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PŘIJÍMÁ NEJVĚTŠÍ VÝZVY 
Farmall C: Výkonný pomocník.
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³

Traktory Case IH Farmall C definují všestrannost a jejich kompaktní konstrukce skrývá 

motor a převodovku, jejichž schopnosti vysoce přečnívají jejich váhu. To je tajemství 

jejich schopnosti snadno přecházet z prací prováděných v jednom okamžiku ve 

stísněném prostoru ve dvoře a hned v následujícím zahájit celodenní práce na poli. Ať 

už doma na loukách a pastvinách nebo při chovu dobytka, ve specializovaných firmách 

při chovu drůbeže, pěstování zeleniny nebo při údržbě trávníků se Farmall C chová 

tak, jak naznačuje jeho název.

Pokud hledáte všestranný traktor, ale domníváte se, že menší traktory postrádají 

specifikace svých větších kolegů, podívejte se znovu na Case IH Farmall C!

Od jednoduché mechanické vstupní úrovně až po dvourychlostní Powershift                            

s Powershuttle je k dispozici široká škála převodovek.

Tento vysoce výkonný traktor s malou světlou výškou spojuje to nejlepší z techniky 

kompaktních traktorů s vyspělými technologiemi, které znáte z větších strojů.                  

S novými funkcemi a loketní opěrkou Multicontroller, vyšší zvedací silou 4400 kg, 

třírychlostním vývodovým hřídelem a přípravou na čelní nakladač, novou přední 

nápravou pro vysoké zatížení.

FARMALL C. STVOŘEN PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ.
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TRAKTORY FARMALL C
Kompaktní a univerzální.

Díky rozsáhlé nabídce továrního příslušenství lze traktory Farmall C přizpůsobit všem druhům zemědělských, 

komunálních a průmyslových úkolů. Váš traktor může být vyroben přesně podle vašich požadavků, se širokou škálou 

pneumatik, hydraulickým připojením, předním tříbodovým závěsem a různými typy nakladačů. Ve výsledku dostanete 

přesně takový traktor, jaký vyžaduje váš podnikatelský záměr.

KAŽDODENNÍ ZÁŽITEK ZE SNADNÉHO POUŽÍVÁNÍ, KOMFORTU A VŠESTRANNOSTI

UVNITŘ INTUITIVNÍ A KOMFORTNÍ

Do široka se otvírající dveře usnadňují nastupování z obou stran, zatímco 

logické rozvržení ovládacích prvků umožňuje intuitivní ovládání příležitostným 

i profesionálním řidičům. Výhledu na pracovní plochu i nářadí v žádném 

směru nic nepřekáží, čemuž napomáhá otvíratelné střešní okno pro práci                         

s nakladačem. Plně nastavitelná pracovní světla poskytují kompletní osvětlení                   

a pro ochranu jsou zabudovaná do střechy.  

MODELY
Jmenovitý výkon

ECE R120

při 2200 ot/min (kW/k)

Počet válců / objem

(cm3)

Max. točivýmoment (Nm) 
při 1 300 ot/min / zvýšení 

momentu (při)

Max. zvedací síla
(kg)

Farmall 55 C 43 / 58

4 / 3,600

244

2,500Farmall 65 C 48 / 65 275

Farmall 75 C 55 / 75 309

Farmall 90 C 66 / 90 380

4,400
Farmall 100 C 74 / 100 450

Farmall 110 C 81 / 110 490

Farmall 120 C 86 / 117 506

SPRÁVNÁ PŘEVODOVKA PRO SPLNĚNÍ VAŠICH POTŘEB

Standardní mechanická převodovka nabízí 12 rychlostních stupňů vpřed             

a 12 vzad a je k dispozici rovněž s funkcí PowerShuttle. Nejvyšší 

čtyři modely řady jsou k dispozici také s PowerClutch a PowerShuttle

s dvourychlostním Powershiftem, který zdvojnásobuje počet dostupných 

rychlostních stupňů na 24 vpřed a 24 vzad. Ve spojení s převodovkou      

40 km/h navrženou pro rychlou jízdu po silnici při nízkých otáčkách motoru 

je výsledek ideální pro přepravní činnosti. Pro nízkou rychlost je na přání  

k dispozici převodovka s plazivými rychlostmi.

