aan.

Panoramisch zicht. De opnieuw ontworpen motorkap ziet er niet enkel goed uit, maar draagt ook bij tot het uitmuntend zicht die bestuurders

van Case IH verwachten. Binnen- en buitenspiegels kunnen voor een panoramisch zicht op het veld of de weg aangepast worden. Bovendien

zijn er telescopische spiegels beschikbaar voor een verbeterd zicht rond brede aanhangwagens.

De tractor zonder cabine behoudt
dezelfde logische schikking van de
instrumenten als de tractor met cabine.

De cabine met laag dak beperkt de
algemene hoogte maar behoudt dezelfde
kenmerken als de standaardversie.
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CABINE EN BEDIENINGEN

�

Comfortabel, toegankelijk 
en gemakkelijk te besturen.
Rijcomfort en dagenlang multi-tasking zijn de belangrijkste
kenmerken van de JXU-reeks. Antisliptreden en wijd
opengaande deuren uit stevig glas zorgen voor een veilige
en comfortabele toegang. Alle essentiële bedieningen
werden op logische wijze en binnen handbereik
gepositioneerd, zodat de tijd die u op het werk spendeert
comfortabeler en productiever wordt.

�
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Krachtige 4-cilinder-dieselmotoren. De
motoren van 4,5 liter van de nieuwe JXU
leveren uitmuntende prestaties inzake
beschikbaar koppel, reactiesnelheid en
brandstofzuinigheid.

Efficiënte krachtoverbrenging. Dankzij
motoren met een hoog koppel en een
koppelreserve tot 40 % (JXU 85), hebt u de
meest veeleisende taken onder controle.

Luchtfilter met uitlaatafzuiging. Dit is
een optie voor stoffige omstandigheden,
waarbij in de lucht zwevende deeltjes
onmiddellijk in de uitlaatgasstroom
gestuwd worden.

Constante prestaties. De motor en
transmissie zijn op elkaar afgestemd om
voor een constante productiviteit te zorgen.

Turbo en intercooler. 
Alle motoren zijn uitgerust met een
krachtige turbo en lucht-lucht intercooler
om de thermische efficiëntie te bevorderen
en uit elke druppel brandstof het maximale
vermogen te halen.

Superieure prestaties in koude klimaten.
Een visco fan zorgt ervoor dat de motor
sneller op temperatuur is, zodat u zelfs bij
de allerlaagste temperaturen efficiënt
werk kunt leveren.

Milieuvriendelijk.
Interne uitlaatgasrecirculatie (EGR), lage
uitstoot en lange onderhoudsintervallen
bevorderen samen de prestatie en beperken
de milieu-impact.

Goedgekeurd voor biodiesel.
JXU-motoren kunnen tot op 100 %
(B100) biodiesel werken.



Meer vermogen, lagere kosten. De nieuwe generatie motoren werd ontworpen om precies dat vermogen te leveren dat u van een Case IH-tractor verwacht, terwijl u

toch de bedrijfskosten tot een minimum beperkt. Het maximale koppel op 1300 tpm is een indrukwekkende 425 Nm op de JXU 105 en het nominaal toerental ligt op

2300 tpm, wat in minder brandstofverbruik resulteert. Met onderhoudsintervallen van 600 uren kunt u bovendien onderhoudskosten sparen. 

Vermogen wanneer en waar u het nodig hebt. Een uitstekend vermogen over een ruim tpm-bereik betekent minder schakelen en een toegenomen zuinigheid als

gevolg. Zelfs bij laag motortoerental levert het hoge wegrijkoppel een agressieve trekkracht op. Bovendien geeft de steile vermogenscurve u de nodige kracht om op

een comfortabele en efficiënte manier aftakas- en hydraulische activiteiten uit te voeren.

Performant in alle weersomstandigheden. Nieuwe hogedichtheidsradiatoren die door fijne schermen beschermd

worden, laten meer koele lucht door voor een snelle en doeltreffende warmte-uitstoot, zelfs wanneer u bij hoge

omgevingstemperaturen werkt. De optionele visco fan zorgt in koudere klimaten voor een snellere opwarming en draait

enkel wanneer de motor zijn werktemperatuur heeft bereikt.

