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1) ECE R120 je v souladu s normou ISO 14396 a 97 / 68 / EC nebo 2000 / 25 / EC

NOVÁ GENERACE
VŠESTRANNÝ A VÝKONNÝ
PŘES 170 LET ZŮSTÁVÁME VĚRNI NAŠÍ VIZI - MODERNÍM FARMÁŘŮM V OBLASTI ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY NABÍZET NADČASOVOU TECHNOLOGII, 
KTERÁ JE PLNÁ INOVACÍ A JE SPOLEHLIVOU INVESTICÍ PŘINÁŠEJÍCÍ PROFIT
Společnost CASE IH je leadrem současných trendů ve vývoji zemědělské techniky. Tato dnes již legendární značka spojuje názvy CASE, International 
Harvester a David Brown. Základem všech dnes prodávaných strojů značky Case IH  je jejich neustálé zdokonalování a inovace. S maximální péčí a zaujetím 
navrhujeme a vyrábíme zemědělské stroje, které dodáváme nejen do Evropy, ale i do celého světa. Traktory Case IH  tak díky naší usilovné obětavé práci 
splňují mimořádné nároky farmářů na celém světě. Právě dlouholeté a bohaté zkušenosti nám pomáhají nabízet takovou techniku, která může perfektně 
naplnit i vaše požadavky a očekávání. Potřeba neustále inovovat naše stroje nás vede k vytváření moderních, technologicky pokročilých řešení, v  jejichž 
důsledku se neustále zlepšuje výkon a výkonnost našich produktů. A to vše při zachování jednoduchosti ovládání strojů. Neúnavně se snažíme klást důraz 
na preciznost každého detailu i kvalitu celého procesu výroby. Vysokou úroveň kvality poskytovaných služeb vůči našim zákazníkům vyžadujeme nejen od 
sebe, ale i od našich dealerů.  Naše dealerská síť v rámci Evropy zahrnuje 391 dealerství, 679 obchodních partnerů, 1377 servisních center Case IH. Tato 
rozvinutá síť garantuje našim zákazníkům maximální úroveň nabízených služeb. Důvěru našich zákazníků si získáváme vysoce profesionálním přístupem.

FARMALL A - STVOŘEN PRO VAŠE HOSPODAŘENÍ

Jméno traktorů Farmall je hluboce zakořeněno v historii značky CASE IH. Již od roku 1923, kdy byly tyto traktory poprvé představeny, vynikají svojí 
spolehlivostí a všestranností. Dnešní Farmall A tento odkaz zdůrazňuje. Specifikace traktoru je navržena tak, aby se začínající obsluha stroje rychle a intuitivně 
seznámila s ovládáním. Farmall A dokáže plnit podpůrnou úlohu v rámci velkého podniku nebo být tím hlavním traktorem v podniku menším. Proto je 
investice do Farmallu A chytrá s jasnou návratností.

Traktor Farmall A se sice nechlubí elektronickou a technologickou propracovaností jako vyšší výkonové řady CASE IH, ale přináší vám vše, co je nezbytné 
a co se očekává od tohoto segmentu traktorů. Je lehce ovladatelný a představuje radost z práce při každé operaci.

MODELY Jmenovitý výkon ECE R1201) 
při 2 300 ot/min (kW/k)

Maximální točivý moment ECE R1201) 
při 1 500 ot/min. (Nm) Počet válců / Objem (cm³) 

Optimální spotřeba 
paliva při 1 400 ot/min. 

(g/kW/h) 
Farmall 85 A 63 / 86 351 @ 1 500 4 / 3 400 211
Farmall 95 A 73 / 99 407 @ 1 500 4 / 3 400 211
Farmall 105 A 79 / 107 444 @ 1 500 4 / 3 400 211
Farmall 115 A 84 / 114 457 @ 1 500 4 / 3 400 211



REVERZACE POD ZATÍŽENÍM – POWER SHUTTLE
Reverzovat s pomocí páky pod volantem je pohodlné, bezpečné 
a  rychlé řešení během práce s čelním nakladačem, při práci ve 
stájích nebo při otáčení na souvratích.

