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 EFFICIËNT HANTEREN TILT 

 UW OMZET NAAR  
 EEN HOGER NIVEAU
farmlift maaKt SNEl WErK VaN DE GrOOtStE taKEN
Professionele landbouwers kunnen nu rekenen op de Case IH Farmlift telescopische verreiker. De Farmlift verreikers werden  
ontworpen voor maximale hanteerbaarheid met snelle cyclustijden. Ze onderscheiden zich door hun stabiliteit op de meest oneffen 
terreinen dankzij hun lage zwaartepunt en lange wielbasis. Ze maken korte metten met elk werk dat ze moeten uitvoeren, met meer 
bereik, langere reikwijdte naar voor, nauwkeurige plaatsing van de lading en een hoog laadvermogen.

EEN farmlift VOOr ElK laNDBOUWBEDriJf  
Met 6 modellen in verschillende configuraties, is er een Farmlift verreiker voor elk landbouwbedrijf – van het compacte model van 
5 meter tot de Farmlift van 9 meter; van de eenvoudige verreiker zonder franjes tot een superuitgerust model voor lange werkdagen. 
Welke Farmlift u ook kiest, u weet dat u kunt rekenen op de uitstekende prestaties, uitmuntende ergonomie en moderne styling van 
Case IH.

EENVOUD iN EEN COmPaCt PaKKEt
De Farmlift 525 biedt een eenvoudige machine zonder poespas voor kleinere landbouwbedrijven die een wendbare verreiker nodig 
hebben voor verschillende kleine taken in smalle ruimtes. Het 5-meter model in de klasse met hefvermogen van 2.500 kg is 
gebruiksvriendelijk met intuïtieve bediening, uitermate wendbaar en flexibel. Een zuinige machine die de klus efficiënt klaart. 

BEHaNDEl mEEr matEriaal
De 6-meter Farmlift 632 met een hefvermogen van 3.200 kg, de 7-meter Farmlift 735 en de 9-meter Farmlift 935 in de 3.500 kg-
klasse krijgen het werk moeiteloos gedaan. Meer vermogen en een krachtigere load-sensing pomp optimaliseren de prestaties. Ze 
zijn gemakkelijk te bedienen dankzij de joystick voor heffen en schakelen. De ergonomische stoel, verwarming, ventilatie en airco 
creëren een aangename werkplek voor de bestuurder. 

mEEStEr iN KraCHt
De 6-meter hoge Farmlift 635 biedt een hoog hefvermogen van 3.500 kg en wordt enkel wordt overtroffen door de 4.200 kg van 
de 7-meter hoge Farmlift 742. Dit zijn krachtige machines met hoog vermogen, superieur comfort en veiligheidsuitrusting voor 
lange dagen zwaar werk en wegtransport. Dankzij de load-sensing variabele pomp, de Powershuttle-transmissie en de schakeling 
via joystick is dit een uiterst efficiënte en productieve verreiker. De luxecabine met ergonomische stoel en bedieningslayout zorgt 
voor uitstekend comfort. Deze krachtige en efficiënte machine betaalt zichzelf terug danzij de superieure prestaties.
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 GEMAAKT 

 VOOR EFFICIËNT 
 HANTEREN 
De Farmlift-reeks telescopische verreikers werd ontworpen en gebouwd voor de diverse 
noden van de hedendaagse landbouw – van kleine tot grote landbouwbedrijven. Wat u ook 
nodig hebt, er is een Farmlift voor u. Welk model u ook kiest, u weet dat u kunt rekenen op 
superieur bestuurderscomfort, korte laadtijden en hoge reactiesnelheid. 

COmfOrtaBEl WErKEN
Alle Farmlift-modellen beschikken standaard over uitgebreid 
zicht, laag geluidsniveau en goede ergonomie. U maakt het 
zichzelf zo makkelijk als u wilt: van de eenvoud van de Farmlift 
525 tot het luxecomfort van de Farmlift 742 ... u kiest het model 
dat het best aan uw wensen voldoet. Ventilatie is standaard, 
terwijl airco optioneel beschikbaar is op alle modellen. Het 
stabiele frame garandeert de veiligheid van elke Farmlift.

al HEt VErmOGEN Dat U NODiG HEBt
Elke motor in het gamma is ontworpen voor maximale efficiëntie. 
Van 74 pk van de compacte Farmlift 525 tot 129 pk 
(maximumvermogen van 143 pk) van de Farmlift 635 en 742 
aan de top van het gamma: u hebt altijd het nodige vermogen 
ter beschikking. Alle modellen met meer dan 110 pk zijn 
uitgerust met een viercilindermotor en voldoen aan de EURO 
IIIB-emissienormen dankzij onze SCR-technologie.

mODEllEN max. hefhoogte (m) max. hefvermogen (kg) Nominaal vermogen ECE r120 (kW/pk)

Farmlift 525 5,7 2.500 54/74
Farmlift 632 6,1 3.200 81/110
Farmlift 735 7 3.500 81/110
Farmlift 935 9,6 3.500 81/110
Farmlift 635 6,1 3.500 96/129
Farmlift 742 7 4.200 96/129
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GEOPtimaliSEErD VErmOGEN
Alle onderdelen van de aandrijflijn zijn perfect gecombineerd voor optimaal vermogen. 
Uitzonderlijke prestaties en zuinig brandstofverbruik komen standaard bij de Farmlift, dankzij 
een hydrostatische transmissie en pomp met variabele afgifte op de Farmlift 525. Alle andere 
modellen zijn uitgerust met een 4x3 Powershift-transmissie. De topmodellen Farmlift 635 en 
742 zijn verkrijgbaar met een 6x3 Autoshift-transmissie. De Powershuttle op alle modellen 
vergemakkelijkt het manoevreren op kleine erven of in gebouwen.  