ch, 

ou

ete 

LNĚNÍ VAŠICH POTŘEB

ka nabízí 12 rychlostních stupňů vpřed             

s funkcí PowerShuttle. Nejvyšší 

také s PowerClutch a PowerShuttle

který zdvojnásobuje počet dostupných 

a 24 vzad. Ve spojení s převodovkou          

zdu po silnici při nízkých otáčkách motoru 

činnosti. Pro nízkou rychlost je na přání          

i rychlostmi.
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UNIVERZÁLNÍ HYDRAULIKA PRO NÁROČNÉ ČINNOSTI

Se zvedací silou zadního zvedacího ústrojí až 4 400 kg, samostatným hydraulickým 

okruhem pro řízení a vnějšími okruhy hydrauliky je Farmall C zkonstruován tak, aby si 

poradil s těžkými stroji jako je sekačka nebo kultivátor. Na výběr jsou až tři zadní a dva 

středové vnější okruhy hydrauliky, jimiž lze hydraulický průtok usměrnit podle potřeby pro 

ovládání širokého sortimentu zařízení. Farmall C lze dodat s přípravou na čelní nakladač.

OTÁČKY VÝVODOVÉHO HŘÍDELE PRO MAXIMÁLNÍ VŠESTRANNOST

Traktory Farmall C jsou ve standardním provedení vybaveny trojími volitelnými otáčkami 

vývodového hřídele pro přesné splnění požadavků aktuální práce a pro úsporu pohonných 

hmot. Kromě standardních otáček 540 a 1000 ot/min, které vyhovují různým typům 

nářadí, je zde další ekonomické nastavení 540E ot/min umožňující dosažení těchto otáček 

vývodového hřídele při nižších otáčkách motoru pro přizpůsobení pracím vyžadujícím plných 

540 ot/min, ale s menším výkonem.

IDEÁLNÍ TRAKTOR PRO ČELNÍ NAKLADAČ

Modely Farmall C jsou od výrobce k dispozici s přípravou pro čelní nakladač, tedy s veškerým 

vybavením potřebným pro přeměnu traktoru na efektivní stroj pro manipulaci s materiály. I když                 

dobře pracují s jakýmkoliv nakladačem, pro dosažení optimální produktivity jsou speciálně 

navrženy pro nakladače Case IH řady LRZ.

UNIV

Se zv

okruh

porad

středo

ovlád

OTÁČ

Trakto

vývod

hmot

nářad

vývod

540 o

IDEÁL

Mode

vybav

dobře

navrž

ÚČINNÝ VÝKON PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY

Osvědčené motory s turbodmychadlem a technologií 

vysokotlakého vstřikování Common Rail poskytují větší 

výkon při snížené spotřebě pohonných hmot. Všechny 

modely splňují emisní normu STAGE IIIB se systémem 

dodatečné úpravy výfukových plynů.

SILNĚJŠÍ NÁPRAVY

Nové traktory Farmall C jsou nyní vybaveny 

přední a zadní nápravou pro vyšší zatížení –                

– k dispozici pouze pro verze HI-LO. 

Výsledkem je, že nyní máte vyšší užitečné 

zatížení až 6 500 kg.
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V jeho třídě neexistuje komfortnější traktor než Case IH 

Farmall C. Je to odvážné tvrzení, ale jsme přesvědčeni, že 

budete souhlasit. Díky široce otevíratelným dveřím                    

a schodkům pro snadný přístup z obou stran obsluhu uvítá 

plochá podlaha a komfortní, plně nastavitelné sedadlo            

s volitelným vzduchovým odpružením, které si poradí                

i s největšími nerovnostmi terénu, a na přání dostanete také 

pohodlné sklopné sedadlo spolujezdce. Připočtěte ergono-

mické uspořádání ovládacích prvků a tiché prostředí                 

a snadno zvládnete dlouhé pracovní dny.

Vynikající výhled do všech stran a panoramatické střešní 

okno usnadňují používání a zvyšují produktivitu. Všechny 

důležité ovládací prvky jsou logicky umístěné a snadno 

dosažitelné pro produktivnější práci a pracovní dobu 

strávenou ve větším pohodlí. Zjistíte, že díky nejčastěji 

používaným ovladačům, jako je řadicí páka, ovladače 

vnějších okruhů hydrauliky a volitelný integrovaný ovládací 

joystick čelního nakladače, je práce velmi snadná. Ovládací 

loketní opěrka Multicontroller na přání sdružuje funkce jako 

reverzaci, řazení pod zatížením a ovládání tříbodového 

závěsu na dosah ruky.