UŽIJTE SI JEDNODUCHÝ, SPOLEHLIVÝ A UNIVERZÁLNÍ TRAKTOR FARMALL A
Traktory řady Farmall A splňují všechny nejnovější bezpečnostní standardy pro ochranu obsluhy. Motory 
splňují přísnou emisní normu TIER IIIB k zajištění čistého a bezpečného pracovního prostředí. Moderní 
design, kvalitní zpracování, použití mechaniky a odolnost  jsou předpokladem pro vysokou spolehlivost. Ať 
už si vyberete jakoukoli specifikaci modelové řady, Farmall A vám bude spolehlivým pomocníkem během 
každé situace.

EFEKTIVNĚ VÝKONNÝ
Spolehlivý 4 válcový přeplňovaný motor s mezichladičem stlačeného 
vzduchu poskytuje dostatečný výkon po celý den. Motor je robustní 
konstrukce, jednoduchý a navržený pro dlouhou životnost při 
bezproblémovém provozu s nízkými náklady na údržbu.

RYCHLOST A BEZPEČNOST
K dispozici je široká nabídka převodovek. Základní verzí je 12 x 12, 
dále pak varianta s plazivými rychlostmi 20 x 12 nebo komfortní 
12 x 12 Powershuttle*, který nabízí reverzaci při zatížení. Maximální 
rychlost na silnici je 40 km/h. Pro zvýšení bezpečnosti je možné 
dodat i přední bržděnou nápravu.

VÝKONNÁ HYDRAULIKA
Traktory modelové řady FARMALL A mohou být vybaveny až 
3  zadními a 2 středovými vnějšími hydraulickými okruhy 
s  mechanickým ovládáním, dále jsou vybaveny robustním 
tříbodovým závěsem. Výkon čerpadla může být navýšen o 33 % 
průtoku oleje při použití hydraulického čerpadla „high flow“, čímž 
se zajistí rychlejší pracovní reakce předního čelního nakladače.

VÝVODOVÝ HŘÍDEL PTO – PRO MAXIMÁLNÍ VÝKONNOST 
A  VŠESTRANNÉ POUŽITÍ
Varianta PTO 540* představuje standardní výbavu. Na přání si můžete 
zvolit z variant: 540/540E nebo 540/1000. Pro samotné zapnutí je použito 
servoovládání. Jak otáčky 540E, tak 1 000 odpovídají otáčkám motoru, kde 
je dosahován maximální výkon a nejvyšší krouticí moment. Při snižování 
otáček motoru se uvažuje o dalším snížení spotřeby paliva. Otáčky 
vývodového hřídele PTO je možné sledovat na displeji přístrojové desky.

SNADNÝ PŘÍSTUP A VÝBORNÝ VÝHLED
Úzké sloupky kabiny, velká zpětná zrcátka, široké čelní sklo a pečlivě navržené 
střešní okno vám zaručí, že výhled na nakladač nebo připojené nářadí je komfortní 
a patří k nejlepším ve své třídě. Není třeba se nikam naklánět, abyste dobře viděli na 
práci.

OPTIMÁLNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Ovládací prvky včetně přístrojové desky jsou umístěny logicky a ergonomicky, 
abyste je měli při práci s traktorem Farmall A vždy ihned po ruce. Už po chvíli 
práce budete mít váš nový Farmall A pevně v rukou.
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ŘADA TRAKTORŮ FARMALL A

UNIVERZÁLNÍ A SNADNO
OVLADATELNÝ

SKVĚLÝ VÝHLED DO VŠECH STRAN
Umístění výfukového potrubí za „A“ sloupkem umožňuje u traktorů nové generace 
Farmall A skvělý a ničím nerušený výhled jako nikdy předtím. Velké střešní okno 
umožňuje perfektní výhled na čelní nakladač. Rovněž osvětlení traktoru Farmall A 
je špičkové. I když jsou světla integrovaná přímo do střechy, jsou plně nastavitelná.

* záleží na konkrétní specifikaci dané země

VÝHODY
  Výborný výhled při práci   

 s nakladačem

  Inovovaná přístrojová deska  

 s indikací PTO a rychlostí stroje

 Měrná spotřeba paliva pouze  

 211 g/kWh při 1 400 ot/min.

