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1) ECE R120 corespunde cu ISO 14396 și 97 / 68 / EC sau 2000 / 25 / EC

 COMPACT LA EXTERIOR 
 MARE IN INTERIOR
DUPĂ MAI BINE DE 170 DE ANI RĂMÂNEM LOIALI VIZIUNII NOASTRE DE A LE OFERI VIITORILOR FERMIERI UTILAJE AGRICOLE CARE SUNT 
ÎNTOTDEAUNA O INVESTIȚIE INOVATIVĂ, FIABILĂ SI PROFITABILĂ. 
De peste 170 de ani, Case IH joacă un rol important in conturarea agriculturii, cu branduri legendare precum Case IH, International Harvester și David Brown. Ca 
inventator al prizei de putere, al treierătoarei cu rotor simplu Axial-Flow® și al inversorului hidraulic și ca pionier al transmisiei cu variație continuă, moștenirea Case 
IH merge mai departe. Viziunea de pionierat a strămoșilor noștri a rămas în centrul fiecărui produs Case IH până în prezent. Cu aceeași pasiune dezvoltăm și 
producem utilaje agricole în Europa și în întreaga lume. Tractoarele Case IH funcționale sunt mărturia devotamentului nostru pentru a satisface și depăși 
așteptările fermierilor din întreaga lume. 
Această experiență bogată ne-a oferit posibilitatea de a vă asculta și de a crea produse care vă oferă exact ce aveți nevoie. Dorința noastră de inovare ne-a 
determinat să concepem soluții tehnologice avansate pentru a crește constant performanța și productivitatea mașinilor noastre, făcându-le în același timp ușor de 
utilizat și din ce în ce mai profitabile. Năzuim necontenit spre perfecțiune, obținând calitate superioară în toate, până la cel mai mic detaliu. Cerem de la noi înșine 
și de la dealerii noștri același nivel ridicat de calitate a serviciului pe care îl oferim împreună clienților noștri. Rețeaua noastră de 391 de dealeri, 679 de sucursale 
și sub-dealeri și 1.377 de centre de service Case IH din Europa este garanția dumneavoastră pentru servicii personalizate și profesionale. În acest mod lucrăm și 
câștigăm încrederea clienților noștri.  

FARMALL C — FABRICAT PENTRU VERSATILITATE
Farmall C poate avea grijă de lucrările de la fermă, mișcându-se cu ușurință atât în curte în spații restrânse, cât și zile întregi pe câmp. În largul său pe pajiştea 
de acasă ca şi în fermele zootehnice, întreprinderile specializate, cum ar fi exploataţiile avicole şi horticole, acest tractor utilitar versatil este la fel de capabil în 
întreţinerea gazonului şi a spaţiilor verzi. Dacă ați căutat un tractor polivalent, dar v-ați gândit la tractoare mai mici care nu dispun de funcţiile specifice tractoarelor 
stabile şi mai puternice, uitaţi-vă din nou la Farmall C de la Case IH! De la o transmisie mecanică simplă, de bază, până la transmisii Powershift şi Powershuttle, 
cu două trepte de viteză, acest model oferă o gamă vastă de opţiuni. Acest performer cu gardă mică la sol dar foarte energic combină tot ce-i mai bun din ingineria 
compactă a tractoarelor utilitare cu caracteristici tehnologice avansate, cu care v-ați familiarizat la mașinile mai mari și pe care v-ați obișnuit să le așteptați de la Case IH.

MODELE Putere nominală ECE R120 1)

@ 2,300 rpm (kW/hp(CV))
Cuplu maxim ECE R120 1) 

@ 1,500 rpm (Nm)
Număr de cilindri / 
Capacitate (cm³)

Consum de carburant  
@ 1,900 rpm (g/kW/h) Masă aproximativă (kg)

Farmall 55 C 43 / 58 244 4 / 3,400 237 2,880
Farmall 65 C 48 / 65 275 4 / 3,400 237 2,880
Farmall 75 C 55 / 75 309 4 / 3,400 236 2,880
Farmall 85 C 63 / 86 351 4 / 3,400 217 3,600
Farmall 95 C 73 / 99 407 4 / 3,400 217 3,600
Farmall 105 C 79 / 107 444 4 / 3,400 218 3,600
Farmall 115 C 84 / 114 457 4 / 3,400 219 3,600



EXPERIMENTAȚI ÎN FIECARE ZI UȘURINȚA ÎN EXPLOATARE, CONFORTUL ȘI VERSATILITATEA CU  
TRACTOARELE DIN GAMA FARMALL C
Cu o gamă variată de opțiuni de fabrică, tractoarele Farmall C sunt pregătite pentru toate tipurile de lucrări 
agricole, edilitare și industriale. Diversele opțiuni pentru anvelope, conexiuni hidraulice, legături frontale și 
încărcător permit realizarea unui spectru larg de lucrări.

