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USNADNĚTE SI PRÁCI
Nový Farmall A.

Pokud hledáte kompaktní, rentabilní traktor se snadným ovládáním a nízkými požadavky na údržbu, tak je to on. Nové 
modely Farmall A v provedeních 55, 65 a 75 koní splňují vše, co byste očekávali od traktoru Case IH – jsou robustní, 
spolehlivé a hospodárné. Provozní jednoduchost, snadné manévrování a nízká hmotnost činí Farmall A ideálním 
traktorem pro všechny práce. Od lehkých polních až po práce na farmě s čelním nakladačem. Jakkoli náročná je vaše 
práce, Farmall A ji dokáže zvládnout.

KABINA
Čtyř sloupková kabina traktoru Farmall A poskytuje vynikající 
výhled z traktoru a tím i přehled o přesné poloze nářadí. Pomáhá 
tak obsluze jednoduše se pohybovat v okolí staveb a v úzkých 
prostorech. Kabina nabízí komfortní pracovní prostředí pro 
dlouhé pracovní dny.

PŘEVODOVKA
Traktory 4WD jsou dodávány s mechanickou převodovkou  
s 12/12 rychlostmi vpřed a vzad. Standardem u modelů 2WD je 
mechanická převodovka s 8 × 8 rychlostmi umožňující maximální 
rychlost 30 km/h. Na přání lze traktor vybavit plazivými převody 
s 20F/20R rychlostmi pro rychlosti nižší než 100 m/h. V případě 
potřeby je dostupná i převodovka 12F/12R s Powershuttle pro 
řazení pod plným zatížením.

VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Standardně je Farmall A vybaven vývodovým hřídelem s 540 ot/min. 
V případě práce s nářadím, které vyžaduje maximální otáčky, ale 
není příliš náročné na výkon, je na přání k dispozici vývodový 
hřídel s 540/540E ot/min. Pro nářadí, jehož provozní rychlost musí 
odpovídat pojezdové rychlosti, je možno dodat vývodový hřídel 
s  540/540E ot/min s pojezdovou závislostí.

MODELY Jmenovitý výkon ECE R120 při 
2300 ot/min (kW/k)

Počet válců / objem 
(cm³)

Max. točivý moment (Nm) při 
1400 ot/min Max. zvedací síla (kg)

Farmall 55 A 41 / 55

3 / 2,930

258
2,700

(3000 s 2. válcem)
Farmall 65 A 48 / 65 291

Farmall 75 A 55 / 75 341

HYDRAULIKA
Hydraulický systém zajištuje průtok oleje až 47 litrů za 
minutu. Traktory Farmall A nabízí dostatečný výkon pro 
práci. Rychlá a účinná odezva zajišťuje okamžitou reakci 
hydraulického systému.

MOTOR
Všechny traktory Farmall A jsou poháněny hospodárným 
motorem o objemu 2,9 litru s elektronickým vstřikováním paliva 
Common Rail. Konstantního výkonu je dosaženo v rozsahu 
1900–2300 ot/min, zatímco maximálního točivého momentu 
je dosaženo již při 1400 ot/min. Interval výměny oleje činí 
600 motohodin a přispívá tak k nízkým nákladům na údržbu.

FARMALL A. VŠESTRANNOST KAŽDÝ DEN.
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KABINA S VEŠKERÝM KOMFORTEM
Uživatelsky příjemné pracoviště.

VLASTNOSTI

A  Mech. ovladače vnějších okruhů hydrauliky 
B       Dveře zajišťující plný výhled 
C       Snadno ovladatelný brzdový a spojkový pedál
D    Úzké sloupky kabiny
E  Nastavitelný výfuk
F      Nastavitelný sloupek řízení
G  Přehledná přístrojová deska
H        Na přání integrovaný joystick pro nakladač

B

D

E

A

C

F G H

Dvoje otvíratelné dveře zajišťují, že do traktoru můžete 
podle potřeby snadno nastoupit z obou stran, zatímco 
masivní schůdky představují pevné místo, které zabrání 
nechtěnému uklouznutí.

Kabina se čtyřmi sloupky a prosklenou plochou 5m² 
zajišťuje vynikající výhled dopředu, dozadu a do obou stran. 
K dispozici je také velké střešní okno pro usnadnění práce 
s  nakladačem pro bezpečnou manipulaci.

Traktory Farmall 55-75 A jsou vybaveny pohodlnými sedadly 
zkonstruovanými pro dlouhé pracovní dny. Větrání, topení 
a  na přání klimatizace zajišťují komfortní pracovní prostředí 

za každého počasí.
 
Díky jednoduchému a ergonomickému rozmístění ovladačů 
je práce s traktory Farmall 55-75 A potěšením. Nastavitelný 
sloupek řízení umožnuje individuální přizpůsobení pracovní 
polohy, intuitivně navržená přístrojová deska a rozložení 
ovladačů po pravé straně obsluhy zajišťuje, že se ovládání 
těchto traktorů stane velmi jednoduchým

FARMALL A. SNADNÝ PŘÍSTUP A OPTIMÁLNÍ VÝHLED.
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MOTOR A PŘEVODOVKA
Síla pro práci.

VÝHODY

n Motor FPT o objemu 2,9 litru
n Není nutná kapalina DEF
n Nastavitelný výfuk
n Servisní interval 600 motohodin
n Ve standardu převodovka 8 × 8
n Na přání 12F/12R s Powershuttle
n Varianta 2WD nebo 4WD

Tovární motor FPT v traktorech Farmall 55-75 A je jedním 
z nejúspornějších svého druhu a nevyžaduje používání 
kapaliny (DEF/AdBlue) do motorové nafty. Technologie 
elektronického vstřikování paliva Common Rail zajišťuje 
konstantní výkon v rozsahu od 1900 do 2300 ot/min 
a  maximální točivý moment už při 1400 ot/min. Výfuk lze 
rychle přestavovat mezi svislou a vodorovnou polohou podle 
potřeb prováděné práce. Interval výměny oleje činí 
600  motohodin.