  Zvedací kapacita o 31 % větší,  

 než předchozí generace

  Farmall 95 A je možné dodat 

 i ve variantě 2WD



Kabiny traktorů modelové řady Farmall A prošly zásadní změnou, která zvyšuje komfort z jízdy a ovládání při vykonávání pracovních 
operací. Všechny ovládací prvky jsou logicky umístěné, s cílem zvýšení přesnosti při ovládání traktoru a závěsného stroje s docílením 
maximální produktivity. Kabina traktoru Farmall A představuje komfort pro obsluhu, s potěšením si užijete řízení traktoru po celý 
dlouhý pracovní den. Velké prosklené dveře s velmi dobrým přístupem jsou samozřejmostí. Pohodlné posezení s prostorem pro 
spolujezdce, výhled všemi směry a tichá kabina – úroveň hlučnosti je snížena o 2 dB oproti předchozí generaci. V komfortní kabině 
se obsluha nebude cítit unavená ani po dlouhém pracovním dni.

KOMFORTNÍ ZÓNA 
Obsluha traktoru si komfortní kabinu velmi rychle osvojí. Prostorná kabina poskytuje obsluze traktoru perfektní pracovní prostředí po 
celý den. Loketní opěrka je standardně vybavena, sedačka je snadno nastavitelná přesně dle požadavků řidiče a odpružení elegantně 
pohlcuje rázy při jízdě po nerovném terénu nebo při přepravě po silnici. Pro ještě lepší komfort může být na přání dodána sedačka se 
vzduchovým odpružením.

REVERZACE POWERSHUTTLE
Hydraulicky ovládaný způsob reverzace s pákou na sloupku řízení umožňuje změnu směru jízdy bez použití spojkového pedálu, 
což je ideální při práci s čelním nakladačem, při práci ve stáji nebo při práci na poli, kdy je zapotřebí nechávat kratší souvratě.

OSVĚTLENÍ
S traktorem Farmall A se noci bát nemusíte. Až šestice pracovních světel na kabině traktoru zajistí velmi dobrou viditelnost. Práci 
lze vykonávat bez sebemenších problémů 24 hodin denně. Na přání lze na kabinu traktoru umístit i maják.

EXCELENTNÍ VÝHLED VŠEMI SMĚRY
Z prostorné prosklené kabiny uvidíte vše, co potřebujete. Velké střešní okno umožňuje perfektní výhled na čelní nakladač.
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KABINA A OVLÁDACÍ PRVKY 

VÍTEJTE VE VAŠÍ
KOMFORTNÍ KABINĚ



08 MOTOR  MOTOR 09  

Ze čtyř modelů traktorů Farmall A s výkonem 86 až 114 koní si vždy vyberete ten pravý dle 
vašich požadavků, které budou vyhovovat vašemu hospodaření. Hospodárnost provozu nebo 
dlouhá životnost poskytuje jak vám, tak i modelové řadě traktoru Farmall A bezkonkurenční 
přidanou hodnotu. Váš traktor Farmall A profituje z  vylepšených parametrů motoru. Díky 
nejmodernější konstrukci v segmentu výroby motorů dokážeme získat i z menšího objemu 
motoru požadovaný výkon s rekordně nízkou spotřebou paliva.

FARMALL A ŘÍDÍ VAŠE PRACOVNÍ OPERACE
Traktory Farmall A jsou osazeny čtyřválcovým motorem o objemu 3,4 l s  vysokotlakým 
vstřikováním paliva Common Rail, turbodmychadlem a chladičem stlačeného vzduchu. 
Tato kombinace vám zajistí maximální výkon s nižší spotřebou paliva. Velký krouticí moment 
znamená menší sekvence řazení převodových stupňů a vyšší účinnost. Čtyřválcový motor 
FPT s vysokotlakým vstřikováním Common Rail nepotřebuje pracovat za každých podmínek 
ve jmenovitých otáčkách 2  200 ot/min., ale dokáže poskytnout maximální výkon při 
minimální úspoře paliva již při otáčkách 1 900 ot/min. Skvělé parametry krouticího 
momentu vám zajistí potřebný komfort, pružnost nebo tažnou sílu na poli.