SPAȚIOS ȘI CONFORTABIL ÎN INTERIOR
Ușile din sticlă cu deschidere mare și intrarea în cabină cu înălțime maximă facilitează 
intrarea în cabină de pe ambele părți. Cu design-ul ergonomic, cu scaun pentru șofer 
complet reglabil, cu scaun pentru pasager pliabil și confortabil, podeaua plată, nivelul 
redus de zgomot și aerul condiționat opțional, este o plăcere să conduci Farmall C. 

COMENZI INTUITIVE ȘI EFICIENTE
Comenzile sunt poziționate logic, astfel încât operarea devine instinctivă și face ca Farmall 
C să fie potrivit atât pentru șoferii ocazionali cât și pentru operatorii proprietari.  Toate 
comenzile utilizate frecvent, cum ar fi maneta de transmisie, accelerația de mână și noul 
joystick opțional integrat pentru încărcător sunt așezate la îndemână, pe consola din 
dreapta.  Panoul de instrumente se reglează în funcție de volan și combină indicatoare 
analogice cu afișajele digitale pentru o imagine de ansamblu optimă. 

04 GAMA FARMALL C   

GAMA FARMALL C

COMPACT  
ȘI VERSATIL

VEDERE DE JUR ÎMPREJUR ȘI TRAPĂ CU VIZIBILITATE MARE 
Farmall C a fost proiectat să ofere vizibilitate de neegalat, cu vedere neobstrucționată 
a zonei de lucru și a utilajelor. Fereastra de acoperiș cu vizibilitate ridicată asigură 
vizibilitate excelentă pentru lucrările încărcătorului. Luminile de lucru complet 
reglabile, integrate în acoperiș pentru protecție, vă vor oferi toată lumina de care aveți 
nevoie pentru a putea lucra după lăsarea întunericului. Opțional, Farmall C este 
disponibil și în versiune cu planșeu deschis, cu cadru ROPS pliabil în loc de cabină. 

AVANTAJE

  Cabină joasă,  sub 2.5 m, 

 pe anvelope 16.9R30 

  Raport mare putere-greutate

 Viteze de deplasare de la 200 

 de metri pe oră la 40 km/h

 Disponibil cu transmisie pe 2 

 sau 4 roți



SELECȚIE DE ANVELOPE POTRIVITE PENTRU APLICAȚIA DVS.
Farmall C poate fi dotat din fabrică cu anvelope late, cu presiune  
mică pe sol, pentru a lucra gazonul fin de pe terenul de golf, modelele 
neagresive de gazon de pe terenul de sport, cu anvelope industriale 
cu model bloc pentru lucrări rutiere continue sau anvelope agricole 
convenționale. Cu o gamă variată de anvelope, tracțiune pe patru roți 
și blocaj diferențial 100% atât pe puntea față, cât și pe cea din spate, 
puterea este optimizată pentru productivitate maximă.

PUTERE EFICIENTĂ PENTRU CELE MAI BUNE REZULTATE
Motoarele turbo dovedite cu tehnologie de injecție Common Rail de 
înaltă presiune oferă mai multă putere la un consum mai mic de 
combustibil. Toate modelele îndeplinesc standardele de emisii 
Stage IIIB datorită sistemului de tratare a gazelor de eșapament. 
Alimentarea electronică a carburantului asigură accelerație rapidă, 
mai mult cuplu și putere maximă constantă. 

TRANSMISIA POTRIVITĂ PENTRU NEVOILE DVS.
Puteți alege între simplitatea transmisiei manuale și funcționarea 
hidraulică cu efort redus.  Transmisia mecanică asertivă oferă 12 trepte 
de viteză înainte și 12 trepte de viteză înapoi cu 40 km/h și este disponibilă 
și cu Powershuttle.  Primele patru modele din serie sunt disponibile și 
cu Powershift cu două trepte, care dublează numărul de viteze 
disponibile la 24 înainte și 24 înapoi, plus Powerclutch și Powershuttle. 
Angrenajele cu viteză redusă sunt disponibile pe toate transmisiile.  

