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RUIM VAN BINNEN 
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KLAAR OM HARD TE 

WERKEN ELKE DAG 

SINDS 1923: FARMALL-

TRACTOREN

INLEIDING
DE VEELZIJDIGE TRACTOR DIE U ALTIJD AL WOU
De naam Farmall is nauw verweven met de geschiedenis van Case IH. De eerste krachtige en veelzijdige tractoren met deze 
legendarische naam werden immers geproduceerd in 1923. Net zoals bij hun voorgangers ligt de nadruk van het design van 
de hedendaagse Farmall tractoren op wendbaarheid, compacte afmetingen, uitstekend zicht, bedieningsgemak en een hoge 
vermogen-gewichtsverhouding. Omdat de Farmall C zich vlot in en rond gebouwen verplaatst, is deze tractor geschikt voor al 
uw taken op het erf. Ook een hele dag op het veld werken doet hij met verve. Deze veelzijdige utiliteitstractor voelt zich thuis 
op grasland, bij melkvee- en veehouderijen, akkerbouw, landbouw en kippenhouderijen, en presteert even goed in wijngaard, 
boomgaard, park en botanische tuin.

COMPACT, WENDBAAR EN CAPABEL
Indien u op zoek bent naar een allround lichtgewicht tractor, maar denkt dat kleinere tractoren niet de specificaties bezitten van 
hun zwaardere stalgenoten, kijk dan nog eens goed… naar de Case IH Farmall C! Deze krachtige tractor met lage bodemvrijheid 
combineert het beste van de techniek van de compacte utiliteitstractor met de geavanceerde technologische eigenschappen van 
grotere machines. 
 
GEBRUIKSVRIENDELIJK EN COMFORTABEL
Dankzij de ruime cabine, de grote stoel en het verstelbare stuur profiteert zelfs de grootste bestuurder van een ontspannende en 
rustige werkomgeving. De intuïtieve en ergonomische indeling van de bedieningen creëert een comfortabele werkplek. Dankzij 
de brede deuren en vlakke vloer is het kinderspel om in en uit te stappen wanneer u klusjes opknapt op het landbouwbedrijf. 
Met een onbelemmerd zicht op uw werkgebied en uw werktuigen kunt u vol vertrouwen aan de slag gaan. Dankzij het optionele 
transparante dakvenster kunt u bovendien sneller en eenvoudiger met de voorlader werken.

WORLD CLASS MANUFACTURING
World Class Manufacturing staat voor bekwaam, efficiënt en enthousiast toppersoneel. De processen worden geoptimaliseerd, 
terwijl de tests en controles in overeenstemming met strenge voorschriften, die de gangbare normen ver overstijgen, worden 
uitgevoerd. Wij spitsen ons toe op de aflevering van machines die speciaal afgestemd zijn op de behoeften van elke individuele 
klant.

MODEL Nominaal motorvermogen
kW/pk bij 2300 tpm Cilinderinhoud (cm3) Aantal cilinders

Farmall 55 C 41/56 3200 4

Farmall 65 C 48/65 3200 4

Farmall 75 C 55/75 3200 4

Farmall 85 C 63/86 3400 4

Farmall 95 C 73/99 3400 4

Farmall 105 C 79/107 3400 4
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ONTWORPEN EN 
GEBOUWD VOOR U

RUIM EN COMFORTABEL VAN BINNEN 
Wijd opengaande glazen deuren en een cabine-ingang die even hoog is als de cabine 
zelf, maken het eenvoudig om aan beide zijden in de cabine te stappen. De combinatie 
van het ergonomische design, de inklapbare en comfortabele bijrijdersstoel, de vlakke 
vloer, het lage geluidsniveau en de optionele airconditioning maakt het besturen van de  
Farmall C tot een fantastische ervaring. 

PANORAMISCH ZICHT EN TRANSPARANT DAK
De Farmall C is ontworpen voor onovertroffen en onbelemmerd zicht op het 
werkgebied en de werktuigen. Een opengaand transparant dakvenster biedt 
uitstekend zicht voor laderwerkzaamheden. 
De volledig verstelbare werklichten, die met het oog op veiligheid in het dak werden 
geïntegreerd, bezorgen u ‘s avonds en ‘s nachts de nodige verlichting. Als optie 
is de Farmall C ook leverbaar als ROPS versie (roll over protectiesysteem) met 
bestuurdersplatform en valbeugel, in plaats van een cabine. 