V základním provedení mají traktory Farmall 55-75 A přední 
nápravu 2WD, ale dostupné je i provedení se 4WD. 
Převodovka na modelech 2WD je 8 × 8 mechanická 
s maximální rychlostí 30 km/h. Standard pro traktory 
Farmall 55-75 A 4WD je mechanická převodovka s 12F/12R 
rychlostmi s maximální rychlostí pojezdu 40 km/h. Na přání 
lze dodat plazivé převody 20F/20R pro rychlosti nižší než 
100 m/h. Volitelná je i možnost 4WD s převodovkou 
s  12F/12R rychlostmi s Powershuttle pro řazení vpřed/vzad 
bez použití spojky.

FARMALL A. ÚČINNÝ A VÝKONNÝ.
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HYDRAULIKA A VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Výkonný s každým nářadím.

Tříbodový závěs traktorů Farmall 55-75 A disponuje zvedací silou 2700 kg. 
S  pomocným hydraulickým válcem lze zvedací sílu navýšit na 3000 kg. Lze zvolit 
až tři vnější okruhy hydrauliky s průtokem oleje 47 l/min.
Traktory Farmall 55-75 A mohou být z továrny dodány s přípravou pro čelní 
nakladač, který pak lze rychle a snadno připojit nebo odpojit dle potřeby.
Traktory Farmall 55-75 A jsou standardně vybaveny vývodovým hřídelem  
s 540 ot/min. Na přání je k dispozici alternativa s 540/540E ot/min pro úsporu 
paliva, kde je hlavní důraz kladen na využití při lehkých pracích a alternativa 
s  540/540E ot/min s pojezdovou závislostí.

VLASTNOSTI
n Maximální zvedací síla 2,7 t
n Na přání navýšena na 3,0 t
n Průtok hydraulického oleje 47 l/min
n Příprava na čelní nakladač na přání
n Na výběr vývodový hřídel s 540/540E ot/min s pojezdovou závislostí

9
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MODEL FARMALL 55 A FARMALL 65 A FARMALL 75 A

MOTOR FPT FPT FPT

Počet válců / objem (cm3)

Typ / emisní norma Dieselový motor s Common rail s turbodmychadlem a mezichladičem   / EURO STAGE IIIB

Jmenovitý výkon ECE R1203) při otáčkách motoru (kW/k) 41 / 55 při 2300 48 / 65 při 2300 55 / 75 při 2300

Max. točivý moment ECE R1203) při otáčkách motoru (Nm při ot/min) 258 při 1400 291 při 1400 341 při 1400

Převýšení točivého momentu dle OECD (%)

Objem palivové nádrže (litry)

PŘEVODOVKA
8 × 8 Synchroshift s mechanickou reverzací, 30 km/h • • •
12 ×12 Synchoshift s mech. reverzací a plazivými převody, 40 km/h • • •
12 × 12 Synchroshift s reverzací Powershuttle, 40 km/h • • •
20 × 20 Synchroshift s reverzací Powershuttle a plazivými převody, 40 km/h • • •
VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Typ zapínání mechanicky / servo podpora

Standardní otáčky zadního vývodového hřídele (na přání) 540 (540/540E)

Na přání k dispozici pohon vývodového hřídele s pojezdovou závislostí (ot/min) 540/540E

PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL A ZÁVĚS
Přední vývodový hřídel 1000 ot/min při 1920 ot/min - - -

Max. zvedací síla předního závěsu (kg) - - -

POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY A ŘÍZENÍ   

Typ elektrohydraulický

Min. poloměr otáčení1) (m) 3.75 (2WD) / 4,71 (4WD) 3.75 (2WD) / 4,71 (4WD) 3.75 (2WD) / 4,71 (4WD) 

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Max. průtok čerpadla (řízení/zadní TBZ a vnější okruhy) (l/min) 47,7 (29 / 36,3) 47,7 (29 / 36,3) 47,7 (29 / 36,3)

MHC – mechanické ovládání závěsu • •
EHC – elektronické ovládání závěsu - -

Max. zvedací síla / zvedací síla dle OECD ve vzdálenosti 610 mm (kg) 2,700 / 2,150 2,700 / 2,150 2,700 / 2,150

Max. počet vnějších okruhů hydrauliky / středových 3 mechanické / 2 mechanické 3 mechanické / 2 mechanické 3 mechanické / 2 mechanické

HMOTNOSTI A ROZMĚRY1)

Přibližná pohotovostní hmotnost (kg) 2,880 2,880 2,880

Maximální povolená hmotnost standardní 2 WD / 4 WD (kg) 4,500 / 4800- 4,500 / 4800- 4,500 / 4800-

A: Celková výška (mm) 2,495 2,495 2,495

B: Celková délka (mm) 3,856 3,856 3,856

C: Celková šířka (v místě schůdků) (mm) 1,922 1,922 1,922

D: Rozvor 2 WD / 4 WD (mm) 2,063 / 2,078 2,063 / 2,078 2,063 / 2,078

STANDARDNÍ PNEUMATIKY2)

Přední 320/70 R20 14.9 R20 14.9 R20

Zadní 420/70 R30 420/70 R30 420/70 R30

* Pro shodu se zákony a specifikacemi ve vaší zemi 
• Standardní vybavení     Vybavení na přání    - Není k dispozici    
1) Se standardními pneumatikami     2) Jiné pneumatiky na požádání     3) ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68/EC
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Váš autorizovaný prodejce Case IH:


