
 Wyposażenie standardowe        * Zgodnie z przepisami i specyfikacją dla danego kraju        1) ECE R-120 odpowiada normie ISO 14396 lub 2000/25/EC lub EG 97/68        2) Ze standardowym ogumieniem

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 zależności 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 ni-
niejszej 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
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MODELE Farmall 85 C 
Efficient Power

FARMALL 95 C 
Efficient Power

FARMALL 105 C 
Efficient Power

SILNIK
Liczba cylindrów / Pojemność (cm3) / Typ / Norma emisji spalin 4 / 3400 / Common Rail, 2-zaworowy silnik Diesel, z turbosprężarką i chłodnicą, – międzystopniową / EURO Stage III B

Moc znamionowa silnika wg ECE R-120 1) przy 2300 obr./min (kW/KM) 63/86 73/99 79/107

Maks. moment obrotowy wg ECE R-120 1) przy 1500 obr./min (Nm) 351 407 444

Przyrost momentu obrotowego wg OECD (%) 34 34 35

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 115 115 115

PRZEKŁADNIA
24x24, 2-stopniowa Powershift (elektrohydrauliczna)

NAPĘD NA 4 KOŁA I UKŁAD KIEROWNICZY
Załączanie napędu 4x4 i blokady mechanizmu różnicowego elektrohydrauliczne 

WAŁ ODBIORU MOCY
Typ elektrohydrauliczne załączanie 

Dostępne prędkości z tyłu 540 lub 540/1000 lub 540/540 E/1000 + proporcjonalna prędkość zależna

UKŁAD HYDRAULICZNY
Maks. natężenie przepływu pompy – dla ukł. kierowniczego / podnośnika i hydr. zewnętrznej 28 l/min / 64 l/min

Typ sterowania EHC (elektroniczne sterowanie podnośnikiem) 

Maks. udźwig w pełnym zakresie na końcówkach kulistych (kg) 3800 3800 3800

Konfiguracja zaworów hydrauliki zewnętrznej maks. 3 tylne i 2 międzyosiowe, o przepływie zamkniętym

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

MASA I WYMIARY 2)

Min. masa* (kg) 3700 3700 3700

Dopuszczalna masa całkowita, wersja standardowa / wzmocniona (kg) 5300 / 6200 5300 / 6200 5300 / 6200

A: Maks. długość łącznie z obciążnikiem i tylnym podnośnikiem (mm) 4247 4247 4247

B: Min. szerokość (pomiędzy tylnymi błotnikami) (mm) 1923 1923 1923

C: Maks. wysokość ze standardową kabiną (mm) 2610 2610 2610

D: Rozstaw osi (mm) 2258 2258 2258

STANDARDOWE OGUMIENIE* 
Przód 13,6 R24 13,6 R24 13,6 R24

Tył 16,9 R30 16,9 R30 16,9 R30

12C0007_COM_LF_Farmall_C PL.indd   5 13-02-25   10:47

OD 86 DO 107 KM 
Farmall C

12C0007_COM_LF_Farmall_C PL.indd   6 13-02-25   10:47



NOWA SERIA CIĄGNIKÓW 
FARMALL – GOTOWE DO 

CIĘŻKIEJ PRACY KAŻDEGO 
DNIA OD 1923 ROKU

KOMPAKTOWY NA ZEWNĄTRZ 
PRZESTRONNY WEWNĄTRZ

1

12C0007_COM_LF_Farmall_C PL.indd   1 13-02-25   10:46



STWORZONY Z MYŚLĄ 
O WSZECHSTRONNOŚCI
FARMALL C – WIELOZADANIOWY CIĄGNIK
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 oferować ciągniki o szerokim wachlarzu zastosowań. Możesz powierzyć ciągnikowi Farmall C wszelkie zadania w ciągu całego dnia pracy w polu. 
Te wszechstronne ciągniki doskonale sprawdzą się podczas prac na terenach zielonych, w gospodarstwach mlecznych i hodowlanych, podczas prac kulty-
wacyjnych i na fermach drobiu, przy uprawie warzyw, a także w winnicach, sadach, parkach i ogrodach botanicznych.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA I DUŻE MOŻLIWOŚCI
Jeżeli szukałeś lekkiego ciągnika uniwersalnego, ale myślałeś, że mniejsze ciągniki mają niewystarczającą specyfikację w porównaniu z większymi 
modelami, spójrz jeszcze raz na ciągnik CASE IH Farmall C! Ten mocny ciągnik łączy w sobie kompaktową konstrukcję z zaawansowanymi funkcjami 
technologicznymi, które są Ci znane z większych maszyn i których oczekujesz od maszyn CASE IH.
 
