
FArMAll C
MoC ZNAMIoNoWA 56 – 75 KM



PeŁNA GoToWoŚĆ dZIĘKI CASe IH.
Ponad 160 lat doświadczenia w branży rolniczej daje nam jasny obraz potrzeb rolników i pokazuje, jak ważną rolę odgrywają

w dostarczaniu nam żywności, mleka  i energii . W ostatnich dziesięcioleciach to my, jako pierwsi w branży wprowadziliśmy

technologię przekładni bezstopniowej w naszej serii Axial-Flow oraz system APM (Automatyczne Zarządzanie Wydajnością)

w ciągnikach CVX, aby oszczędzać paliwo i poprawiać wydajność. Z podobnym zamysłem, we współpracy z naszymi

klientami postanowiliśmy opracować serię mniejszych ciągników, które charakteryzują się znakomitymi właściwościami

manewrowymi, doskonałą widocznością i łatwością obsługi. 

Nowa seria ciągników Farmall C jest wynikiem tego przedsięwzięcia. 
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Kabina ciągników Farmall C charakteryzuje się
nieograniczoną widocznością wokół maszyny,
a otwierane okno dachowe dodatkowo umożliwia
widoczność w każdym kierunku.  

Okno dachowe poprawia widoczność podczas
prac z ładowaczem oraz w niskich
zabudowaniach.

Dźwignia Powershuttle. Zatrzymanie
ciągnika i zmiana kierunku jazdy wymagająca
jedynie przesunięcia dźwigni to gwarancja
szybkiego i łatwego manewrowania.

PrAKTYCZNe roZWIĄZANIA FArMAll – KoMForT CASe IH.
Dobrze przemyślana ergonomia, uwzględniająca rozmieszczenie często używanych przyrządów sterujących w zasięgu ręki, w przedniej części prawej konsoli – między

innymi dźwignia biegów, dźwignie zaworów hydrauliki zewnętrznej, dźwignia gazu i nowy, zintegrowany joystick ładowacza (opcja). Lewa ręka jest wolna i można nią

kierować oraz zmieniać kierunek jazdy, aby zapewnić jak największą wydajność, zwłaszcza podczas prac z ładowaczem. Przestrzenna kabina, obszerny fotel operatora oraz

regulowane położenie koła kierownicy tworzą relaksujące i ciche środowisko pracy dla operatora o nawet najbardziej solidnej posturze. Dostępny jest też komfortowy fotel

pasażera. Szeroko otwierane drzwi i płaska podłoga umożliwiają łatwe wsiadanie i wysiadanie z kabiny podczas prac w gospodarstwie i łatwiejsze jest też utrzymanie

czystości w kabinie. Operator ma zapewnioną doskonałą widoczność obszaru roboczego i narzędzia. Można ją jeszcze bardziej poprawić dzięki opcjonalnemu okienku

dachowemu, które sprawia, że praca z ładowaczem jest łatwiejsza i szybsza. Standardowy pakiet oświetlenia obejmuje 6 reflektorów, które zapewniają dobrą widoczność

także w nocy.

Komfort kabiny Farmall C i łatwe w obsłudze przyrządy sterujące poprawiają opłacalność prac w Twoim gospodarstwie.  

Łatwość obsługi dzięki intuicyjnemu i ergonomicznemu
rozmieszczeniu przyrządów sterujących na prawej konsoli
i słupku „B” kabiny.
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Farmall C Konkurencja1 Konkurencja2 Konkurencja3

FArMAll C – GoToWY do WSZelKICH ZAdAŃ 
W TWoIM GoSPodArSTWIe.
Kiedy potrzebujesz mocy hydraulicznej, znakomitego wskaźnika mocy do masy i właściwości manewrowych, ciągniki te sprawdzą się

równie dobrze podczas prac wewnątrz i wokół zabudowań w gospodarstwach mlecznych, na terenach zielonych, czy podczas cięższych

prac w polu. Dzięki niskiemu środkowi ciężkości są również idealne do prac na stromych i pagórkowatych terenach. Znakomity wskaźnik

mocy do masy minimalizuje nacisk na podłoże, co jest istotne podczas prac na terenach zielonych.

WSZeCHSTroNNA MoC HYdrAUlICZNA. 
Wybór do 3 tylnych i 2 międzyosiowych
zaworów hydrauliki zewnętrznej pozwala na odpowiednie
skierowanie przepływu hydraulicznego, aby móc
kontrolować duży zakres narzędzi. Układ hydrauliczny
zapewnia udźwig ponad 2150 kg. Ciągniki Farmall C 
zostały tak opracowane, aby pozwalały na perfekcyjną pracę
z ładowaczem czołowym oraz umożliwiały podłączenie
dowolnego narzędzia z tyłu ciągnika. Możesz polegać na
największej wydajności ciągnika Farmall C zarówno podczas
prac w polu, w czasie transportu drogowego, jak i w obrębie
gospodarstwa, przy zachowaniu niskich kosztów
eksploatacji.