De bedrijfstemperatuur wordt op die manier sneller bereikt en vervolgens op een constant niveau gehouden. Een krachtige

accu en een koudstartelement die in de cilinderkop ingebouwd is, helpen om bij koud weer te starten, zelfs bij temperaturen

lager dan -25°C.
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MOTOR

Vermogen op verzoek, vermogen in reserve.
JXU-tractoren worden door 4-cilinder turbomotoren met intercooler
aangedreven om u maximale kracht voor weinig brandstofverbruik te bieden. De
grote koppelstijging zorgt voor een vlugge acceleratie en een agressieve
trekkracht, terwijl het constante vermogen voor een betrouwbare prestatie in
aftakastoepassingen zorgt.
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m Nog meer vermogen. Met een

koppelstijging tot maximaal 40 % is er nog
meer vermogen beschikbaar wanneer u
met vooraan en achteraan gedragen
werktuigen werkt.

�

Gemakkelijk schoon te maken koelers.
Koelers en schermen schuiven uit zodat
ze gemakkelijker schoon te maken zijn.

�

Vermogenscurve van de JXU 105



Aftakas met 3 toerentallen. Omdat u,
zonder de cabine te verlaten, de keuze
hebt tussen een toerental van 540, 
540 Economy of 1000 tpm, kunt u
gemakkelijk van het ene werktuig naar
het andere overschakelen.

Rijafhankelijke aftakas beschikbaar.
Voor gespecialiseerde toepassingen
koppelt de rijafhankelijke aftakas het
toerental van de aftakas aan dat van de
achterwielen van de tractor.

Frontaftakas en fronthef beschikbaar.
Vergroot de veelzijdigheid van JXU met
2500 kg hefvermogen van de fronthef en
een 1000 tpm-aftakas.

Op de spatborden gemonteerde
afstandsbedieningen. Voor stilstaande
toepassingen zoals het oppompen van
water of mengmest, verhoogt de
buitenbediening van de aftakas de
veiligheid wanneer u alleen werkt.

Powershuttle. Maak uw laadwerk minder
inspannend, u kunt met een eenvoudige tik
tegen een hendel van richting veranderen.

Powershift. Bestuur de tractor met een
maximale prestatie en efficiëntie dankzij de
powershift met 2 snelheden. Hiermee kunt
u van versnelling veranderen al rijdend en
onder last.

Powerclutch. Met één druk op een knop,
schakelt u van de ene versnelling naar 
de andere zonder het koppelingspedaal te
gebruiken.

Meerschijvenkoppeling. De gemoduleerde
bediening zorgt voor een vlotte verandering
van versnelling en het oliekoelsysteem
garandeert een langdurende prestatie.

8
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TRANSMISSIE EN AFTAKAS

Vermogen en efficiëntie 
bij elke toepassing.
De transmissies en aftakasaandrijvingen van de JXU
werden voor de hoogste graad van efficiëntie en
betrouwbaarheid ontwikkeld. Schuin vertande tandwielen
en geforceerde smeersystemen zijn perfect afgestemd op
de motor en aandrijflijn, voor duurzaamheid en prestaties.
Bekroonde transmissies. Heel wat werkuren tonen aan dat de transmissies bij klanten overal ter wereld hun robuuste betrouwbaarheid

hebben bewezen. In Europa is de ‘powershuttle’-transmissie met 24 voor- en 24 achteruitversnellingen de norm en omvat ze een powershift

met 2 snelheden. De verhoudingen zijn goed gekozen en zorgen voor een snelle snelheidstoename zonder vaart te verliezen tot de maximale

snelheid van 40 km/u voor wegtransport. Voor toepassingen op het veld zijn er 11 snelheden in het voornaamste werkbereik van 4-12 km/u.