Přístrojová deska optimálně spojuje analogové přístroje           

s digitálními budíky, abyste měli pod kontrolou všechny 

údaje potřebné pro vykonání práce. Systémy topení                    

a klimatizace usnadňují vytváření ideálního prostředí uvnitř 

kabiny pro práci v pohodlí po celý rok a nezávisle na počasí. 

Šest venkovních, plně nastavitelných pracovních světel 

usnadňuje noční práce.

FARMALL C. KOMPAKTNÍ TRAKTOR PRO TY, KDO...

PERFEKTNÍ PRACOVIŠTĚ
Vítejte ve své komfortní zóně.

7

VLASTNOSTI

A    Ergonomické rozmístění ovládacích prvků

B       Snadný přístup na stanoviště řidiče díky 

širokým schodkům a sklopnému sloupku řízení

C       Komfortní sedadlo s volitelným vzduchovým 

odpružením

D    Na přání jednoduchá loketní opěrka 

Multicontroller sdružuje funkce převodovky         

a hydrauliky pro snadné ovládání

E    Integrovaný joystick pro ovládání středových 

hydraulických okruhů

F      Na přání dostupné pouze s ochranným  

rámem ROPS

G      Standardní verze s mechanickým ovládáním

H    Kabina zajišťuje vynikající výhled do všech stran

F G H
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VÝHODY

 Maximální výkon při nízkých otáčkách motoru:

- nižší spotřeba pohonných hmot

- snížené vibrace

- snadné na traktorech a nářadí

 Nízké volnoběžné otáčky 700 ot/min: nižší spotřeba

pohonných hmot

 Servisní interval 600 motohodin

UDĚLÁ VÍCE ZA MÉNĚ
Řešení Efficient Power začíná u jednotlivých komponentů.

Čtyřválcový motor FPT s elektronickým vstřikováním paliva Common Rail při práci nemusí běžet ve 

jmenovitých otáčkách; poskytuje plný výkon již při úsporných 1800 ot/min (55 C–75 C) a 1900 ot/

min (100–120 C). Tím se nejen udržuje nízká spotřeba pohonných hmot ve všech pracovních 

operacích, ale výsledkem je také vysoký provozní komfort díky nižšímu hluku a vibracím.

Vývojový tým motorů FPT věnoval velkou pozornost a hodně času perfektnímu sladění charakteristik 

točivého momentu motorů se skutečnými pracovními podmínkami. Výsledek je impozantní; maximálního 

točivého momentu 457 Nm je dosaženo při úsporných 1500 ot/min, což činí tento traktor jedním           

z nejúčinnějších dostupných řešení.

FARMALL C. VÝKON NENÍ VŠE.
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1   PLNÝ VÝKON I PŘI 1800 OT/MIN

  Nižší otáčky motoru = nižší spotřeba paliva. 

Inženýři Case IH a FPT se postarali o to, že 

je plného výkonu dosaženo při 1800 ot/min 

(55–75 C) a 1900 ot/min (85 C–115 C), což 

zajišťuje nízkou spotřebu pohonných hmot.

2   MAXIMÁLNÍ TOČIVÝ MOMENT PŘI 1 300 ot/min

  S charakteristikou točivého momentu optima-

lizovanou na úsporných 1 500 ot/min poskytují 

nové motory FPT maximální točivý moment 

přesně tam, kde je ho nejvíce potřeba.

3    KONSTANTNÍ OTÁČKY MOTORU

  Pro usnadnění a zefektivnění provozu je nyní      

u nejnovějších modelů Farmall C možné

nastavit a uložit dvojí otáčky motoru – například 

jedny pro otáčení na souvrati a druhé pro

práci. Software motoru zajišťuje udržování

nastavených otáček během práce. Kontrolka

a hlášení na digitálním displeji palubní desky

indikují zapnutí otáček 1 nebo 2.

Farmall_C_CZ.indd   9Farmall_C_CZ.indd   9 26.2.2018   14:00:4126.2.2018   14:00:41

matqa
Lístek s poznámkou
1300

matqa
Lístek s poznámkou
100– 120

matqa
Lístek s poznámkou
120



Pro Farmall C si můžete vybrat z řady převodovek tak, aby 

nejlépe plnily vaše potřeby. Na špičce je dvoustupňový 

Powershift 24 x 24 s Powershuttle a PowerClutch (pro 

modely Farmall 85 C až 115 C), která umožňuje snadný 

pohyb vpřed a vzad. Další možností pro Farmall 85C až 

115C je Powershuttle s PowerClutch, což je ideální 

například při práci s nakladačem nebo krmným vozem.