NIEUWE FARMALL 55C, 65C, 75C, 85C, 95C EN 105C
Dankzij een hele reeks fabrieksopties, zoals transmissies, hydraulische systemen en aftakassen en landbouw-, gras- of 
industriële banden, kunnen Farmall C tractoren volledig uitgerust en bedrijfsklaar worden afgeleverd. Bovendien kunnen 
cabine-uitvoeringen worden aangepast met in de fabriek geïnstalleerde en zeer doeltreffende pollenfilters, om de tractor 
af te stemmen op het beoogde gebruik.

INTUÏTIEVE EN EFFICIËNTE BEDIENINGEN 
De bedieningen zijn logisch ingedeeld voor een instinctieve bediening. Hierdoor 
is de Farmall C zowel geschikt voor tijdelijke bestuurders als voor de eigenaars. Alle 
regelmatig gebruikte bedieningen, zoals de versnellingspook, de handgashendel en de 
nieuwe optionele geïntegreerde joystick van de lader, bevinden zich dicht bij elkaar  
op de console aan de rechterzijde. Zo blijft de linkerhand vrij om te sturen en van rijrichting 
te veranderen voor meer productiviteit, vooral tijdens het laden. Het instrumentenpaneel 
bevat zowel analoge meters als digitale displays, voor optimaal zicht. 
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DE JUISTE TRANSMISSIE VOOR UW BEHOEFTEN
U kunt kiezen tussen de eenvoud van het handmatig kiezen van de versnelling of 
de hydraulische bediening die weinig inspanning vergt. De assertieve mechanische 
transmissie biedt 12 vooruit- en 12 achteruitversnellingen bij 40 km/u, en is ook 
verkrijgbaar met Powershuttle. Dankzij de optionele kruipversnellingsbak kunt u trage 
werksnelheden bereiken. De drie topmodellen van de serie zijn ook verkrijgbaar met een 
Powershift met twee snelheden, die het aantal beschikbare versnellingen verdubbelt 
naar 24 vooruit- en 24 achteruitversnellingen, plus Powerclutch en Powershuttle.

EEN KEUZE VAN BANDEN OP MAAT VAN UW TOEPASSING
De Farmall C kan worden uitgerust met in de fabriek gemonteerde, brede banden 
met een lage gronddruk voor werkzaamheden op het fijne gras van golfbanen, 
niet-agressieve patronen voor het gras van sportterreinen, industriële banden met 
blokpatronen voor werkzaamheden op de weg of conventionele landbouwbanden. 
Met banden van 34 inch en volledige differentieelvergrendeling op zowel de voor- 
als de achteras kunnen deze modellen hun vermogen overbrengen naar de grond,  
voor ultieme productiviteit.

EFFICIËNT VERMOGEN VOOR UW ACTIVITEITEN
Beproefde motoren met turbocompressor en common-railinjectietechnologie 
onder hoge druk leveren meer vermogen en verbruiken minder brandstof. 
De 85C, 95C en 105C voldoen aan de Stage IIIB-emissienormen met een 
uitlaatnabehandelingssysteem dat de fijnstofvervuiling met 90 % doet afnemen.
Alle Farmall C modellen bieden een snelle acceleratie, meer koppel en een constant 
maximumvermogen.

DRIE AFTAKASTOERENTALLEN VOOR MAXIMALE VEELZIJDIGHEID
Met tot drie aftakastoerentallen (540/540E/1000), inclusief een rijafhankelijke aftakas 
en een nieuwe vermogenscurve die perfect afgestemd is op aftakaswerk, zorgt de 
Farmall C ervoor dat u al het werk gedurende een heel jaar aankunt. Krachtige 
eggen, rijenzaaimachines, sproeimachines, maaimachines, strooimachines, 
sneeuwblazers, messen voor het snoeien en toppen van hagen... De Farmall C is 
klaar voor alle seizoenen.

VEELZIJDIG HYDRAULISCH SYSTEEM VOOR HET HEFFEN VAN ZWARE 
WERKTUIGEN 
Met een capaciteit aan de hefinrichting tot 3900 kg, met externe hulpcilinder en 
een aparte pomp voor de regelventielen en de hefinrichting, heeft de Farmall C nooit 
vermogen te kort. Met mechanische of elektronische hefbediening, en met een keuze 
van tot drie achteraan en twee centraal gemonteerde hydraulische regelventielen, kan 
de hydraulische stroom naar behoefte worden gestuurd om een hele reeks werktuigen 
te bedienen. De Farmall C is zodanig ontworpen dat de voorlader perfect kan worden 
bediend, en dat alle werktuigen op de achterzijde kunnen worden bevestigd.
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WELKOM  
IN UW 