HIDRAULICĂ VERSATILĂ PENTRU UN RIDICĂTOR GREU 
Cu o capacitate de remorcare de până la 3.700 kg și circuite 
hidraulice separate pentru direcție și servicii externe, Farmall C este 
mereu puternic. Cu o selecție de până la trei supape hidraulice 
montate în spate și două montate pe mijloc, controlate de la distanță, 
debitul hidraulic poate fi direcționat după necesități, pentru a controla 
o multitudine de echipamente. Farmall C este pregătit pentru  
operarea perfectă a încărcătorului frontal.  

VITEZE DE PRIZE PENTRU VERSATILITATE MAXIMĂ
Gama de prize de putere de la 540 simplu la 540E/1.000, inclusiv 
prize de putere la sol și o nouă curbă de putere care este perfect 
aliniată la funcționarea prizei de putere, Farmall C vă ajută să 
lucrați în toate anotimpurile. În plus, turația nominală a prizei de 
putere a fost adaptată la o turație mai mică și mai eficientă a 
motorului. 
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06 CABINĂ ȘI COMENZI 

AVANTAJE
  Design-ul eficient al cabinei oferă 
vedere superbă de jur împrejur 

  Poziție ergonomică a comenzilor 
și a panoului de bord  Acces ușor la poziția de conducere 

de pe ambele părți  Confort ideal și suspensie 
pneumatică opțională pentru scaun



Cabina sau platforma cu planșeu deschis oferă un spațiu de lucru foarte confortabil; scaunul comod, poziționarea ergonomică a 
comenzilor și funcționarea silențioasă vă vor lăsa odihnit la sfârșitul unei zile lungi de muncă. Vederea excelentă de jur împrejur și 
trapa cu vizibilitate ridicată vă vor face ziua mai productivă; podeaua plană și ușile largi, pentru a urca și coborî ușor pe și de pe 
oricare parte, vor ușura activitatea la fermă.

ZONA DE CONFORT
Cabina spațioasă oferă mediul de lucru perfect, cu toate caracteristicile de confort ale fraților săi mai mari. Urcați, așezați-vă, 
închideți ușa, porniți motorul; veți rămâne uimit de cât de silențios este și vă veți bucura de confort la volan care transformă în 
plăcere  numeroasele sarcini de peste zi. La versiunile cu planșeu deschis, mânerele mari și podeaua plană fac accesul ușor, iar 
platforma ISO montată amortizează șocurile de pe terenul accidentat.

STAȚIA DE LUCRU PERFECTĂ
Toate comenzile esențiale sunt poziționate logic și la îndemână pentru a face timpul de muncă mai comod și mai productiv. Vă veți putea 
concentra cu ușurință datorită comenzilor pe care le utilizați cel mai frecvent, cum este schimbătorul de viteze, pârghiile de control de la 
distanță, accelerația de mână și joystick-ul opțional integrat al încărcătorului, unele lângă altele și la îndemână pe consola din dreapta. 
Panoul de instrumente combină indicatoare analogice cu afișaje digitale pentru cel mai bun efect - și aveți control deplin asupra tuturor 
informațiilor de care aveți nevoie pentru a face treabă. 

CONDIȚII IDEALE
Circulația îmbunătățită a aerului la sistemul de încălzire și aer condiționat vă permite să vă creați mediul ideal în interiorul cabinei, 
pentru a lucra confortabil tot timpul anului și în orice condiții de vreme. 

STAȚI CONFORTABIL
La sfârșitul unei zile lungi de muncă, nu vă veți simți obosit în tractorul Farmall C. Scaunul confortabil este ușor de reglat, iar 
suspensia amortizează șocurile atunci când conduceți pe teren accidentat sau în timpul transportului rutier. Opțional, cabina poate 
fi dotată cu scaun pentru pasager, confortabil și rabatabil.

ZI ȘI NOAPTE
Puteți să lucrați cât de târziu aveți nevoie pentru a termina treaba; cu șase lumini de lucru complet reglabile și un far intermitent 
pentru lucrări rutiere, puteți să stați până când rezolvați totul. 
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 CABINĂ ȘI COMENZI 

 BINE AȚI VENIT ÎN 
ZONA DE CONFORT



08 MOTOR  

CU CASE IH, PUTEREA EFICIENTĂ ÎNCEPE CU COMPONENTE INDIVIDUALE EXCEPȚIONALE.