Nebo si můžete vybrat také dvourychlostní převodovku 

Powershift 40 x 40 s plazivými převody. Pokud hledáte 

jednodušší řešení, můžete se rozhodnout pro 12 × 12 

Synchroshuttle, která je k dispozici s mechanickým nebo 

hydraulickým řazením pod zatížením. Zesílená přední             

i zadní náprava pro vysoké zatížení zvyšuje užitečné zatížení 

traktoru Farmall C na 6200 kg, umožňující těmto traktorům 

zvládnout i nejtěžší náklady pro zajištění maximální 

produktivity. 

FARMALL C. ZKONSTRUOVÁN PRO EFEKTIVITU A ODOLNOST.

DOSTATEČNÝ VÝKON VE VÁŠ PROSPĚCH
Různé typy převodovek pro splnění vašich požadavků.
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VÝHODY

 Převodovka 30 nebo 40 km/h 12×12

s elektronickou nebo hydraulickou reverzací

k dispozici pro všechny modely Farmall C

Dvoustupňový Powershift 24 × 24

s PowerShuttle dostupný pro Farmall 85 C–115 C

 Plazivé převody pro větší univerzálnost

– až 40 × 40 rychlostních stupňů

s dvoustupňovým Powershiftem

 Náprava Heavy-Duty zvyšuje užitečné zatížení

na 6 200 kg
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VZAD VPŘED
Rychlost

Diagram rychlostí převodovky 24×24 Hi-Lo 40 km/h 

- Rychlosti v km/h při otáčkách
  motoru 2300 ot/min

- S pneumatikami o rozměru 16.9R34

- Rychlost ECO 40 km/h

* Otáčky vývodového hřídele 1 000 ot/min jen s modely Farmall 85 C, 95 C, 105 C a 115 C
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Řada Farmall C je k dispozici s pěti volitelnými vývodovými 

hřídeli: 540, 540 / 540E, 540 / 1000*, 540E / 1000*                  

s pojezdovou závislostí a 540 / 540E / 1000. Všechny modely 

s kabinou mají elektrohydraulické zapínání vývodového hřídele, 

zatímco modely bez kabiny mechanický systém zapínání.

Otáčky vývodového hřídele 540 nebo 1000* se pro přenesení 

maximálního výkonu kryjí s maximálním výkonem motoru, 

zatímco otáčky 540E jsou pro větší úsporu paliva a snížení 

hluku motoru umístěny tam, kde motor dosahuje maximálního 

točivého momentu.

Přední tříbodový závěs a přední vývodový hřídel  1000 ot/min je 

navržen pro bezproblémovou a vzájemnou spolupráci.. Přední 

tříbodový závěs je ovládán mechanicky a zvedací síla činí             

1 670 kg.

Další možností pro Farmall 85 C až 115 C je elektrohydraulická 

Powershuttle s Powerclutch. Ideální například pro práci                           

s nakladačem nebo krmným vozem.

FARMALL C. VÝVODOVÝ HŘÍDEL PRO JAKOUKOLIV PRÁCI.

VÝVODOVÉ HŘÍDELE PRO KAŽDOU POTŘEBU
Specifikujte si svůj traktor tak, jak chcete.

12

VÝHODY

  Otáčky vývodového hřídele sladěné 

s otáčkami motoru – nižší spotřeba 

pohonných hmot, nižší otáčky, menší 

hluk, méně vibrací

 Třírychlostní vývodový hřídel 540 / 540E /  

/ 1000 k dispozici na přání na Farmall 85 C 

až 115 C

   Větší výběr zařízení kompatibilních                  

s traktorem 
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Farmall 115 C

Ať se orientujete na výkon nebo úsporu paliva, s funkcí Effi cient Power Vám 
vývodový hřídel poskytne správné otáčky pro každou úlohu.
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ZÍSKEJTE MAXIMUM OD SVÉHO PŘEDNÍHO NÁŘADÍ
Plný zvedací výkon, s kterým se snadno pracuje.

14

S elektronicky ovládaným předním závěsem (EFH) získáte 

maximum od neseného předního nářadí. Automaticky 

vyrovnává přednastavenou výšku předního nářadí a udržuje 

konstantní přítlak na zem. Tím se zlepší ovládání čelní sekačky, 

práce s předním pěchem a mnoho dalších aplikací.