COMFORTZONE
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CABINE EN BEDIENINGEN 
De nieuwe cabine is ontworpen voor comfort en productiviteit: de comfortabele stoel, de ergonomische indeling van de bedieningen 
en de stille werking zorgen ervoor dat u op het einde van een lange werkdag nog altijd fris bent; het uitstekende panoramische 
zicht en het transparante dakvenster maken uw dag productiever; de vlakke vloer en de brede deuren om makkelijk in en uit te 
stappen maken het eenvoudig om overal op uw bedrijf klusjes op te knappen. 

DE COMFORTZONE
De ruime nieuwe cabine biedt de perfecte werkomgeving met alle comfortvoorzieningen 
van haar grotere broers. Stap in, ga zitten, sluit de deur en start de motor: u zult ervan 
verbaasd staan hoe stil het is, en u ervaart een rijcomfort dat ervoor zorgt dat een 
dag lang multitasken een waar plezier wordt. Wanneer u klusjes opknapt op het 
landbouwbedrijf, zult u zien hoe eenvoudig het is om aan beide zijden van de cabine in 
en uit te stappen, dankzij de wijd opengaande glazen deuren en de cabine-ingang die 
even hoog is als de cabine zelf. Instappen is aan beide zijden kinderspel.

DE PERFECTE WERKPLEK
Alle essentiële bedieningen zijn logisch geplaatst en vlot bereikbaar, voor een 
comfortabele en productieve werktijd. Omdat de bedieningen die u het meest gebruikt, 
zoals de versnellingspook, de hendels voor de regelventielen, de handgashendel en de 
nieuwe optionele geïntegreerde joystick van de lader, zich dicht bij elkaar op de console 
aan de rechterzijde bevinden, blijft u geconcentreerd. Voor een optimaal gebruiksgemak 
omvat het instrumentenpaneel zowel analoge meters als digitale displays, voor volledige 
controle over alle informatie die u nodig hebt om de klus te klaren. Omdat de Farmall C 
een duidelijke en toegankelijke werkplek met logisch ingedeelde bedieningen is, is deze 
tractor eenvoudig te besturen.

IDEALE OMSTANDIGHEDEN
De verbeterde luchtstroming voor de verwarmings- en airconditioningsystemen creëren 
in de cabine de ideale omgeving om het hele jaar door in alle weersomstandigheden 
comfortabel te werken.

COMFORTABEL ZITTEN
Na een lange werkdag in uw Farmall C tractor voelt u zich niet vermoeid. De comfortabele 
stoel kan eenvoudig worden versteld en de vering absorbeert de schokken indien u op 
ruw terrein rijdt of op de weg. De nieuwe cabine biedt ook een comfortabele, inklapbare 
bijrijdersstoel.

DAG EN NACHT
Werk zo laat als nodig is om de klus te klaren: met zes volledig verstelbare werklichten 
om de weg te verlichten en een zwaailicht voor werkzaamheden op de weg kunt u 
doorgaan tot u klaar bent.
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HET VERMOGEN OM TE PRESTEREN
De Farmall 55C, 65C en 75C worden aangedreven door beproefde 4-cilindermotoren met turbocompressor en een cilinderinhoud van 3,2 l. Een nieuwe motor met een cilinderinhoud van 3,4 l werd speciaal 
voor de Farmall 85C, 95C en 105C ontwikkeld. Deze nieuwe motor, uitgerust met een elektronisch gestuurd common-railinjectiesysteem, voldoet aan de Stage IIIB-emissienormen en levert sterke prestaties. 
Het maximale motorvermogen blijft constant hoog tussen 1900 en 2300 tpm, wat resulteert in een uitzonderlijke brandstofzuinigheid. U blijft dus productief van het begin tot het einde van een lange werkdag. 

STARTEN EN NIET MEER STOPPEN
De Farmall C tractoren zijn eenvoudig te onderhouden. U kunt de oliepeilen van uw motor controleren zonder de motorkap te openen, en de koeleenheid is vlot bereikbaar voor reiniging. De tractor start 
probleemloos in alle weersomstandigheden, zodat u er in alle seizoenen op kunt vertrouwen. Een grote brandstoftank tot 115 liter zorgt ervoor dat u de hele dag lang aan het werk blijft, en is bovendien 
gemakkelijk te vullen vanaf de grond.

