FARMALL C
NOMINAAL VERMOGEN VAN 56 - 75 PK

STA KLAAR – MET CASE IH.
Met meer dan 160 jaar ervaring in de landbouwsector hebben we een duidelijk
inzicht in de behoeften van landbouwers en hun belangrijke rol in onze voedsel-,
melk- en energievoorziening. Gedurende de voorbije decennia waren we de eersten
in de sector die de CVX-technologie introduceerden in onze Axial-Flow-reeks en
APM (Automatic Productivity Management) in onze CVX-tractoren, om brandstof
te besparen en de productiviteit op te drijven. Op dezelfde manier hebben we er ons,
samen met onze klanten, op gericht kleinere tractoren te ontwikkelen en creëerden
we een productreeks met uitstekende manoeuvreerbaarheid, zicht en besturing.
De nieuwe Farmall C-reeks is het resultaat van deze inspanningen.
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TROTSE BESTUURDER VAN EEN FARMALL.
De naam Farmall zit diepgeworteld in de geschiedenis van Case IH – dat sinds 1923 krachtige en veelzijdige tractoren aanbiedt.
Vandaag ligt de nadruk nog steeds op compacte afmetingen, ongelooflijke manoeuvreerbaarheid, gebruiksgemak en hoge
vermogen-gewichtsverhouding, om een enorme waaier aan capaciteiten aan te bieden. Deze tractoren zijn robuust, betrouwbaar
en ontworpen voor toepassingen bij veehouders, in bredere boomgaarden en bij dagelijkse taken op het erf, exact waar u ze nodig hebt.
Of het nu met gemonteerde werktuigen is, voor grondwerk of transport – de Farmall C-tractoren maken hun fantastische reputatie waar.

MODEL

NOMINAAL VERMOGEN

FARMALL 55 C
FARMALL 65 C
FARMALL 75 C

41 kW / 56 pk
48 kW / 65 pk
55 kW / 75 pk

MOTOR
4-cilinder turbodieselmotor van 3,2 liter
4-cilinder turbodieselmotor van 3,2 liter
4-cilinder turbodieselmotor van 3,2 liter
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VEELZIJDIGE FARMALL – CASE IH COMFORT.
Goed bedachte ergonomie met vaakgebruikte bedieningen zoals de versnellingspook, de hendels van de regelventielen, het handgas en de nieuwe
geïntegreerde joystick van de lader (optie) binnen handbereik, gelokaliseerd op het voorste deel van de rechterconsole. De linkerhand wordt
vrijgehouden voor de besturing en wijziging van rijrichting, voor een zeer hoge productiviteit, in het bijzonder tijdens voorladerwerkzaamheden.
De ruime cabine, de grote stoel en het verstelbare stuurwiel bieden zelfs de grootste bestuurder een ontspannen, stille werkomgeving. Er is eveneens
een comfortabele bijrijdersstoel beschikbaar. De wijde deuren en vlakke vloer maken het makkelijk om in en uit de cabine te stappen wanneer
u taken uitvoert rond het landbouwbedrijf. Het is tevens veel makkelijker om de binnenkant van de cabine schoon te houden.
U hebt een uitstekend zicht over de werkomgeving en werktuigen, dat nog verbeterd wordt door het dakvenster om laderactiviteiten makkelijker
en sneller te laten verlopen. Bovendien bevat het standaard verlichtingspakket 6 lichten voor uitstekend zicht ’s nachts.
Het comfort van de Farmall C-cabine en de gebruiksvriendelijke bedieningen dragen bij tot de rentabiliteit van uw landbouwbedrijf.