100% hmotnosti nářadí

STANDARDNÍ PŘEDNÍ ZÁVĚS

Celá váha čelní sekačky spočívá na jejích 

plazech. Výsledkem vysokého přítlaku na 

zem je nižší kvalita trávy a siláže a větší 

poškození půdy.

ELEKTRONICKÝ PŘEDNÍ ZÁVĚS (EFH)

Snímač zatížení EFH zjišťuje přítlak 

předního nářadí na zem a umožňuje řidiči 

upravit jej z kabiny. Výsledkem nízkého 

přítlaku nářadí na zem je vyšší kvalita trávy 

a menší poškození půdy. Kromě toho větší 

tlak předních kol na zem usnadňuje řízení 

traktoru.

STANDARDNÍ PŘEDNÍ ZÁVĚS

Tradiční konfigurace předního závěsu 

reguluje výšku předního nářadí vzhledem    

k poloze předních kol. Když traktor najíždí 

na půdní nerovnost, přední kola se na ni 

dostanou později než přední nářadí.               

V důsledku toho se zvýší přítlak nářadí na 

zem, zatímco tlak kol na zem se sníží. 

Výsledkem je poškozený travní drn a zne-

čištění trávy zeminou.

ELEKTRONICKÝ PŘEDNÍ ZÁVĚS (EFH)

Snímač zatížení EFH automaticky zjišťuje 

změny přítlaku na zem kvůli nerovnostem 

terénu a pro zachování přítlaku automaticky 

zvedá nebo spouští přední nářadí. 

Výsledkem je vyšší kvalita trávy, menší 

poškození půdy, snadnější řízení a vyšší 

jízdní komfort obsluhy.

VÝHODY

  Plně integrovaný přední tříbodový závěs a systém předního                  

vývodového hřídele

 Elektronicky ovládaný přední závěs (EFH) s ovládáním přítlaku na zem       

pro bezpečnější a kvalitnější sečení na strmých svazích

 Kompaktně zabudovaný přední závěs se zvedací silou až 1 670 kg         

(Farmall 85 C–115 C).
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NASMĚRUJTE VÝKON TAM, KDE HO POTŘEBUJETE
Zvládněte nejtěžší úkoly.
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VÝHODY

 Maximální zvedací síla až 4 400 kg

 Zvýšená zvedací síla pro zvládnutí 

větších nářadí

 Až 3 mechanicky ovládané okruhy 

hydrauliky vzadu, dva středové pro 

speciální pracovní operace (nakladač, 

přední nesené nářadí)

 Z výroby možnost přípravy                         

na nakladač

Traktory Farmall 55 C, 65 C a 75 C jsou vybaveny mecha-

nickým ovládáním závěsu MHC s maximální zvedací silou 

2500 kg. Traktory Farmall 85 C, 95 C, 105 C a 115 C se 

dodávají s mechanickým nebo elektronickým ovládáním 

závěsu, obojí se snímáním spodních ramen. Jsou-li na přání 

vybaveny přídavným hydraulickým válcem (jen Farmall 85 C, 

95 C, 105 C a 115 C), poskytují maximální zvedací sílu        

4 400 kg.

Traktory Farmall C jsou k dispozici se standardním hydro-

generátorem poskytujícím průtok 48 litrů za minutu, nebo 

když potřebujete ještě vyšší hydraulický výkon, jsou na 

přání dostupné s hydrogenerátorem 64 l/min (jen 85 C,     

95 C, 105 C, 115 C). Traktory mohou být vybaveny až třemi 

zadními okruhy hydrauliky a jedním děleným rozvaděčem, 

dvěma středovými okruhy hydrauliky, které jsou ideální pro 

práci s čelním nakladačem. Se všemi těmito možnostmi        

a ergonomicky umístěným, výborně reagujícím joystickem 

můžete na svém traktoru Farmall C snadno ovládat všechny 

druhy zařízení. Příprava na čelní nakladač, výbava na přání, 

pro Farmall C je tvořena středovými okruhy hydrauliky           

s průtokem 60 l/min nakonfigurovaným pro použití s čelním 

nakladačem.

V kabině se nachází integrovaný joystick umístěný po pravici 

obsluhy tak, aby byl snadno dosažitelný. Bez ohledu na to, 

zda zvolíte užitkový nebo vysoce specializovaný nakladač, 

díky široké konstrukci rámu ho budete výborně vidět.