EFFICIËNT VERMOGEN, LAGE EMISSIES
Alle Farmall C modellen worden aangedreven door motoren met turbo en intercooler, en leveren meer vermogen met een gereduceerd brandstofverbruik. De Farmall 85C, 95C en 105C voldoen aan de 
extreem lage uitstoot van de emissienormen van Tier IIIB. 

MOTOREN
Krachtige en betrouwbare motoren voldoen aan uw behoeften. Met zes modellen van 56 tot 107 pk hebt u de keuze. De 4-cilindermotoren van de Farmall C leveren meer dan voldoende vermogen en koppel 
om elke klus te klaren. Deze doeltreffende utiliteitstractoren werden ontworpen om aan al uw wensen te voldoen. 

KRACHTIGE 4-CILINDERDIESELMOTOREN
Met een cilinderinhoud van 3,2 liter of 3,4 liter vormen de 
motoren van de Farmall C een klasse apart wanneer het op 
beschikbaar koppel, reactiesnelheid en brandstofefficiëntie 
aankomt.

GEMAKKELIJK ONDERHOUD – EENVOUDIG TE REINIGEN
Voor het onderhoud kan de motorkap volledig worden 
omhooggebracht zodat alle motoronderdelen bereikbaar zijn, 
ongeacht het bevestigde werktuig. 

MET TURBOCOMPRESSOR EN INTERCOOLER
De motor levert een maximum aan vermogen met een 
minimum aan verbruikte brandstof. Dankzij een constante 
vermogensafgifte over een breed tpm-bereik moet u minder 
schakelen, waardoor u minder brandstof verbruikt. Het 
aftakastoerental is afgestemd op de vermogenscurve, voor 
maximale efficiëntie. 
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VERMOGEN EN PRESTATIES
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MAXIMAAL VERMOGEN, MINIMAAL BRANDSTOF-
VERBRUIK
Het aftakastoerental van de 540 / 540E of 540 / 540E / 
1000* is afgestemd op een maximaal motorvermogen om 
een maximum aan vermogen door te geven, terwijl het 
540 Economy toerental actief wordt wanneer de motor het 
maximumkoppel bereikt, voor meer brandstofefficiëntie 
en minder motorlawaai. 

TRANSMISSIE EN AFTAKAS
De Farmall C transmissie werd ontwikkeld voor efficiëntie en duurzaamheid, en de vele uren wereldwijde succesvolle bediening 
hebben de robuuste betrouwbaarheid aangetoond. Door deze transmissie aan op zwaar werk berekende assen te koppelen, 
kunnen hogere pk’s worden bereikt en grote banden worden gebruikt, waardoor de productiviteit sterk toeneemt. De aftakas is 
eenvoudig te bedienen met de standaard voorziene elektrohydraulische inschakeling. De snelheden ervan zijn afgestemd op het 
maximale motorvermogen bij 1900 tpm, voor uiterst sterke prestaties.

HET JUISTE AFTAKASVERMOGEN VOOR ELKE TAAK
De Farmall C-serie is verkrijgbaar met verschillende versies aftakassen: 540, 540 / 540E, 540 / 1000* en 540 / 540E / 1000* 
rijafhankelijk. Alle modellen zijn uitgerust met elektrohydraulische inschakeling van de aftakas, behalve de ROPS-versie met de 
12 x 12 shuttle-transmissie, die mechanisch wordt bediend.

TRANSMISSIES OP MAAT
De Farmall C biedt een ruime waaier aan transmissies. U kiest dus 
welke het beste bij u past. Bovenaan het lijstje verkrijgbare specificaties 
staat de 24 x 24 Powershift met Powershuttle en Powerclutch met twee 
snelheden (uitsluitend Farmall 85 C tot 105 C).
Daarnaast kunt u kiezen voor de 12 x 12 Powershuttle-transmissie 
of de 20 x 20 Powershuttle met kruipversnelling. Op zoek naar een 
eenvoudigere oplossing? Ga dan voor de 12 x 12 Synchroshuttle of de 
20 x 12 Synchroshuttle met kruipversnelling als optie.
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* aftakastoerental 1000 enkel met de Farmall-modellen 85 C, 95 C en 105 C
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BETROUWBAAR  
HEFFEN VAN ZWARE WERKTUIGEN
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VOORASSEN
De voorassen van de Farmall C-serie maken een nauwe 
draaicirkel mogelijk. De assen zijn uitgerust met een 
zelfvergrendelend differentieel of een elektrohydraulische 
differentieelvergrendeling (uitsluitend Farmall 85 C tot 105 C).
Voor deze Farmall C-modellen is ook een geremde vooras 
verkrijgbaar (optie). 