ZWroTNoŚĆ JAKo STANdArd.
Mały rozstaw osi i niewielki promień skrętu zapewniają
doskonałe właściwości manewrowe ciągników Farmall C.

WYSoKA WYdAJNoŚĆ. 
Silniki o pojemności 3,2 litra z turbosprężarką
współpracują z solidną mechaniczną skrzynią
biegów 12x12, zapewniającą prędkość jazdy 
40 km/h, dostępną też z przekładnią nawrotną
Powershuttle. Opcjonalna przekładnia biegów
pełzających (20x20) pozwala na uzyskanie prędkości
jazdy zaledwie 123 metry/godzinę. Wał odbioru
mocy 540 obr/min zapewnia odpowiedni napęd
dla kosiarek, pras, a także lżejszych bron.Prędkości
WOM 540E pozwala na ekonomiczną pracę podczas
wykorzystania przetrząsacza siana lub zgrabiarki.

Do 54% niższe zużycie oleju silnikowego
na 1000 motogodzin w porównaniu 
z ciągnikami konkurencyjnych producentów.
Oznacza to mniejsze koszty eksploatacji oraz
krótsze przestoje.

Zużycie oleju silnikowego na 1000 mth

3.75m

Źródło: Broszura handlow
a
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dUMA Z PoSIAdANIA CIĄGNIKA FArMAll.
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 na kompaktową konstrukcję, niewiarygodne właściwości manewrowe, łatwość obsługi i wysoki wskaźnik mocy do masy, aby oferować

szeroki wachlarz możliwości zastosowania. Te solidne i niezawodne ciągniki zostały opracowane, aby sprawdzały się w gospodarstwach hodowlanych,

w sadach o szerszej rozstawie drzew oraz podczas rutynowych czynności w obrębie gospodarstwa. 

Zarówno podczas prac z podłączanym sprzętem, prac kultywacyjnych, czy transportu – ciągniki Farmall C spełniają oczekiwania zgodnie z ich

znakomitą reputacją.

Model MoC ZNAMIoNoWA SIlNIK
FArMAll 55 C 41kW / 56KM 4 cylindry – 3,2 litra – z turbosprężarką  
FArMAll 65 C 48kW / 65KM 4 cylindry – 3,2 litra – z turbosprężarką
FArMAll 75 C 55kW / 75KM 4 cylindry – 3,2 litra – z turbosprężarką



dealer  Case IH

MODELE FarMaLL 55 C FarMaLL 65 C FarMaLL 75 C
SILNIK
Liczba cylindrów/ Pojemność (cm3) / Typ 4 / 3200 / z turbosprężarką 
Moc znamionowa silnika wg ECE R1201) przy 2300 obr/min (kW/KM) 41 / 56 48 / 65 55 / 75
Maks. moment obrotowy wg ECE R1201) przy 1300 obr/min (Nm) 221 260 310
Pojemność zbiornika paliwa (litry) 90 90 90
SKrZYNIa BIEGÓW
12x12 Synchro Shift - Standard / Opcja z Synchro Shuttle / z Powershuttle
20x20 Synchro Shift z biegami pełzającymi - Standard / Opcja z Synchro Shuttle / z Powershuttle 
UKŁaD NaPĘDOWY I KIErOWNICZY
Oś przednia 4x4 standard elektro-hydrauliczne załączanie z blokadą mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgiem
Promień skrętu, napęd 4x4 (mm) 3750
WaŁ ODBIOrU MOCY
Typ elektro-hydrauliczne załączanie
Dostępne prędkości z tyłu 540 - 540/540E
UKŁaD HYDraULICZNY 
Maks. natężenie przepływu pompy dla ukł. kierowniczego/ podnośnika i hydr. zewnętrznej (l/min) 28 / 48 28 / 48 28 / 48
Maks. udźwig (kg) 2150 2150 2150
MaSa I WYMIarY
Min. długość (mm) 3792 3792 3792
Szerokość (mm) 1938 1938 1938
Wysokość (mm) 2420 2420 2420
Rozstaw osi (mm) 2102 2102 2102
Masa (napęd na 2 koła, z ramą ROPS) (kg) 2300 2300 2300
Masa (napęd na 4 koła, z kabiną) (kg) 2800 2800 2800
STaNDarDOWE OGUMIENIE 
Przód, napęd na 2/4 koła 7.50-16 / 360/70R20 7.50-16 / 360/70R20 7.50-16 / 360/70R20
Tył 420/70R30 420/70R30 420/70R30

1) ECE R120 odpowiada normie  ISO TR14396

DANE TECHNICZNE

Ostrożności nigdy za wiele! 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 może
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 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

Case IH Polska, ul. Otolińska 25, 09-407 Płock © 2010 Case IH  - FARMALL C - COM-LF – Bezpłatny telefon 00800 22 73 44 00
– Wydrukowano w Polsce - 03/11 - TP01- Kod 11C0001/CoM


