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NOWA SERIA CIĄGNIKÓW 
FARMALL – GOTOWE DO 

CIĘŻKIEJ PRACY KAŻDEGO 
DNIA OD 1923 ROKU

Farmall u Pro 
MADE IN AUSTRIA
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CHaraKTErYSTYKa CIĄGNIKA

STREFA KOMFORTU
Przestronna, klimatyzowana kabina o niskim poziomie hałasu wynoszą-
cym zaledwie 72 dBA oraz jej ergonomia zapewniają znakomite warunki 
pracy operatora. Przejrzysta tablica wskaźników na kolumnie kierownicy, 
komfortowy fotel operatora i składany fotel pasażera z pasem bezpie-
czeństwa zmniejszają stres nawet podczas długiego dnia pracy.

WYDAJNA MOC
Sprawdzone silniki FPT (Fiat Powertrain Technologies) z technologią 
Common Rail i systemem oczyszczania spalin spełniają normy emisji 
spalin Stage III B. Szybkie przyspieszenie, wyższy moment obrotowy 
i stała moc maksymalna dostępna w przedziale prędkości obrotowej od 
1900 do 2200 obr./min.

PEŁNA KONTROLA
Konstrukcja kabiny ciągnika Farmall U Pro zapewnia doskonałą widocz-
ność wokół ciągnika dzięki nieograniczonemu polu widzenia, przeszklo-
nym na całej wysokości drzwiom, szerokiej przedniej i tylnej szybie oraz 
otwieranemu oknu dachowemu zapewniającemu najlepszą w swojej 
klasie widoczność podczas pracy z ładowaczem. W rezultacie operator 
uzyskuje doskonałą widoczność w każdym kierunku.
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WSZECHSTRONNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ
W pełni zintegrowany przedni układ zawieszenia narzędzia zapewnia 
idealne dopasowanie między przednim wałkiem WOM* a przednim pod-
nośnikiem*. Oznacza to możliwość podłączenia dodatkowego narzędzia 
z przodu, pozwalając zaoszczędzić czas i pieniądze. 

MOC HYDRAULIKI
Układ EHC (elektroniczne sterowanie podnośnikiem) stanowi wyposaże-
nie standardowe. Mając do wyboru cztery tylne i dwa międzyosiowe za-
wory hydrauliki zewnętrznej, można skierować przepływ do wymaganej 
funkcji, aby sterować szeroką gamą narzędzi. Tylny podnośnik posiada 
udźwig maksymalny 5600 kg (OECD) z dwoma zewnętrznymi siłownika-
mi. Istnieje możliwość wyboru standardowej pompy o wydatku 60 l/min  
(o otwartym przepływie, z linią czujnikową) lub opcjonalnej pompy 
100 l/min (o zamkniętym przepływie, z linią czujnikową) dla wysokiej 
wydajności.

ZAAWANSOWANY UKŁAD NAPĘDOWY
Ciągniki Farmall U Pro wyposażone są standardowo w wydajną, efektywną 
4-stopniową przekładnię Powershift 32 x 32 pozwalającą uzyskać pręd-
kość jazdy 40 km/h Eko przy prędkości obrotowej silnika 1750 obr./min.  
Krzywa mocy jest idealnie dostosowana do 4 prędkości wałka WOM 
(540/540 E/1000/1000 E), który zapewnia moc dla każdego zadania 
i zwiększa wszechstronność tych modeli.

ŁATWA PRACA Z ŁADOWACZEM
Farmall U Pro dostępny jest w wersji fabrycznie przystosowanej do 
montażu ładowacza, która obejmuje ramę ładowacza ze wzmocnieniem 
tylnej osi, złącze elektryczne, elektryczne i mechaniczne międzyosiowe 
zawory hydrauliki zewnętrznej i szybkozłącze. Dźwignia zmiany kierunku 
jazdy zamontowana na kolumnie kierownicy sprawia, że bezpieczne 
manewrowanie, zwłaszcza podczas pracy z ładowaczem i przy wykony-
waniu ostrych skrętów, jest niezwykle łatwym zadaniem.