Meer transmissiekeuzes. Als de geavanceerde optie van een ‘powershuttle’-transmissie niet bij uw toepassing past, kunnen JXU-tractoren

ook met een conventionele transmissie met mechanische omkeerschakelaar uitgerust worden. Voor gespecialiseerde taken waar precisie een

prioriteit is, is op die aandrijflijn een optionele kruipversnelling beschikbaar waarmee u snelheden vanaf 200 meter per uur bij een nominaal

toerental kunt halen.

Aftakasvermogen voor elk karwei. De op zwaar werk berekende aftakasaandrijflijn van JXU ontwikkelt een maximaal vermogen voor 

een heel jaar activiteit, van bewerken in de lente tot maaien in de zomer, bemesten in de herfst en sneeuw blazen in de winter. Voor

toepassingen met lagere vermogensvereisten zoals sproeiers of roterende borstels, voorziet de 540 Economy 540 tpm bij 

65% van het nominaal toerental, voor een grotere brandstofzuinigheid en minder motorlawaai. Bij elke toepassing zullen de

gebruiksvriendelijkheid en het motorvermogen u de kracht bieden om op schema te blijven.

Vergroot de veelzijdigheid van JXU 
door uw tractor met een fronthef en
frontaftakas uit te rusten.

�Powershuttle maakt laadwerk snel en
gemakkelijk.

�
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Laadt beter. LRX-laders van Case IH
passen perfect bij de Case IH JXU-
tractoren en met een hefvermogen 
van 2.500 kg zijn ze onklopbaar.

Bestuur met precisie. U kunt palletgoederen
zonder gevaar voor kantelen optillen. De
parallelgeleiding vermijdt eveneens dat u
gaat morsen bij een volle bak graan.

Ergonomische bediening. 
De joystick is handig gepositioneerd 
en indien gecombineerd met een
‘powershuttle’-transmissie kunt u het
voertuig zonder stress besturen.

Sterk hefsysteem. Dankzij de twee extra
hefcilinders is het hefvermogen hoger dan
5.800 kg om zware achteraan gedragen
werktuigen moeiteloos op te tillen. 

Intuïtieve bedieningen. De nieuwe
elektronische hef (EHC) zoals op de
Maxxum vereenvoudigt operaties door
regelmatig gebruikte bedieningen binnen
handbereik te plaatsen.

Snelle reactiesnelheid. Door overtollige
olie uit het stuursysteem toe te voegen aan
het hoofdsysteem, wordt de hefsnelheid
van de lader verhoogd en gaan cycli
sneller voorbij.

Olie waar nodig. Het is mogelijk om in
totaal 5 lastafhankelijke regelventielen te
voorzien, waarvan 3 achteraan en 2
centraal. 

Een comfortabele rit. Ingebouwde
hydraulische accumulatoren absorberen
schokken bij het rijden over ruw terrein en
beschermen zo de lader, de tractor en de
bestuurder.
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HYDRAULIEK EN LADER

Krachtige hydrauliek
garandeert snel werken.
Multifunctionele JXU-tractoren zullen uw bedrijf volle
kracht vooruitstuwen door alle jobs op het erf -
kuilvoeder, stro, granen en meststoffen verstouwen - op
efficiënte wijze te voltooien. En wanneer er werk op het
veld moet gedaan worden, kunt u de lader eenvoudig
verwijderen en het volgende werktuig bevestigen!

Geef uw bedrijf een zetje. Of u nu balen moet stapelen, kuilvoeder moet laden of palletgoederen verhandelen, met de LRX-lader van Case IH

en de daarbij horende uitgebreide reeks accessoires hoeft u zich geen zorgen te maken. De accessoires kunnen snel verwisseld worden

dankzij de snelkoppeling en zo wordt het een eenvoudige taak om de lader te monteren en te demonteren. Indien nodig kunt u de

frontladerarmen van de LRX-reeks ook uitwisselen tussen JXU-, CS Pro- en Maxxum-tractoren voor een ultieme flexibiliteit en veelzijdigheid

binnen uw bedrijf.

Snelle reacties. Een pomp van 61 l/min bedient het hydraulische circuit terwijl een aparte pomp van 36 l/min voor de besturing zorgt.