FACE MAI MULT CU MAI PUȚIN
Motorul Common Rail FPT în 4 cilindri  nu trebuie să fie acționat la turație nominală pentru a face treabă; 
oferă putere maximă cu economie de combustibil la 1800 rpm (55 C - 75 C) și 1900 rpm (85 C - 115 C). Acesta 
nu doar menține  redus consumul de carburant în toate aplicațiile, ci oferă și confort sporit în timpul exploatării 
datorită nivelurilor  mai mici de zgomot și vibrație. 

PUTEREA NU ESTE TOTUL
Echipa care a dezvoltat motorul FPT a acordat multă atenție și mult timp pentru a potrivi perfect caracteristicile de 
cuplu al motoarelor F5C cu condițiile reale de lucru. Rezultatul este impresionant; cuplul maxim de 457 Nm este 
atins cu o economie de combustibil de 1.500 rpm, ceea ce face ca tractorul Case IH Efficient Power să fie cu 
adevărat economic. 

 MANAGEMENT ECONOMIC AL
 MOTORULUI

AVANTAJE
  Performanță maximă cu turație redusă 
a motorului: - consum mic de combustibil

 - vibrații reduse - ușor pe tractoare și utilaje
  Turație mică de mers în gol de 700 
rpm: consum mic de carburant

  Interval de service de 600 de ore
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FARMALL 115 C
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FARMALL 75 C

PUTERE MAXIMĂ CHIAR ȘI CU 1,800 RPM
Turație motor mai mică = consum mai mic de combustibil. Datorită   
dedicării echipei de proiectare, puterea maximă este atinsă cu 1,800 rpm 
(55 C - 75 C) și cu 1,900 rpm (85 C - 115 C), cu un consum modest  de 
combustibil. 

CUPLU MAXIM LA  1,500 RPM
Cu o curbă de cuplu optimizată pentru economie de combustibil de 1,500 
rpm, noile motoare FPT oferă cuplu maxim exact atunci când este necesar. 



10 TRANSMISIE ȘI PRIZĂ DE PUTERE

Transmisia Farmall C a fost concepută pentru eficiență și rezistență numărul mare de ore de funcționare cu succes 
în mâinile clienților din întreaga lume i-au dovedit fiabilitatea robustă. Împreună cu axele grele, permite putere mai 
mare și anvelope mari, atingând niveluri ridicate de productivitate. Priza de putere este ușor de operat datorită 
angrenajului electro-hidraulic standard, iar vitezele sale sunt aliniate la puterea maximă a motorului de 1.900 rpm 
pentru cea mai puternică performanță. 

TRANSMISIE CARE CORESPUNDE CERINȚELOR DVS.
Farmall C oferă o gamă de transmisii, din care o puteți alege pe cea care răspunde cel mai bine nevoilor dvs. În 
topul specificațiilor disponibile se află Powershift cu două trepte de 24 x 24 cu Powershuttle și Powerclutch (numai 
de la Farmall 85 C până la 115 C). Sau puteți alege transmisia Powershift cu două trepte de 40 x 40 cu viteză 
redusă (creep). Dacă sunteți în căutarea unei soluții mai simple, puteți opta pentru Synchroshuttle 12x12, care este 
disponibil cu powershuttle mecanic sau hidraulic.

PRIZĂ CU PUTERE POTRIVITĂ PENTRU FIECARE APLICAȚIE
Gama Farmall C este disponibilă cu diferite versiuni de prize de putere: 540, 540/540E, 540/1.000*, 540E/1.000* 
cu viteză la sol. Toate modelele de cabină sunt prevăzute cu angrenaj electro-hidraulic pentru priza de putere, iar 
versiunile cu planșeu deschis au un sistem mecanic de acționare. 

PUTERE MAXIMĂ, CONSUM MINIM DE COMBUSTIBIL
Turația de 540 sau 1.000* a prizei de putere este aliniată la puterea maximă a motorului pentru a transmite putere 
maximă, în timp ce turația 540 Economy este în punctul în care motorul atinge cuplul maxim pentru eficiență mai 
mare a consumului de combustibil și zgomot redus al motorului.  