VYŠŠÍ VÝKON, NIŽŠÍ NÁKLADY
Chce-li některý z farmářů jezdit celý den na maximální otáčky motoru, nyní může bez 
váhání. To vše díky dokonalým parametrům nových motorů CASE IH. Vývojový tým věnoval 
maximální úsilí tomu, aby perfektně sladil charakteristiku krouticího momentu na 
čtyřválcových motorech, která odpovídá reálným provozním podmínkám. Výsledkem je 
impozantní, maximální krouticí moment 457 Nm, při snížené spotřebě paliva v otáčkách 
1 500 za minutu. Efektivní výkon Case IH je skutečně nekompromisní.

ÚSPORNÉ MOTORY S NIZKÝMI EMISEMI
Dokonalé spalování u motorů FPT v traktorech Farmall A umožňuje prodloužení servisního 
intervalu výměny motorového oleje na bezkonkurenčních 600 hodin. Tento interval 
představuje značné snížení nákladů na údržbu. Navíc díky excelentní účinnosti hoření 
paliva jsou výrazně sníženy emise. Technologie snižování emisí z výfukových spalin až ve 
výfukovém potrubí umožňuje motoru pracovat s čistým vzduchem. Toto řešení je optimální 
pro výkon motoru.

EFEKTIVNÍ A VÝKONNÝ
URČEN PRO NÁROČNOU PRÁCI

VÝKON [KW] FARMALL 115 A

PLNÝ VÝKON JIŽ PŘI 1 900 OT/MIN.
Nižší otáčky motoru = nižší spotřeba paliva: koncept 
efektivního výkonu přináší našim zákazníkům maximální 
výkon při minimální spotřebě paliva.

KROUTICÍ MOMENT [NM] FARMALL 115 A

MAXIMÁLNÍ KROUTICÍ MOMENT PŘI 1 500 OT/MIN.
Nové motory FPT dosahují maximálního krouticího momentu 
při 1 500 otáčkách za minutu. I za nízkých otáček můžete 
dosáhnout výborné hospodárnosti provozu. To vše díky 
dokonalým parametrům nových motorů CASE IH.

rpm

rpm

kw

Nm

VÝHODY
  Maximální výkon při nízkých otáčkách motoru 

 1 900 ot/min.:

 - nízká spotřeba paliva

 - snížená hlučnost

 - jednoduché ovládání

  Nízké volnoběžné otáčky 700 ot/min:

 = nízká spotřeba paliva

  Palivová nádrž na 121 l umožňuje celodenní práci

  Servisní interval 600 Mth

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200

1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200
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Převodovky a vývodové hřídele traktorů Farmall A byly navrženy s důrazem na spolehlivost a úspornost provozu. 
Precizní řazení i mazací systémy jsou perfektně sladěny s ostatními prvky, jako je motor a hnací ústrojí s důrazem na 
odolnost, dlouhou životnost a optimální výkonnost, kterou oceníte jak při práci na farmě, tak i na poli.

SPOLEHLIVÁ PŘEVODOVKA
Vyberte si převodové ústrojí dle svých potřeb. K dispozici jsou převodovky 12 x 12 s mechanickou reverzací nebo 
komfortní 12 x 12 s reverzací Powershuttle. Páka řazení se lehce ovládá a nabízí ergonomické tvarování.

VÍCE MOŽNOSTÍ PRO VAŠI VOLBU
Plně synchronizované převody včetně reverzace pod zatížením s převodovkou 12 x 12 se snadno řadí při jakékoliv 
činnosti.  Pro speciální práce můžete využít dalších 8 plazivých rychlostí. Tato volba vám umožní práci v nejnižších 
rychlostech 250 m/hodinu při jmenovitých otáčkách motoru. Tato převodovka je ideální do provozu pěstování 
zeleniny, kde je vyžadována pomalá rychlost při sklízení.

VŠESTRANNOST PŘI PRÁCI
Ve spojení s originálním čelním nakladačem CASE IH LRZ se váš Farmall A stane ideálním pomocníkem. Reverzace 
snadným pohybem páky je ideální pro ty pracovní operace, při nichž se neustále mění směr jízdy – nakládání obilí 
nebo manipulace s těžkými balíky. Naplno zde vynikne jeho obratnost a všestrannost.