Daardoor hoeft u zelfs bij een laag motortoerental weinig moeite doen om te sturen zonder dat de hydraulische prestatie beïnvloed wordt.

Bovendien beschikken de centraal gemonteerde ventielen over een gecombineerd systeem dat ongebruikte olie van het besturingscircuit

neemt en tot 80 l/min naar de lader stuwt om alles echt in beweging te zetten.

Volledig onder controle. Om zo goed mogelijk aan de verwachtingen van uw bedrijf te voldoen, kan de hef achteraan, met trekkrachtmeting

op de onderste hefarmen, ofwel met mechanische ofwel met elektronische bedieningen uitgerust worden. Als uw tractor met 

een elektronische hef uitgerust werd, geniet u van het bijkomende voordeel van op het spatbord gemonteerde knoppen ‘omhoog’ 

en ‘omlaag’, voor het veilig en gecontroleerd aankoppelen van alle werktuigen. Beide systemen beschikken over dezelfde sterke hefarmen en

een hefvermogen tussen 3.900 kg en 5.850 kg, al naargelang de uitrusting.

�Achterhef met trekkrachtmeting op de
onderste hefarmen en een groot
hefvermogen zorgen ervoor dat u 
het zwaarste werk op de boerderij aankan.

De mechanische hef heeft een zeer
gebruiksvriendelijke hendel voor snel
optillen en neerlaten.

�

Elektronische hefbediening voorziet
vederlichte nauwkeurigheid.

�
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Keuze van aanhangwagenremmen. 
U kan kiezen uit hydraulische of
pneumatische aanhangwagenremmen
om een veilig transport op de weg te
verzekeren.

Geen slijtage. De optie hydraulische
differentieelvergrendeling zorgt voor een
maximale trekkracht op het veld en
voorkomt bandenslijtage op het erf.

Wanneer de tractor voorzien is van het
maximum aantal frontgewichten, ligt 50 %
van het gewicht van de tractor op de vooras
om een vlot wegtransport te verzekeren,
zelfs met zware gedragen werktuigen.

Vierwielaandrijving. Robuuste voorassen
voor extra trekkracht als het zwaar wordt
en vierwielberemming voor wegtransport.

Zelfverzekerd bewegen.
De stuurhoek van 60° zorgt voor een
draaistraal van 4.050 mm voor een
gemakkelijke manoeuvreerbaarheid, zowel
in gebouwen als op het erf.

Geen beperkingen. Met een minimaal
gewicht van 3.900 kg en een laadvermogen
van 2.900 kg kunt u er zeker van zijn 
dat de JXU het vermogen heeft om eender
welke taak aan te pakken.

Dynamische spatborden vooraan.
De brede spatborden vooraan (480 mm)
kunnen onafhankelijk van de voorwielen
draaien, om te zorgen voor een maximale
stuurhoek en om de wielbedekking te
handhaven.

Wiel- en bandopties. Met de opties voor
landbouw-, industriële of grasbanden 
kunt u de JXU afhankelijk van de
verwachtingen van uw bedrijf configureren.



13

AANDRIJFLIJN

Een uitstekende verhouding gewicht/vermogen, robuuste
remsystemen en vierwielaandrijving die zonder
compromissen werden gebouwd, zorgen ervoor dat 
JXU-tractoren de uitdagingen van uw bedrijf perfect
aankunnen.

Ontworpen voor een optimale bediening 
- in het veld en op de weg.

Rotsvast in het veld. De JXU-tractor presteert altijd zelfverzekerd, of hij nu is uitgerust met smalle banden met een hoge bodemvrijheid voor

rijenteelt en bemesting, of met brede banden voor minder bodemdruk. Met één tik tegen een schakelaar schakelt 

u vierwielaandrijving en differentieelsloten aan om continu trekkracht te behouden. Indien u een maximale trekkracht wilt bereiken bij gebruik

van getrokken werktuigen, kunt u over ballastgewichten beschikken.