*opcje dostępne w zależności od rynku
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DUMA Z POSIADANIA CIĄGNIKA  
W KLASIE PREMIUM 
FARMALL U PRO – KOMFORT I MOC
Nazwa Farmall jest głęboko zakorzeniona w historii marki CASE IH, która oferuje mocne i wszechstronne ciągniki od 1923 roku. W dzisiejszych czasach 
nacisk jest nadal kładziony na kompaktową konstrukcję, niewiarygodne właściwości manewrowe, łatwość obsługi i wysoki wskaźnik mocy do masy, aby 
móc oferować ciągniki o szerokim wachlarzu zastosowań. Te komfortowe i mocne ciągniki zostały opracowane, aby sprawdzały się podczas ogólnych prac 
w gospodarstwach uprawowych, w trakcie trudnych zadań w gospodarstwach hodowlanych oraz podczas rutynowych czynności w obrębie gospodarstwa. 
Zarówno podczas prac z podłączanym sprzętem, z ładowaczem, jak i podczas transportu wszechstronne ciągniki Farmall U Pro spełniają oczekiwania 
zgodnie z ich znakomitą reputacją.

EFEKTYWNA PRACA Z TECHNOLOGIĄ EFFICIENT POWER
Mocniejszy silnik spełniający normę emisji spalin Stage III B, zapewniający wyższy moment obrotowy i wydajność, konstrukcja kabiny, 4-stopniowa prze-
kładnia Powershift i 4 prędkości WOM czynią z nowego ciągnika Farmall U Pro siłę, z którą trzeba się liczyć. Wysoki wskaźnik mocy do masy i znakomite 
właściwości manewrowe sprawiają, że nowy Farmall U Pro jest jeszcze lepiej dostosowany do prac z wykorzystaniem wałka WOM, z przednim ładowaczem 
oraz do ogólnych zadań transportowych.
 
KOMFORT NA WYSOKIM POZIOMIE I WSZECHSTRONNOŚĆ PRZEZ CAŁY ROK
Ten solidny ciągnik uniwersalny jest gotowy zarówno do prac w sektorze komunalnym, jak i do codziennych zadań w gospodarstwie hodowlanym, mlecznym 
lub uprawowym, jako główny ciągnik lub jako wsparcie dla sprzętu o większej mocy. W sezonie, kiedy godziny robocze są długie, a praca musi zostać 
wykonana, Farmall U Pro sprosta wyzwaniu i umożliwi realizację zadań.
 
MOCNE, WYTRZYMAŁE I DOSTOSOWANE DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA
Szeroka gama opcji, w tym ładowacz czołowy, przedni podnośnik i WOM, opony rolnicze, przemysłowe lub do terenów zielonych, oznacza, że ciągnik  
Farmall U Pro dostarczany jest w pełni wyposażony i gotowy do pracy. Ponadto wersja kabiny może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika, oferując 
monitory osiągów i złącze ISO umożliwiające przesyłanie danych pomiędzy ciągnikiem a narzędziem, odpowiednio do zaplanowanego zadania i stosowanego 
narzędzia.

MADE IN AUSTRIA – PRODUKCJA ŚWIATOWEJ KLASY WCM
Produkcja światowej klasy oznacza kompetencje, jakość i wydajność entuzjastycznego personelu. Procesy są zoptymalizowane, a testy oraz inspekcje 
przeprowadzane są według ścisłych przepisów, które wykraczają poza standardowe normy. Cel jest jasny: dostarczanie maszyn, które są idealne dla indy-
widualnego rolnika.

MODEL Moc znamionowa silnika kW/KM  
przy 2200 obr./min Pojemność silnika (cm3) Liczba cylindrów

Farmall 95 U Pro 73/99 3,400 4

Farmall 105 U Pro 79/107 3,400 4

Farmall 115 U Pro 84/114 3,400 4
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MODELE FARMALL 95 U PRO 
Efficient Power

FARMALL 105 U PRO 
Efficient Power

FARMALL 115 U PRO 
Efficient Power

SILNIK
Liczba cylindrów / Pojemność (cm3) / Typ / Norma emisji spalin 4 / 3400 / układ wtryskowy Common Rail, turbosprężarka i chłodnica międzystopniowa / Stage III B 

maksymalna moc silnika wg ECE r-1201) przy 1900 obr./min [kW/KM] 73/99 79/107 84/114

moc znamionowa silnika wg ECE r-1201) przy 2200 obr./min [kW/KM] 73/99 79/107 84/114