VÝKON VÝVODOVÉHO HŘÍDELE  
Vývodový hřídel s otáčkami 540 min-1 je standardní výbavou. Na přání si můžete zvolit úsporné otáčky 540 ECO, 
kde se nevyžaduje plný výkon motoru, nebo 1000 min-1, kdy operace naopak plný výkon motoru vyžadují.

PŘEVODOVKA A PTO

PŘINÁŠÍ POTŘEBNÝ 
VÝKON PRO VAŠI PRÁCI

* depends on market specification

VÝHODY
  Nízká spotřeba paliva

  Plazivé převody

 Převodovka 12x12 s pojezdovou 

rychlostí 40 km/hod



HYDRAULICKÝ SYSTÉM 

ÚČINNÝ A SPOLEHLIVÝ 

POJEZDOVÉ ÚSTROJÍ 13  12 HYDRAULICKÝ SYSTÉM  

Úsporné motory s  vysokým výkonem by byly k  ničemu, pokud bychom je neuměli využít. Všechny modely Farmall A jsou 
standardně vybaveny pohonem všech kol pro efektivní přenos hnací síly na podložku. 

EFEKTIVNÍ V TERÉNU 
Pro výborné tahové vlastnosti, trakci a bezpečnost na svazích vyvinul CASE IH novou přední hnanou nápravu. V kluzkých 
pracovních podmínkách za mokra nám pomůže zvýšit tah samosvorná uzávěrka diferenciálu přední nápravy a elektrohydraulicky 
spínaná uzávěrka zadní nápravy. 

POHYB S JISTOTOU
Vysoký průtok hydraulického čerpadla řízení umožňuje snadné a bezpečné řízení s těžkým čelním závažím nebo nakladačem. 
Minimální poloměr zatáčení pouhých 5,8 m (Farmall 85 A) oceníte při manévrovaní např. v úzkých prostorech stájí. 

RYCHLÝ A BEZPEČNÝ
Všechny převodovky jsou zkonstruovány na rychlost 40 km/h. Farmall A můžeme na přání vybavit brzděnou přední nápravou.

ČELNÍ NAKLADAČ
Nakladače CASE IH LRZ jsou perfektní řešení pro traktory Farmall A a svojí nakládací kapacitou až 2 540 kg jsou zkrátka 
nepřekonatelné. Rychlé a snadné připojení během pár vteřin díky spojkám MULTIQUICK.

HNACÍ ÚSTROJÍ

VÝKONNÉ A BEZPEČNÉ
ZA VŠECH PODMÍNEK

Rychlé a snadné připojení čelního nakladače
K dispozici pro traktory Farmall A jsou až tři mechanické zadní 
vnější hydraulické okruhy.

S větším průtokem oleje pro náročné závěsné stroje se výrazně zlepšila hydraulická výkonnost, čímž se zvětšila i všestrannost 
využití traktorů Farmall A. K  dispozici jsou až 3 zadní vnější hydraulické okruhy s  možností středového připojení 
hydraulických hadic pro čelní nakladač.

VÝKONNÁ HYDRAULIKA
Traktory Farmall A disponují dostatečným výkonem hydraulického systému pro tříbodový závěs a vnější hydraulické okruhy. 
Čerpadlo s průtokem 63 l/min zajistí rychlou reakci a dostatečnou výkonnost pro náročné pracovní operace.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU
Zadní tříbodový závěs uzvedne při použití dvou volitelných pístnic až 4 700 kg. TBZ disponuje silovou regulací. Nastavování 
regulace a pracovní hloubky se provádí pomocí dvou samostatných pák nebo jejich kombinovaným nastavením. Pro 
pohodlné zapojení nářadí do TBZ slouží tlačítko na venkovním pravém blatníku.

MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ ZADNÍHO ZÁVĚSU (LIFT-O-MATIC)
Rychlé zvedání a spouštění lze použít pro ergonomické ovládání zadního tříbodového závěsu s možností okamžité změny 
nastavení. Při zatlačení páky LIFT-O-MATIC dojde ke spuštění závěsného zařízení do předem nastavené hloubky a při 
zatažení páky směrem vzad dojde ke zvednutí závěsného zařízení až po horní doraz tříbodového závěsu.