FARMALL C. SNADNÉ OVLÁDÁNÍ.
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MODEL NAKLADAČE
Max. výška 
zdvihu (m)

Výkonový rozsah           
traktoru (k)

LRA 65 3,010 45-65

LRA 75 3,460 55-80

LRA 85 3,760 65-100

LRA 95 4,080 75-120

LRZ 85 3,450 50-90

LRZ 95 3,740 70-100

LRZ 100 3,740 70-110

LRZ 120 4,070 90-120
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3,82 m

18

MIMOŘÁDNĚ ÚČINNÝ POHON
Univerzální a bezpečný bez ohledu na terén.

Zesílená přední náprava pro vysoké zatížení, která je k dispozici pro verze HI-LO, 

zajišťuje lepší trakci, a když se spojí s zesílenou zadní nápravou, zvýší se užitečné 

zatížení o 220 kg. S novým traktorem Farmall C můžete pracovat s většími nářadími 

zvyšujícími produktivitu vašeho podnikání.

Nejlepší motory v oboru nejsou k ničemu, pokud nedokážete přenést jejich výkon tam, 

kde je potřeba, totiž na zem. Proto se Case IH zaměřuje na převodovky a řízení, aby se 

přeneslo co nejvíce potenciálu ukrytého v motoru.

Kompaktní rozměry a malé poloměry otáčení umožňují snadné manévrování na souvrati. 

Díky nízké kabině projedou traktory na pneumatikách 16.9R30 pohodlně 2,5 metru 

vysokými vraty.

Malá síla potřebná na řízení a úhel natočení kol 55 stupňů u modelů s pohonem přední 

nápravy zajišťují, že můžete kdykoli prudce zatočit. Pro nejlepší manévrovatelnost je       

k dispozici verze s pohonem zadní nápravy, jež je ideálním partnerem pro shrnovač na 

čištění dvora nebo zakladač píce. Pro zelinářské nebo zahradnické použití lze snadno 

přestavit rozchod v rozsahu 1,4 m až 1,9 m pro překlenutí nejrůznějších záhonů venku 

nebo ve sklenících.

K dispozici je široký výběr pneumatik pro zemědělské využití od úzkých typů pro řádkové 

kultury až po širší pneumatiky, které rozdělují zatížení při práci na loukách a pastvinách. 

Velký rozsah nastavení rozchodu a kombinace pneumatik umožňují správné 

nakonfigurování traktoru Farmall C tak, aby při žádné polní práci nepoškodil plodiny. 

Pro komunální sféru jsou k dispozici pneumatiky s komunálním vzorkem, dlouhou 

životností poskytující lepší jízdní komfort při častém používání na silnici.

FARMALL C. VÁŠ OPRAVDOVÝ PŘÍTEL.

Poloměr otáčení 3,82 m (Farmall 55 C–75 C) a 4.33 m (Farmall 85 C–115 C).Správný výběr pro setí i sklizeň. Velké dveře nejsou překážkou pro nastupování.
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Pneumatiky vhodné pro použití na sportovních hřištích. Komunální pneumatiky jsou ideální pro časté používání na silnici.
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0 800 0281 910
afssupporteur@caseih.com
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Se systémy precizního zemědělství od značky Case IH jste 

vždy ve správné stopě. S těmito systémy dokážete výrazně 

uspořit. Dochází ke snížení překryvů čímž napomáháte ke 

zvýšení úspory paliva a snížení nákladů na chemické 

přípravky, hnojiva a osivo. EZ-Guide 250 je vstupním 

naváděcím systémem se světelnou lištou. Tento produkt je 

snadno ovladatelný a má uživatelsky přívětivé prostředí.

Systém EZ-PILOT™ lze také dodatečně namontovat do 

vašeho traktoru Farmall C. Přesné řízení je k dispozici při 

rychlostech nad 3 km/h a udržuje se i v nakloněné a zvlněné 

krajině. Obsluha je tak osvobozena od únavných korekcí 

řízení. Protože je motor tohoto systému integrován do 

sloupku řízení, je zaručená bezproblémová viditelnost             

a ovládání. EZ-PILOT™ je ideálním systémem pro dosažení 

vysoké přesnosti navádění za přijatelnou cenu. 