Gebruiksgemak dankzij de intuïtieve

De Farmall C beschikt over een

Dakvenster voor een uitstekend

Powershuttle. Stop en verander

en ergonomische inrichting van

onovertroffen, panoramisch zicht.

zicht op het laderwerk en in lage

van rijrichting met één duw tegen

de bedieningen in het rechtse

Een opengaand dakvenster

gebouwen.

de hendel voor een snelle

bedieningspaneel en in de B-kolom.

in de cabine zorgt voor ongehinderd

en makkelijke wendbaarheid.

zicht in alle richtingen.
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FARMALL C – KLAAR
VOOR ACTIE OP UW ERF.
Wanneer u hydraulische kracht, een uitstekende vermogen-gewichtsverhouding en wendbaarheid
nodig hebt, zijn deze tractoren met geringe totale hoogte evenzeer geschikt voor activiteiten in
en rond gebouwen op melkveebedrijven, toepassingen op grasland en zwaarder werk op het veld.
Door hun lage zwaartepunt zijn ze ook ideaal op steil en heuvelachtig terrein. Een uitstekende
vermogen-gewichtsverhouding minimaliseert de verdichting tijdens werken op grasland.

Motoroliegebruik gedurende 1000 uur
Bron: Sales leale
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HOGE PRESTATIE.

Tot 54% minder motorolie nodig

VEELZIJDIGE HYDRAULISCHE KRACHT.

De 3,2 liter turbodieselmotoren worden

tijdens 1000 werkuren,

Met een keuze tot 3 hydraulische regelventielen

De korte wielbasis en korte

aangevuld met een krachtige mechanische

in vergelijking met rechtstreekse

achteraan en 2 centraal gemonteerde, kan het

draaicirkel geven de Farmall C

transmissie met 40 km/u en 12x12

concurrenten. Dit betekent lagere

hydraulische vermogen naar wens een uitgebreide

versnellingen, ook beschikbaar

onderhoudskosten en minder

reeks werktuigen aandrijven. De hydrauliek levert

met Powershuttle. Een optionele

stilstand.

ook meer dan 2150 kg hefkracht.

WENDBAARHEID
IS STANDAARD.

een optimale manoeuvreerbaarheid.

kruipversnellingsbak (20x20) maakt het

De Farmall C is ontworpen voor een perfecte

u mogelijk om een lage snelheid vanaf

werking van de voorlader, en om achteraan

123 meter/uur te bereiken. De 540 tpm

eender welk werktuig te monteren.

aftakas levert veel vermogen voor het maaien,

Op het veld, de weg of rond het erf, de Farmall C

balen persen of zelfs voor een rotorkopeg.

levert rendabele topproductiviteit.

In optie is een 540E aftakas beschikbaar
voor lichte taken.
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SPECIFICATIES
MODELLEN

FARMALL 55 C

MOTOR
Aantal cilinders / inhoud (cm3) / type
Nominaal motorvermogen ECE R1201) @ 2300 tpm (kW / pk)
Max. koppel ECE R12011) @ 1300 tpm (Nm)
Brandstoftankinhoud (liter)
TRANSMISSIE
12x12 - standaard / optioneel
20x20 met kruipversnelling - standaard / optioneel
AANDRIJVING EN STUURINRICHTING
4WA-vooras standaard
Draaistraal 4WA (mm)
AFTAKAS
Type
Achteruitversnellingen beschikbaar
HYDRAULISCH SYSTEEM
Max. pompdebiet besturing / hef en regelventielen (l/min)
Max. hefvermogen (kg)
GEWICHT EN AFMETINGEN
Min. lengte (mm)
Breedte (mm)
Hoogte (mm)
Wielbasis (mm)
Gewicht (2WA ROPS) (kg)
Gewicht (4WA cabine) (kg)
STANDAARDBANDEN
2WA vooraan / 4WA
Achteraan
1)

41 / 56
221
90

FARMALL 65 C
4 / 3200 / Turbocompressor
48 / 65
260
90

FARMALL 75 C

55 / 75
310
90

mechanisch / Powershuttle
mechanisch / Powershuttle
elektrohydraulische inschakeling met differentieelslot met beperkte slip
3750
mechanisch / elektrohydraulische inschakeling optioneel
540 - 540/540E optioneel
28 / 48
2150

28 / 48
2150

28 / 48
2150

3792
1938
2420
2102
2300
2800

3792
1938
2420
2102
2300
2800

3792
1938
2420
2102
2300
2800

7.50-16 / 360/70R20
420/70R30

7.50-16 / 360/70R20
420/70R30

7.50-16 / 360/70R20
420/70R30

ECE R120 stemt overeen met ISO TR14396

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 aangebracht. 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.
Case IH verkiest

-smeermiddelen.
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