Zelfverzekerd op de weg. Een laag gewicht, een motor met hoog koppel en dicht bij elkaar geplaatste versnellingen in de transmissie maken

het gemakkelijk om weg te rijden van een kruispunt, snel te accelereren naar topsnelheid en dan de gewenste rijsnelheid te behouden. 

De zelfstellende oliebadschijfremmen zorgen voor een efficiënt stopvermogen. Modellen met vierwielaandrijving schakelen de

vierwielaandrijving in bij het remmen.Voor extra veiligheid kan uw JXU uitgerust worden met hydraulische of pneumatische

aanhangwagenrem om zware ladingen onder controle te houden.

Correct voorbereid. Spatbordverbredingen zorgen voor een volledige bedekking van de banden, om

te voorkomen dat rondvliegende modder gevaarlijk wordt voor andere weggebruikers. Zwaailichten

tonen bovendien uw aanwezigheid op de weg. Niet-agressieve grasbanden zijn beschikbaar om de

schade te beperken wanneer u in parken werkt. Voor gemeentelijke of wegwerkzaamheden,

zorgen slijtagebestendige banden met een blokpatroon voor een vlotte rit op de weg en een

langer leven op verharde ondergronden.

Voor minder veeleisende taken
is een tractor met 2WD vaak de
ideale keuze.

�

Slijtagebestendige industriële banden
met een blokpatroon en niet-agressieve
grasbanden zijn beschikbaar.

�
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ONZE SYSTEEMAANPAK

Uw plaatselijke Case IH-dealer kan 

met CNH Capital samenwerken om u

oplossingen te bieden die het beste bij uw

budget en doelstellingen passen. 

Bij CNH Capital begrijpen we dat geen twee

landbouwbedrijven hetzelfde zijn. Daarom

gaan we tot het uiterste om in de eerste

plaats uw behoeften te begrijpen. Het is

onze taak om uw bedrijf van binnen en

buiten te kennen – uw doelstellingen, uw

ideeën en uw unieke kijk op de toekomst. Zo

kunnen we financiële oplossingen met

diensten combineren die passen voor u.

Ervaren zakelijk advies bij uw dealer. 
Verwacht meer van uw Case IH-dealership. 
U wilt een nieuwe machine aanschaffen? U wilt uw park tractoren up-to-date houden?

Ongeacht uw bedrijfsgrootte kunt u altijd contact opnemen met uw plaatselijke 

Case IH-dealer voor professioneel advies over financiering en zakelijke investeringen die 

een veilige garantie bieden voor de toekomst. Case IH begrijpt uw landbouwbehoeften 

als de beste.

Onderdelen 
& Service Financiering

Dealer

MAX
100% Support 
100% Availability

Behoud de productiviteit van uw
investering. Case IH en zijn toegewijd

dealernetwerk bieden uitstekende

ondersteuning wanneer u uw nieuwe

tractor in ontvangst neemt en zolang hij in

uw bezit is. In uw landbouwbedrijf kunt u

rekenen op opgeleide deskundigen die u

helpen om de productiviteit van uw

investering te behouden. Bescherm de
waarde van uw investering. Achter ieder

Case IH-product gaat een uitgebreide

Europese logistieke organisatie schuil die

de klok rond werkt en meer dan 700.000

verschillende reserveonderdelen voor oude

en nieuwe producten opslaat. Door echte

Case IH-onderdelen te kiezen, stelt u de

veiligheid, waarde en prestaties van uw

originele investering veilig.

MAX - de nieuwe service van Case IH. Het hele jaar door staan wij 24 uur per dag voor u
paraat. Spoedlevering: wanneer en waar nodig. U krijgt tijdens het seizoen de absolute
voorrang, omdat uw oogst niet kan wachten.