Víme, že v zemědělství nezačíná práce v devět hodin ráno    

a nekončí v pět hodin večer. To je důvod, proč Case IH 

poskytuje nepřetržitou technickou podporu. Vždy se na tyto 

lidi můžete obrátit, kdykoli je budete potřebovat, aby vám 

pomohli udržet váš stroj ve správné stopě. Díky tomu 

můžeme poskytovat rychlejší a přesnější odpovědi na vaše 

dotazy.

FARMALL C. PRECIZNĚJŠÍ NEŽ KDY JINDY.

ZŮSTAŇTE VE SPRÁVNÉ STOPĚ
Precizní, efektivní a produktivní.

21

A  EZ-Pilot™

B  AG25 GNSS anténa

C  FM-750TM monitor

D  FM-250TM monitor

A

B

C

D

VÝHODY

  Vstupní naváděcí systém EZ-Guide 250 

se světelnou lištou

 Monitor FM 300 a EZ-PILOT 

 Bezproblémová korekce a navádění         

i při práci na svahu

 Vlastní oddělení technické podpory
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PROFESIONÁLNÍ SERVISNÍ SÍŤ RED EXCELLENCE

Se značkou CASE IH máte jistotu profesionální péče o vaši techniku. Odborně vyškolení technici 

vám zabezpečí kompletní záruční a pozáruční péči o váš traktor. Klademe důraz na odbornost         

a profesionalitu našich pracovníků, abychom vám v rámci celé dealerské sítě zajistili spolehlivé 

servisní zázemí. Všichni autorizovaní dealeři prochází každý rok přísným auditem kvality služeb 

RED Excellence. Jsou plně vybaveni nejmodernějším diagnostickým zařízením a všemi 

potřebnými přípravky. Řešením technických záležitostí se zabývá rozsáhlý tým specialistů 

technické podpory A-TECH.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A MAX SERVICE

Kvalitní značkové náhradní díly CASE IH a oleje AKCELA jsou zárukou dlouholetého a spolehlivého 

provozu. U každého náhradního dílu je dbáno na jeho špičkové zpracování, které je naprosto stejné jako 

u původních komponentů. S expresní dodávkou dílů naší službou A-Parts se můžete na svůj traktor 

vždy spolehnout. Logistika náhradních dílů zahrnuje centrální sklad přímo v České republice a napojení 

na několik klíčových skladů CASE IH v Evropě. Vaši servisní technici mají díky elektronickému propojení 

okamžitou kontrolu nad dostupností dílu a jeho pozicí na cestě k Vám. Unikátní služba MAX Service 

nabízí zajištění krátkodobě nedostupných dílů přímo z montážních linek výrobce.

A-FINANCE - FINANCE, KRYTÍ RIZIK, DOTACE

Jestliže se rozhodnete pro značku CASE IH, získáte od nás i kompletní balíček finančních služeb, 

který vám zajistí veškerou finanční péči o vaši techniku. Jsme tu pro vás - od navržení a zajištění 

řešení financování dle vašich konkrétních požadavků, vyřízení strojního pojištění a krytí rizik     

AGRI GARANCE, až po pomoc se získáním dotace na nákup stroje. Kontaktujte svého autori-

zovaného prodejce CASE IH a nechte si předložit individuální nabídku.

SERVISNÍ TÝM CASE IH
My se staráme, vy klidně pracujte.

Značka CASE IH nabízí výborný poprodejní servis. Silná síť prodejců s certifikací kvality RED Excellence, moderní metody 

školení, rozsáhlá technická podpora, propracovaná logistika náhradních dílů, program podpory Max Service a finanční služby

A-finance jsou pro vás zárukou nejlepší péče. My se o vás postaráme, vy klidně pracujte!

TECHNICKÁ PODPORA     I     SERVIS     I     ORIGINÁLNÍ DÍLY     I     MAX SERVICE     I     A-FINANCE

Výhradní dovozce CASE IH do ČR

www.agrics.cz
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MODEL FARMALL 55 C FARMALL 65 C FARMALL 75 C FARMALL 85 C FARMALL 95 C FARMALL 105 C FARMALL 115 C

MOTOR FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT

Počet válců / objem (cm3) 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400

Typ / úroveň emisí Dieselový motor s Common Rail, s turbodmychadlem a mezichladičem / EURO STAGE IIIB Dieselový motor s Common Rail, s turbodmychadlem a mezichladičem / EURO STAGE IIIB

Jmenovitý výkon ECE R1203) při otáčkách motoru (kW/k) 43 / 58 @ 2,300 48 / 65 @ 2,300 55 / 75 @ 2,300 63 / 86 @ 2,300 73 / 99 @ 2,300 79 / 107 @ 2,300 84 / 114 @ 2,300