SPECYFIKACJA DOPASOWANA DO ZASTOSOWANIA
Farmall C dostarczany jest w pełni wyposażony i gotowy do pracy dzięki szerokiej gamie opcji fabrycznych, obejmujących ładowacz czołowy, przedni pod-
nośnik i WOM, opony rolnicze, przemysłowe lub do terenów zielonych. Ponadto wersja kabiny może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika, oferując 
instalowane fabrycznie przeciwpyłowe filtry o wysokiej wydajności lub filtry węglowe pochłaniające substancje chemiczne, odpowiednio do zaplanowanego 
zastosowania.

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 
indywidualnego rolnika.

MODEL Moc znamionowa silnika kW/KM  
przy 2300 obr./min Pojemność silnika (cm3) Liczba cylindrów 

Farmall 85 C 63/86 3,400 4

Farmall 95 C 73/99 3,400 4

Farmall 105 C 79/107 3,400 4
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CHARAKTERYSTYKA CIĄGNIKA

PRZYRZĄDY STERUJĄCE
Przyrządy sterujące w ciągniku Farmall C są   logicznie rozmieszczone 
i łatwe w użytkowaniu. Operator może szybko zaznajomić się z obsługą 
ciągnika, więc jest on idealny w przypadku zatrudniania pracowników 
sezonowych. Analogowe wskaźniki są doskonale połączone z cyfrowymi 
wyświetlaczami, zapewniając łatwy dostęp do przejrzystych informacji.

WIDOCZNOŚĆ WOKÓŁ CIĄGNIKA
Okno dachowe w ciągniku Farmall C sprawia, że   idealnie nadaje się on 
do pracy z ładowaczem, a udoskonalony pakiet oświetlenia zamienia 
noc w dzień podczas pracy po zmroku. Światła robocze są zintegrowane 
z dachem dla lepszej ochrony, ale są w pełni regulowane.

EFEKTYWNA MOC EFFICIENT POWER SPEŁNI TWOJE POTRZEBY
Sprawdzone silniki FPT (Fiat Powertrain Technologies) o pojemności 
3,4 litra, z technologią Common Rail i systemem oczyszczania spalin, 
spełniają normy emisji spalin Stage III B. Silniki z turbosprężarką o mocy 
86, 99 lub 107 KM zapewniają większą moc przy mniejszym zużyciu 
paliwa i 90% mniej zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych. Szybkie 
przyspieszenie, wyższy moment obrotowy i stała moc maksymalna 
dostępna w przedziale prędkości obrotowej od 1900 do 2300 obr./min.

CIĄGNIKA
PRZESTRONNE WNĘTRZE 
Szeroko otwierane przeszklone drzwi i wejście do kabiny na pełnej 
wysokości ułatwiają wsiadanie do ciągnika z obu stron. Ergonomiczna 
konstrukcja, składany fotel pasażera, płaska podłoga, niski poziom hałasu 
i opcja układu klimatyzacji sprawiają, że jazda ciągnikiem Farmall C to 
czysta przyjemność.

2
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PRZEKŁADNIA
2-stopniowa przekładnia Powershift z 24 biegami do przodu i 24 biegami 
wstecznymi, sprzęgłem Powerclutch i funkcją zmiany kierunku Powershuttle.

NIEWIELKI CIĄGNIK, WYSOKIE OSIĄGI
Tylny podnośnik o maksymalnym udźwigu na końcówkach kulistych 3800 kg, 
zawierający zewnętrzny siłownik i oddzielną pompę obsługującą zewnętrzny 
układ hydrauliczny sprawiają, że ciągnikowi Farmall C niczego nie brakuje. 
EHC (elektroniczne sterowanie podnośnikiem), dostępność trzech tylnych 
i dwóch międzyosiowych zaworów hydrauliki zewnętrznej pozwala na skie-
rowanie przepływu do wymaganej funkcji, umożliwiając sterowanie szeroką 
gamą narzędzi.

TRZY PRĘDKOŚCI WOM DLA MAKSYMALNEJ WSZECHSTRONNOŚCI
Trzy prędkości WOM (540 / 540 E / 1000), w tym prędkość zależna WOM 
i nowa krzywa mocy, która jest doskonale dostosowana do pracy WOM, 
sprawiają, że Farmall C pozwoli Ci wykonywać wszelkie prace przez cały 
rok. Praca z bronami, siewnikiem, opryskiwaczem, kosiarką, rozrzutnikiem 
piasku, dmuchawą śnieżną, nożycami do żywopłotu – Farmall C jest gotowy 
na każdy sezon.