EFFICIËNT WERKEN OP HET VELD MET EEN  
MAXIMUM AAN TRACTIE
Voor de zwaarste toepassingen en een maximale 
duurzaamheid zijn zowel voor- als achterassen in een versie 
voor zwaar werk verkrijgbaar (standaard voor 85 C, 95 C en 
105 C). De elektrohydraulische 4WD is onklopbaar indien het 
aankomt op tractie op het veld en werken op hellingen, en 
de differentieelvergrendeling voor- en achteraan houdt u in 
beweging op een losse bodem en in natte omstandigheden. 

EXTRA HEFBEDIENINGSOPTIES
Elektrische hefbedieningen aan de buitenzijde zijn standaard 
voorzien op de modellen met een 24x24-transmissie en zijn 
als optie verkrijgbaar op alle andere modellen.

EXTRABREDE BANDEN VOOR EXTRA TRACTIE
Bredere banden betekenen betere tractie: vanaf 86 pk zijn 
alle modellen uitgerust met assen voor zwaar werk. U kunt 
dus bredere banden kiezen voor extra trekvermogen.

HYDRAULICA &  
AANDRIJFLIJN
De Farmall 85 C, 95 C en 105 C-tractoren zijn uitgerust met een mechanische 
of elektronische hefbediening, beide met trekarmsensoren. Standaard 
uitgerust met een extra cilinder (enkel Farmal 85 C, 95 C, 105 C), bieden ze 
een maximum aan hefvermogen tot 3.900 kg.

VERMOGEN WAAR U HET NODIG HEBT
De Farmall C tractoren zijn verkrijgbaar met de standaard voorziene 
hydraulische pomp die een debiet van 48 liter/min levert of, als u nog meer 
hydraulisch vermogen nodig hebt, met de optionele Mega Flow pomp met 
een debiet van 64 liter/min (verkrijgbaar op 85C, 95C, 105C). Deze kunnen 
worden uitgerust met tot drie achteraan gemonteerde regelventielen en één 
omleider, in combinatie met een totaal van 8 koppelingen, en twee centraal 
gemonteerde hydraulische regelventielen, ideaal voor laderwerkzaamheden. 
Dankzij al deze opties en de ergonomisch geplaatste, gevoelige joystick kunt 
u met gemak alle werktuigen bedienen op uw Farmall C tractor.
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DE KLOK ROND. OVER HET HELE LAND
Case IH Max Service is een service-na-verkoop die 24 uur per 
dag, zeven dagen per week, toegang verleent tot de nodige 
ondersteuning van mensen, producten en onderdelen om uw 
bedrijf draaiende te houden in de meest kritieke periodes voor 
uw rendabiliteit. Max Service ondersteunt uw dealer met alle 
mogelijke middelen van Case IH om de uptime en productiviteit 
van Case IH-machines te maximaliseren en uw rendement op 
investeringen te verhogen door u 24 uur per dag, 7 dagen 
per week toegang te verschaffen tot productdeskundigen en 
pechverhelping.

AL MEER DAN 50 JAAR IS CNH CAPITAL 
UW TOEGEWIJDE FINANCIERINGSPARTNER
Dankzij onze uitgebreide ervaring in de landbouw begrijpen wij 
uw specifieke noden. Competitieve investeringskredieten met 
flexibele afbetalingsschema’s in de vorm van financiering of 
leasing bieden u de gewenste gepersonaliseerde financiering. 
Naast het financieringspakket bieden wij ook verschillende 
verzekeringsprogramma’s aan om uw investering beter te 
beschermen tegen onverwachte gebeurtenissen. 
CNH Capital helpt u de beste oplossing te zoeken aangepast 
aan de behoeften van uw bedrijf. 

ALLE ONDERDELEN EN SERVICE OM
UW MACHINES DRAAIENDE TE HOUDEN
Het volledige assortiment onderdelen van Case IH vindt u bij uw 
lokale dealer. Plus onderhoudsprogramma’s met een volledige 
service en de beste garanties van de industrie. Case IH-expertise 
in praktijk gebracht door ervaren onderhoudstechnici die in de 
fabriek werden opgeleid en zich engageren om u seizoen na 
seizoen een maximale productieve tijd te garanderen.