Max. točivý moment ECE R1203) při otáčkách motoru (Nm při ot/min) 244 @ 1,500 275 @ 1,500 309 @ 1,500 351 @ 1,500 407 @ 1,500 444 @ 1,500 457 @ 1,500

Převýšení točivého momentu dle OECD (%) 37 38 36 34 34 35 32

Objem palivové nádrže (litry) 90 90 90 160 160 160 160
PŘEVODOVKA

12 x 12 Synchroshift s mechanickou reverzací, 30 nebo 40 km/h • • • • • - -

24 x 24 Synchroshift s mechanickou reverzací a redukcí, 30 nebo 40 km/h - - - • • - -

12 x 12 Synchroshift s Powershuttle, 30 nebo 40 km/h • • • • • • •
24 x 24 Synchroshift s Powershuttle a redukcí, 30 nebo 40 km/h - - - • • • •

Dvoustupňový Powershift 24 x 24 s Powershuttle, 40 km/h - - - • • • •

20 x 20 Synchroshift s mechanickou reverzací a plazivými převody, 30 nebo 40 km/h • • • • • - -

20 x 20 Synchroshift s Powershuttle a plazivými převody, 30 nebo 40 km/h • • • • • • •

Dvoustupňový Powershift 40 x 40 s Powershuttle a plazivými převody, 40 km/h - - - • • • •

VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Typ zapínání elektrohydraulicky elektrohydraulicky

Otáčky standardně (na přání) (ot/min) 540 (540/540E) 540 (540/1000 nebo 540/540E/1000) 540/100 (540/540E/1000)

Na přání k dispozici pohon vývodového hřídele s pojezdovou závislostí (ot/min) 540/540E 540/1000 nebo 540/540E/1000

PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL A ZÁVĚS

Přední vývodový hřídel 1000 ot/min při 1920 ot/min - - - • • • •

Max. zvedací síla předního závěsu (kg) - - - 1,670 1,670 1,670 1,670

POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY A ŘÍZENÍ

Typ elektrohydraulicky elektrohydraulicky

Min. poloměr otáčení1) (m) 3.82 3.82 3.82 4.33 4.33 4.33 4.33

HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Celkový max. průtok čerpadla (řízení/zadní závěs a vnější okruhy) (l/min) 84 (36.5 / 47.5) 84 (36.5 / 47.5) 84 (36.5 / 47.5) 100 (36.5 / 63.5) 100 (36.5 / 63.5) 100 (36.5 / 63.5) 100 (36.5 / 63.5)

MHC - mechanické ovládání závěsu • • • • • • •

EHC - elektronické ovládání závěsu - - - • • • •
Max. zvedací síla / zvedací síla dle OECD ve vzdálenosti 610 mm (kg) 2,500 / 2,100 2,500 / 2,100 2,500 / 2,100 4,400 / 4,270 4,400 / 4,270 4,400 / 4,270 4,400 / 4,270

Max. počet vnějších okruhů hydrauliky / mezinápravových 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan. 3 mechan. / 2 mechan.

HMOTNOSTI A ROZMĚRY 1)

Přibližná přepravní hmotnost (kg) 2,880 2,880 2,880 3,600 3,600 3,600 3,600

Povolená celková hmotnost standard / s nápravou heavy duty (kg) 4,500 / - 4,500 / - 4,500 / - 6,000 / 6,500 6,000 / 6,500 6,000 / 6,500 6,000 / 6,500

A: Celková výška (mm) 2,495 2,495 2,495 2,594 2,594 2,594 2,594

B: Celková délka (mm) 4,001 4,001 4,001 4,243 4,243 4,243 4,243

C: Celková šířka (v místě schodků) (mm) 1,922 1,922 1,922 1,923 1,923 1,923 1,923

D: Rozvor (mm) 2,102 2,102 2,102 2,285 2,285 2,285 2,285

STANDARDNÍ PNEUMATIKY 2)

Přední 300/70 R20 12.4 R20 12.4 R20 14.9 R20 14.9 R20 13.6 R24 13.6 R24

Zadní 13.6 R28 14.9 R30 14.9 R30 16.9 R30 16.9 R30 16.9 R34 16.9 R34

 * Pro shodu se zákony a specifi kacemi 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

C

A

CD
B
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Váš autorizovaný prodejce Case IH:

PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC
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