Minimální poloměr otáčení 5,8 mEfektivní pracovní operace s maximální trakcí

5.8 m

VÝHODY
 Mechanické ovládání tříbodového 

závěsu (MDC) je standardní výbavou 

traktorů Farmall A

 Mechanické ovládání zadního závěsu 

(LIFT-O-MATIC)

 3 mechanické zadní vnější 

hydraulické okruhy 

 2 středové vnější hydraulické okruhy 

pro ovládání čelního nakladače nebo 

čelního neseného nářadí



TECHNICKÉ PARAMETRY 1614 KOMPLEXNÍ PÉČE 

MODEL FARMALL 85 A FARMALL 95 A FARMALL 105 A FARMALL 115 A
MOTOR FPT FPT FPT FPT
Počet válců / Objem motoru(cm3) 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400 4 / 3 400
Typ / způsob plnění / Emisní norma Vznětový motor, vysokotlaké vstřikování Common Rail s turbodmychadlem a chladičem stlačeného vzduchu / Stage IIIB
Jmenovitý výkon ECE R 1203) při otáčkách motoru (kW/k/min-1) 63 / 86 při 2 300 73 / 99 při 2 300 79 / 107 při 2 300 84 / 114 při 2 300
Max. točivý moment ECE R 1203) při otáčkách motoru (Nm/min-1) 351 při 1 500 407 při 1 500 444 při 1 500 457 při 1 500
Převýšení točivého momentu dle OECD (%) 34 34 35 32
Objem nádrže (l) 121 121 121 121
PŘEVODOVKA
12 x 12 synchronizovaná s mechanickou reverzací (30 nebo 40 km/h) • • - -
12 x 12 synchronizovaná s reverzací powershuttle (30 nebo 40 km/h) • •
20 x 20 synchronizovaná s mechanickou reverzací a plazivými převody (30 nebo 40 km/h) - -
VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Spínání mechanicky / se servoasistentem s možností Powershuttle se servoasistentem (standardně)
Standardní rychlost PTO min-1 (volitelné) 540 (540/540E nebo 540/1 000)
Na přání pojezdová závislost PTO min-1 540, 540/540E nebo 540/1 000
PŘEDNÍ NÁPRAVA A ŘÍZENÍ
Typ 4WD se samosvorným diferenciálem
Minimální poloměr zatáčení1) (m) 5,8 5,8 5,8 5,8
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Maximální průtok standardního čerpadla (volitelného) (l/min.) 47 (63) 47 (63) 47 (63) 47 / 63
MHC – Mechanicky řízený zadní tříbodový závěs • • • •
Max. zvedací kapacita / zvedací kapacita při 610 mm (kg) 3 565 / 2 700 3 565 / 2 700 3 565 / 2 700 3 565 / 2,700

Max. zvedací kapacita / zvedací kapacita při 610 mm (kg) s přídavnými pístnicemi a pneu
4 700 / 3 450 

4,500 / 3 300 s pneu 38“
4 700 / 3 450 

4 500 / 3 300 s pneu 38“
4 700 / 3 450 

4 500 / 3 300 s pneu 38“
4 700 / 3 450 

4 500 / 3 300 s pneu 38“
Max. počet zadních / středových hydraulických okruhů 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan.
HMOTNOSTI A ROZMĚRY 1)

Pohotovostní hmotnost 2WD / 4WD (kg) - / 3 740 3 540 / 3 740 - / 3 740 - / 3 740
Povolená celková hmotnost 2WD / 4WD (kg) - / 5 800 6 000 / 6 000 - / 6 500 - / 6 500
A: Celková výška (mm) 2 640 2 665 2 690 2 690
B: Celková délka (mm) 4 320 4 320 4 320 4 320
C: Celková šířka přes blatníky / prodloužení (mm) 1 921 / 2 110 1 921 / 2 110 1 921 / 2 110 1 921 / 2 110
D: Rozvor 2WD / 4WD (mm) - / 2 280 2 380 / 2 280 - / 2 280 - / 2 280
E: Výška od středu zadní nápravy po hranu kabiny (mm) 1 891 1 891 1 891 1 891
STANDARDNÍ PNEUMATIKY 2)  