HYDraUliSCHE EffiCiËNtiE  
Elk model beschikt over het perfecte hydraulische systeem voor optimaal vermogen en 
efficiëntie. De robuuste en betrouwbare pompen leveren snelle cyclustijden voor maximale 
rendabiliteit. De Farmlift 525 is uitgerust met een hydraulische pomp van 80 liter/minuut, de 
Farmlift 632, 735 en 935 met een pomp van 120 liter/minuut en de Farmlift 635 beschikt 
over een pomp van 140 liter/minuut. De joystick maakt kinderspel van de bediening en is 
perfect geïntegreerd in de armleuning op de Farmlift 635 en 742, voor superieur comfort. 

HOGE VEiliGHEiD
De Farmlift-modellen zijn uitgerust met een robuust frame voor extra veiligheid. De giek is 
ontworpen voor maximale stijfheid en stabiliteit. Voor nog meer veiligheid is een anti-
kantelinrichting verkrijgbaar (optie).

DE JUiStE maat VOOr ElKE taaK
De Farmlift-reeks valt op door zijn compacte omvang, bijzonder korte draaicirkel en laag 
zwaartepunt voor optimale tractie. Het kleinste model van de reeks is slechts 2 m hoog en 
1,80 m breed, maar indien u een hoog hefvermogen nodig hebt, is zelfs het topmodel uiterst 
compact en kunt u dankzij de drie stuurmodi in de smalste ruimtes werken.

GEmaKKEliJK ONDErHOUD
De Farmlift verreiker werd ontworpen en gebouwd voor lange werkdagen. Voor maximale 
betrouwbaarheid verloopt het onderhoud makkelijk en snel, zodat u meer tijd kunt besteden 
aan uw werk.

mODEllEN max. hefhoogte (m) max. hefvermogen (kg) Nominaal vermogen ECE r120 (kW/pk)

Farmlift 525 5,7 2.500 54/74
Farmlift 632 6,1 3.200 81/110
Farmlift 735 7 3.500 81/110
Farmlift 935 9,6 3.500 81/110
Farmlift 635 6,1 3.500 96/129
Farmlift 742 7 4.200 96/129
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modellen FARmlIFT 525 FARmlIFT 632 FARmlIFT 735 FARmlIFT 935 FARmlIFT 635 FARmlIFT 742
Max. hefvermogen (kg) 2.500 3.200 3.500 3.500 3.500 4.200
Max. hefhoogte (m) 5,7 6,1 7 9,1 6,1 7
moToR
Type 4 cil. EURO fase IIIB 4 cil., EURO fase IIIB, Common Rail, Turbo intercooler
Verdringing (m³) 3.331 4.485
Nominaal vermogen ISO14396 - ECE R120 2) @ U/min (kW/pk) 55 / 74 @ 2.200 81 / 110 @ 2.200 81 / 110 @ 2.200 81 / 110 @ 2.200 96 / 129 @ 2.200 96 / 129 @ 2.200
Max. vermogen ISO14396 - ECE R120 2) @ U/min (kW/pk) - 89 / 121 @ 1.800 89 / 121 @ 1.800 89 / 121 @ 1.800 105 / 143 @ 1.900 105 / 143 @ 1.900
Max. koppel ISO14396 - ECE R120 2) @ U/min (kW/pk) 261 @ 1.500 498 @ 1.500 498 @ 1.500 498 @ 1.500 590 @ 1.500 590 @ 1.500
Tankinhoud, Brandstof/Urea (l) 80/- 140/27
VeRsnellIngsbAk
Type Hydrostatisch 4x3 Powershift 6x3 Auto-Shift
Powershuttle • • • • • •
Max. rijsnelheid (km/u) 26 40
Assen
Vooras met differentieelvergrendeling met beperkte slip • • •
Achteras met differentieelvergrendeling met beperkte slip • • •
ondeRhoudsRemmen
Type Remmen in oliebad, hydraulisch met bekrachtiging
Schijven per as 6 vooraan 6 vooraan / 4 achteraan
Parkeerrem Vooras SAHR (Spring Actuated Hydraulic Release)
hYdRAulIek
Versnellingspomp (lpm/bar) 80 / 230 120 / 240 120 / 240 120 / 240 – –
Variabele pomp (lpm/bar) – – – – 140 / 240 140 / 240
Tankinhoud, Hydraulische olie (l) 170 105
sTuuRInRIChTIng 
Sturingsmodus 2WS / 4WS / Zijdelings
WIelen & bAnden*
Standaard 12 x 18 460 / 70 R24
Optioneel 12 x 16,5 industrieel 500 / 70 R24
AFmeTIngen 1)

A: Lengte vorkhiel tot tegengewicht (mm) 4.100 4.985 5.239 5.472 4.985 5.239
B: Wielspoor (mm) 1.500 1.873 1.873 1.873 1.873 1.873
C: Bodemvrijheid (mm) 310 415 415 415 415 415
D: Max. breedte (mm) 1.800 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340
E: Wielbasis (mm) 2.350 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
F: Cabinehoogte (mm) 1.990 2.447 2.447 2.447 2.447 2.447
Totaal gewicht met vorken en bestuurder (kg) 4.800 7.935 8.000 8.580 7.935 8.000

* Moet voldoen aan de wetgeving en specificatie in uw land  1) met standaardbanden 2) ECE R120 in overeenstemming met ISO 14396 en 97/68/EG of 2000/25/EG
• Standaard     Optioneel     – Niet beschikbaar

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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