Dit is een gratis nummer. Als u echter met een gsm vanuit België of Luxemburg telefoneert,
kiest u 022006111 voor België en 03420808282 voor Luxemburg. Merk op dat telefoneren
met een gsm niet gratis is, maar voor eigen rekening gebeurt. Voor informatie in verband
met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

00800 227344 00 
00800 Case IH 00 

�
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SPECIFICATIES

JXU 75 JXU 85 JXU 95 JXU 105
MOTOR
Aantal cilinders / inhoud (cm3) / type 4 / 4500 / Met turbo en intercooler

Nominaal motorvermogen 

ECE R120 1) @ 2.300 tpm (kW/pk) 56 / 76 63 / 86 71 / 97 78 / 106

Maximaal koppel ECE R120 1) @ 1.400 tpm (Nm) 324 366 404 425

Koppelstijging volgens OECD (%) 39 40 37 31

Inhoud brandstoftank - standaard / optioneel (liter) 127 / - 127 / - 127 / 167 127 / 167

TRANSMISSIE
Powershuttle 24 vooruit / 24 achteruit met powershift en powershuttle met 2 snelheden

Mechanisch 20 vooruit / 12 achteruit en mechanische omkeerschakeling, inclusief kruip

AANDRIJVING en STUURINRICHTING
4WD vooras standaard Elektrohydraulische inschakeling 4WD en differentieelslot met beperkte slip

4WD vooras optioneel Elektrohydraulische inschakeling 4WD en elektrohydraulisch differentieelslot

Draaistraal 2WD / 4WD (mm) 3770 / 4050 3770 / 4050 3770 / 4050 3770 / 4050

AFTAKAS
Type elektrohydraulische inschakeling

Beschikbare toerentallen achteraan 540 / 540E / 1000 tpm + rijafhankelijk

Frontaftakas 1000 tpm

HYDRAULISCH SYSTEEM
Maximaal pompdebiet - sturen / hef en regelventielen 36 l/min / 61 l/min (optioneel 80 l/min gecombineerd)

Regelventielen maximaal 3 achteraan en 2 centraal gemonteerde, ‘Closed Centre’-type

Type EHC (elektronische hef) of MHC (mechanische hef)

Hefvermogen - standaard / optioneel (kg) 3900 / 4900 3900 / 4900 4900 / 5850 4900 / 5850

Hefvermogen fronthef (kg) 2500 2500 2500 2500

GEWICHT en AFMETINGEN
Minimumgewicht* (kg) 3750 3750 3890 3890

Toelaatbaar totaal gewicht* (kg) 6200 6500 6800 6800

Max. lengte (mm) 4120 4120 4120 4120

Min. / Max. spoorbreedte (mm) 1425 / 2133 1425 / 2133 1425 / 2133 1425 / 2133

Maximale hoogte standaardcabine / lage cabine (mm) 2595 / 2511 2595 / 2511 2620 / 2536 2620 / 2536

Maximale hoogte opgeklapte/ niet-opgeklapte ROPS (mm) 2174 / 2716 2174 / 2716 2199 / 2741 2199 / 2741

Wielbasis - 2WD / 4WD (mm) 2342 / 2350 2342 / 2350 2342 / 2350 2342 / 2350

STANDAARDBANDEN
Vooraan 2WD / 4WD 9.00-16 / 12.4 R 24 9.00-16 / 12.4 R 24 10.00-16 / 380/70 R 24 10.00-16 / 380/70 R 24 

Achteraan 18.4 R 30 18.4 R 30 480 / 70 R 34 480 / 70 R 34 

(*) volgens de wetgeving en specificatie in uw land      1) ECE R120 stemt overeen met ISO TR14396      - Niet beschikbaar

LRX-LADERS LRX 1095 LRX 1100 LRX 1120
Maximaal hefvermogen (kg) 2050 2532 2310/2582 1)

Max. hoogte (mm) 3755 3755 4084

Vermogensbereik (pk) 60-95 70-95 80-120

1) Hydraulisch zelfnivellerend model
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VEILIGHEID EERST. Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. 
Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies op de juiste wijze functioneren.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid werden voorzien. Dit document werd voor internationale
publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. CASE IH behoudt zich het recht voor om te allen tijde
en zonder voorafgaande informatie, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds
verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat mogelijk
te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen de optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen.
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