Přední 2WD / 4WD - / 13,6 R24 7,50-20 / 13,6 R24 - / 13,6 R28 - / 13,6 R28
Zadní 16,9 R34 16,9 R34 16,9 R38 16,9 R38

 * Je v souladu s legislativou a specifikací v dané zemi  
• Standard    Volitelné  – není k dispozici    
1) se standardními pneumatikami     2) Jiné pneumatiky na vyžádání     3) ECE R120 koresponduje s ISO 14396 a 97/68/EC

KOMPLETNÍ
PROFESIONÁLNÍ PÉČE

NAVŠTIVTE NÁŠ FANSHOP NA

WWW.AGRICS.CZ

Nenechejte se zdržovat. Když vás čeká dlouhý pracovní den, tak rozhodně není na místě ztrácet čas kvůli servisní prohlídce stroje 
před jízdou. Provoz traktorů Farmall A je snazší díky jednoduché a rychlé denní kontrole. Například systém chlazení je možné 
snadno a rychle vyčistit,  neboť vzduchový filtr díky svému umístění umožňuje snadnou kontrolu.

S nákupem nového stroje Case IH si můžete být jisti, že jste nekoupili pouze nejlepší produkt, ale navíc je vám k dispozici zázemí vašeho 
obchodního partnera, abyste měli zajištěnou komplexní péči. Jedná se o dodávky náhradních dílů, proškolený tým servisních mechaniků, 
pomoc se zajištěním financování a případně dalších doplňkových služeb, které pro vás Case IH zajistí.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A SERVIS PRO
BEZPROBLÉMOVÝ PROVOZ VAŠEHO STROJE
Kvalitní, značkové náhradní díly CASE IH a oleje AKCELA jsou zárukou 
dlouholetého a spolehlivého provozu. U každého dílu je dbáno na 
jeho špičkové zpracování, které je naprosto stejné jako u původních 
komponentů. Nechte váš traktor pracovat s  maximální produktivitou 
a neztrácejte čas zbytečnými prostoji. 

OKAMŽITÁ PODPORA
PO CELÉ ČR
Case IH Max Service je služba zákaznické podpory, která zajišťuje 
nepřetržitou asistenci (24 hodin denně / 7 dní v  týdnu) profesionálního 
týmu odborníků. Tito specialisté vám dokáží poradit na úrovni produktů 
či náhradních dílů v krizových situacích. Tato služba je tu pro vás hlavně 
proto, abychom eliminovali snížení produktivity vašeho stroje. Dále je 
tu Max Service, aby vám sloužil ve všem, co se týká značky Case IH. 
Neváhejte se na tyto profesionály kdykoliv a s čímkoliv obrátit, rádi vám 
pomohou.

OPTIMÁLNÍ FINANCOVÁNÍ
PRO KAŽDÉHO
CNH Industrial Capital je finanční společností pro Case IH. Naši 
zaměstnanci jsou finanční experti a mají dlouholeté zkušenosti 
v  zemědělském sektoru. Nezabýváme se pouze produkty Case IH 
nebo vlastním trhem, ale rozumíme vašim individuálním požadavkům 
pocházejícím z praxe. Proto jsme vždy schopni nabídnout finanční řešení 
pro vaši novou investici, které bude ušité přesně na míru vašich požadavků 
s ohledem na používání stroje. Jednat se může o úvěr, pronájem nebo 
leasing. Naším hlavním cílem je zvýšit profit vaší investice. Je tedy možné 
kombinovat více finančních řešení od společnosti Case IH Capital – kdy 
se jedná o kompletní balíček finančních služeb, který vám zajistí veškerou 
finanční péči o vaši techniku.

NÁHRADNÍ DÍLY 
& SERVIS
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Váš prodejce:

AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
+420 519 402 285, info@agrics.cz
Výhradní dovozce CASE IH do ČR
www.agrics.cz

Věrnosní program pro zákazníky CASE IH
www.caseklub.cz