SYSTEEMOPLOSSINGEN
Onze service stopt niet bij uw beslissing om Case IH-uitrusting aan te kopen. Integendeel: Case IH heeft meer professionals op het veld dan wie ook. Onze dealers hebben de ervaring om uw opbrengst 
en bedrijfskosten te optimaliseren. Onze onderhoudstechnici beschikken over de expertise om u voor, tijdens en na de verkoop te helpen en – indien gewenst – werkt CNH met u samen aan een 
financieringsoplossing op maat: van u, uw behoeften en uw bedrijf. Wij bieden een geïntegreerd systeem van uitrusting, service en financiering, op maat van uw activiteiten.

BEZOEK ONZE FANSHOP OP
WWW.CASEIHSHOP.COM
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MODELLEN FARMALL 55 C FARMALL 65 C FARMALL 75 C FARMALL 85 C 
Efficient Power

FARMALL 95 C 
Efficient Power

FARMALL 105 C 
Efficient Power

MOTOR

Aantal cilinders / inhoud (cm3) / aanzuiging / emissieniveau 4 / 3200 turbocompressor 4 / 3400 / Common Rail, dieselmotor met twee kleppen/cilinders, met turbocompressor en tussenkoeler / 
EURO Stage 3B-conform

Nominaal motorvermogen ECE R120 1) bij 2300 tpm (kW/pk) 41 / 56 48 / 65 55 / 75 63 / 86 73 / 99 79 / 107
Max. koppel ECE R120 1) bij motortoerental (Nm/tpm) 221 bij 1400 260 bij 1400 310 bij 1400 351 bij 1500 407 bij 1500 444 bij 1500
Koppelstijging volgens OESO (%) 35 34 35
Brandstoftankinhoud (liter) 90 115

TRANSMISSIE
12 vooruit / 12 achteruit met mech. omkeerinrichting
12 vooruit / 12 achteruit met elektrohydraulisch bediende omkeerinrichting

24 vooruit / 24 achteruit met Powershift met 2 snelheden en elektrohydraulisch  
bediende omkeerinrichting

 –  –  –

20 vooruit / 12 achteruit met kruipversnelling en mech. omkeerinrichting  –  –  –
20 vooruit / 20 achteruit met kruipversnelling en mech. omkeerinrichting  –  –  –
20 vooruit / 20 achteruit met kruipversnelling en Powershuttle

VIERWIELAANDRIJVING EN STUURINRICHTING
4WD (vierwielaandrijving) en inschakeling met differentieelvergrendeling **)

Minimale draaistraal (m) 3,75 4,0

AFTAKAS
Type elektrohydraulische inschakeling
Beschikbare PTO snelheden (tpm) 540/540E oder 540/540E + rijafhankelijke PTO 540 of 540/1000 of 540/540E/1000 + rijafhankelijke PTO

HYDRAULISCH SYSTEEM
Max. opbrengst besturing/ regelventielen en hefinrichting (l/min) 28 / 48 28 / 48 - optie: 36 / 64
Bedieningstype MHC (mechanische hefbediening) MHC (mechanische hefbediening) of EHC (elektronische hefbediening)
Max. hefvermogen standaard/optioneel (kg) 2400 / 2800 3000 / 3900
Regelventielconfiguratie max. 3 achteraan en 2 centraal gemonteerd, “closed center”-type max. 3 achteraan en 2 centraal gemonteerd, “closed center”-type

GEWICHT en AFMETINGEN2)

Minimumgewicht *) (kg) 2800 3700
Toelaatbaar totaalgewicht standaard / zwaar werk (kg) 4800 / - 5300 / 6000
A: Max. hoogte standaardcabine (mm) 2495 2634
B: Max. lengte incl. de last en de achterhef (mm) 4001 4243
C: Minimumbreedte (over achterspatborden) (mm) 1922 1923
D: Wielbasis (mm) 2102 2258

STANDAARDBANDEN*)

Vooraan 14,9 LR20 14,9 LR20
Achteraan 16,9 R30 16,9 R30

 Standaarduitrusting                Optionele uitrusting              – niet verkrijgbaar             * volgens de wetgeving en specificatie in uw land             ** Optie 2 WD             1) ECE R120 is gelijk aan ISO 14396 of 2000/25/EG of EG 97/68             2) Met standaardbanden 

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 aange-

bracht. 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
CNH Belgium NV, Leon Claeysstraat 3A, B - 8210 Zedelgem - © 2013 CASE IH - www.caseih.com - Farmall C-NL-BR - Gratis telefoonnummer MAX Service 00800 2273 4400 
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