OPONY ODPOWIEDNIE DO KAŻDEGO ZADANIA
Ciągnik Farmall C może być wyposażony fabrycznie w szerokie opony nisko-
ciśnieniowe do prac na polach golfowych i na murawach boisk sportowych, 
opony przemysłowe do ciągłego transportu drogowego lub konwencjonalne 
opony rolnicze. Dzięki oponom 34-calowym i 100-procentowej blokadzie 
mechanizmu różnicowego na osi przedniej i tylnej modele te mogą zapewnić 
naprawdę wysoką wydajność. 
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 Wyposażenie standardowe        * Zgodnie z przepisami i specyfikacją dla danego kraju        1) ECE R-120 odpowiada normie ISO 14396 lub 2000/25/EC lub EG 97/68        2) Ze standardowym ogumieniem

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 
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MODELE Farmall 85 C 
Efficient Power

FARMALL 95 C 
Efficient Power

FARMALL 105 C 
Efficient Power

SILNIK
Liczba cylindrów / Pojemność (cm3) / Typ / Norma emisji spalin 4 / 3400 / Common Rail, 2-zaworowy silnik Diesel, z turbosprężarką i chłodnicą, – międzystopniową / EURO Stage III B

Moc znamionowa silnika wg ECE R-120 1) przy 2300 obr./min (kW/KM) 63/86 73/99 79/107

Maks. moment obrotowy wg ECE R-120 1) przy 1500 obr./min (Nm) 351 407 444

Przyrost momentu obrotowego wg OECD (%) 34 34 35

Pojemność zbiornika paliwa (litry) 115 115 115

PRZEKŁADNIA
24x24, 2-stopniowa Powershift (elektrohydrauliczna)

NAPĘD NA 4 KOŁA I UKŁAD KIEROWNICZY
Załączanie napędu 4x4 i blokady mechanizmu różnicowego elektrohydrauliczne 

WAŁ ODBIORU MOCY
Typ elektrohydrauliczne załączanie 

Dostępne prędkości z tyłu 540 lub 540/1000 lub 540/540 E/1000 + proporcjonalna prędkość zależna

UKŁAD HYDRAULICZNY
Maks. natężenie przepływu pompy – dla ukł. kierowniczego / podnośnika i hydr. zewnętrznej 28 l/min / 64 l/min

Typ sterowania EHC (elektroniczne sterowanie podnośnikiem) 

Maks. udźwig w pełnym zakresie na końcówkach kulistych (kg) 3800 3800 3800

Konfiguracja zaworów hydrauliki zewnętrznej maks. 3 tylne i 2 międzyosiowe, o przepływie zamkniętym

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

MASA I WYMIARY 2)

Min. masa* (kg) 3700 3700 3700

Dopuszczalna masa całkowita, wersja standardowa / wzmocniona (kg) 5300 / 6200 5300 / 6200 5300 / 6200

A: Maks. długość łącznie z obciążnikiem i tylnym podnośnikiem (mm) 4247 4247 4247

B: Min. szerokość (pomiędzy tylnymi błotnikami) (mm) 1923 1923 1923

C: Maks. wysokość ze standardową kabiną (mm) 2610 2610 2610

D: Rozstaw osi (mm) 2258 2258 2258

STANDARDOWE OGUMIENIE* 
Przód 13,6 R24 13,6 R24 13,6 R24

Tył 16,9 R30 16,9 R30 16,9 R30

12C0007_COM_LF_Farmall_C PL.indd   5 13-02-25   10:47

STWORZONY Z MYŚLĄ 
O WSZECHSTRONNOŚCI
FARMALL C – WIELOZADANIOWY CIĄGNIK
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 oferować ciągniki o szerokim wachlarzu zastosowań. Możesz powierzyć ciągnikowi Farmall C wszelkie zadania w ciągu całego dnia pracy w polu. 
Te wszechstronne ciągniki doskonale sprawdzą się podczas prac na terenach zielonych, w gospodarstwach mlecznych i hodowlanych, podczas prac kulty-
wacyjnych i na fermach drobiu, przy uprawie warzyw, a także w winnicach, sadach, parkach i ogrodach botanicznych.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA I DUŻE MOŻLIWOŚCI
Jeżeli szukałeś lekkiego ciągnika uniwersalnego, ale myślałeś, że mniejsze ciągniki mają niewystarczającą specyfikację w porównaniu z większymi 
modelami, spójrz jeszcze raz na ciągnik CASE IH Farmall C! Ten mocny ciągnik łączy w sobie kompaktową konstrukcję z zaawansowanymi funkcjami 
technologicznymi, które są Ci znane z większych maszyn i których oczekujesz od maszyn CASE IH.
 
SPECYFIKACJA DOPASOWANA DO ZASTOSOWANIA
Farmall C dostarczany jest w pełni wyposażony i gotowy do pracy dzięki szerokiej gamie opcji fabrycznych, obejmujących ładowacz czołowy, przedni pod-
nośnik i WOM, opony rolnicze, przemysłowe lub do terenów zielonych. Ponadto wersja kabiny może zostać dostosowana do potrzeb użytkownika, oferując 
instalowane fabrycznie przeciwpyłowe filtry o wysokiej wydajności lub filtry węglowe pochłaniające substancje chemiczne, odpowiednio do zaplanowanego 
zastosowania.

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 
indywidualnego rolnika.

MODEL Moc znamionowa silnika kW/KM  
przy 2300 obr./min Pojemność silnika (cm3) Liczba cylindrów 

Farmall 85 C 63/86 3,400 4

Farmall 95 C 73/99 3,400 4

Farmall 105 C 79/107 3,400 4
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