Nominalna prędkość obrotowa (obr./min) 2200 2200 2200

maks. moment obrotowy wg ECE r-1201) przy 1500 obr./min (Nm) 407 444 461

Przyrost momentu obrotowego wg OECD (%) 34 35 32

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 160 160 160

PRZEKŁADNIA
32 x 32, 4-stopniowa Powershift z Powershuttle (40 km/h przy 1750 obr./min)

NAPĘD NA CZTERY KOŁA I UKŁAD KIEROWNICZY
Napęd na 4 koła elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego 

Mechanizm różnicowy elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego

Optymalny promień skrętu, napęd na 4 koła (m) 4,05 4,05 4,05

WAŁ ODBIORU MOCY
Typ elektrohydrauliczne załączanie

Prędkości tylnego WOM, standard (obr./min) 540 / 540 E / 1000 / 1000 E

Przedni WOM (ob.r/min) opcjonalnie 1000

UKŁAD HYDRAULICZNY
maks. wydatek pompy – standard / opcja 60 l/min o otwartym przepływie / 100 l/min o zamkniętym przepływie

Typ sterowania EHC (elektroniczna kontrola podnośnika)

Udźwig w odległości 610 mm – z pompą 60 l/min / 100 l/min 4100 / 4700 4100 / 4700 4100 / 4700

Tylne zawory hydrauliki zewnętrznej – standard / opcja 2 z kontrolą przepływu / maks. 4- / 2- międzyosiowe

Udźwig przedniego podnośnika* w pełnym zakresie (kg) 2250 2250 2250

MASA I WYMIARY2)

Minimalna masa* (kg) 4500 4500 4500

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 7500 7500 7500

A: Maks. wysokość z oponami 16.9 R38 do górnej krawędzi dachu (mm) 2673 2673 2673

B: Wysokość od środka osi tylnej do górnej krawędzi dachu (mm) 1877 1877 1877

C: Minimalna szerokość pomiędzy tylnymi błotnikami (mm) 2100 2100 2100

D: Rozstaw osi (mm) 2420 2420 2420

E: Długość całkowita, standard (mm) 4166 4166 4166

STANDARDOWE OGUMIENIE2,3)

Przód 480/65 R24 480/65 R24 480/65 R24

Tył 540/65 R38 540/65 R38 540/65 R38

 Wyposażenie standardowe     1) ECE R-120 odpowiada normie ISO 14396 i 97/68/EC       2) Ze standardowym ogumieniem       3) Dostępne inne opony na życzenie       *) Zgodnie ze specyfikacją dla danego kraju

ŁADOWACZE CZOŁOWE LRZ LRZ 95 LRZ 100 LRZ 120
Maks. udźwig (kg) 2060 2540 2300

Maks. wysokość (mm) 3740 3740 4070

Zakres mocy KM 70-100 70-100 90-120

Ostrożność na pierwszym miejscu! Zawsze należy zapoznać się z Instrukcją Obsługi, zanim rozpocznie się pracę maszyną. Należy sprawdzić maszynę przed użyciem 
i upewnić się, że jest sprawna. Należy przestrzegać oznaczeń bezpieczeństwa i stosować się do procedur bezpieczeństwa. 

Niniejsza publikacja przeznaczona jest do dystrybucji ogólnoświatowej. Standardowe i opcjonalne wyposażenie oraz dostępność poszczególnych modeli mogą się różnić w za-
leżności od kraju. CASE IH zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcji i wyposażenia technicznego w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia, co nie 
zobowiązuje do wprowadzania takich modyfikacji w sprzedanych już maszynach. Dołożono wszelkich starań, aby specyfikacja, opisy oraz ilustracje przedstawione w niniejszej 
publikacji były poprawne w momencie oddania jej do druku, one także podlegają zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Zdjęcia mogą pokazywać wyposażenie opcjonalne lub 
mogą nie pokazywać całego wyposażenia standardowego. CASE IH zaleca oleje 
CNH Polska Sp. z o.o., ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
© 2012 CASE IH – www.caseih.com – Farmall U Pro – Bezpłatny telefon 00800 22 73 44 00 – Wydrukowano w Polsce – 10/12 – TP01 – Kod 12C0014/COM
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