FARMALL C PENTRU TOATE LUCRĂRILE DE LA FERMĂ
Legătura frontală integrală și opțiunile de priză de putere frontală de 1.000 rpm sunt concepute pentru a se potrivi 
perfect și sunt total compatibile cu încărcătoarele frontale. Operarea este mecanică iar capacitatea de ridicare este 
de 1,670 kg.

 TRANSMISIE ȘI PRIZĂ DE PUTERE

 PUNEM PUTEREA SĂ
LUCREZE 

* Priza de putere cu turație de 1,000 este disponibilă numai la modelele Farmall 85 C, 95 C, 105 C și 115 C

AVANTAJE

   Transmisie 12x12 30 sau 40 km/h cu 

inversor sincronizat sau cutie hidraulică 

disponibil la toate modelele Farmall C

   Transmisie Powershift 24 x 24 cu 2 trepte 

de viteză și powershuttle disponibilă 

pentru modelele  Farmall 85 C - 115 C.

   Viteze de târâre pentru mai multă 

versatilitate - până la 40 x 40 trepte de 

viteză cu Powershift în 2 trepte

   Turația prizei este aliniată la turația 

motorului: consum mai mic de carburant. 



1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200
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Priza de putere 540 este standard. Treptele opționale de viteză sunt  
540/540E, 540/1,000*, 540E/1,000*.

Legătură frontală integrată perfect, cu putere de ridicare de până la 
1,670 kg (Farmall 85 C - 115 C).

Indiferent dacă doriți putere sau eficiență a carburantului, cu Efficient 
Power priza de putere generează ritmul potrivit pentru fiecare aplicație. 
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AVANTAJE

   Transmisie 12x12 30 sau 40 km/h cu 

inversor sincronizat sau cutie hidraulică 

disponibil la toate modelele Farmall C

   Transmisie Powershift 24 x 24 cu 2 trepte 

de viteză și powershuttle disponibilă 

pentru modelele  Farmall 85 C - 115 C.

   Viteze de târâre pentru mai multă 

versatilitate - până la 40 x 40 trepte de 

viteză cu Powershift în 2 trepte

   Turația prizei este aliniată la turația 

motorului: consum mai mic de carburant. 



12 CÂRLIG FRONTAL 

Cu Electronic Front Hitch (EFH - control electronic al ridicatorului frontal) fermierii valorifică la maxim sistemul de cuplare frontal. Egalizează automat înălțimea presetată a 
ridicatorului frontal și menține constantă presiunea pe sol. Acest control îmbunătățit al utilajului oferă control în lucrările de cosit, cu tăvălug frontal și în multe alte aplicații. 

CUPLAJ FRONTAL

 PUTERE MAXIMĂ DE RIDICARE 
 UȘOR DE UTILIZAT

CUPLAJ FRONTAL STANDARD
Toată greutatea cositorii din față stă pe 
plăcile culisante ale cositorii. Presi-
unea mare pe sol înseamnă o calitate 
inferioară a ierbii și a nutrețului și 
afectează solul mai mult.  

EFH (ELECTRONIC FRONTHITCH)
Senzorul de încărcare al sistemului EFH 
detectează presiunea utilajului frontal 
pe sol și îi permite operatorului să o 
regleze din cabină. Presiunea mică pe 
sol al utilajului conduce la o calitate 
mai bună a ierbii și la o protecție mai 
bună a solului. În plus, presiunea mai 
mare pe sol a roților din față înlesnește 
virarea tractorului. 

CÂRLIG FRONTAL STANDARD
Un ansamblu convențional de cârlig 
frontal reglează înălțimea utilajului fron-
tal față de poziția roților din față. Când 
tractorul trece peste o groapă, roțile 
din față calcă în groapă după utilajul 
frontal. Astfel, presiunea utilajului pe 
sol crește, iar presiunea roților pe sol. 
Rezultatul este distrugerea culturii și 
contaminarea solului cu iarbă.

EFH (ELECTRONIC FRONT HITCH)
Senzorul de încărcare al sistemului 
EFH detectează automat schimbarea 
presiunii pe sol ca urmare a gropilor de 
pe câmp și ridică sau coboară auto-
mat utilajul frontal pentru a menține 
presiunea constantă. Rezultatul este o 
mai bună calitate a ierbii, sol mai puțin 
afectat, direcție mai ușoară și mai mult 
confort la volan pentru fermier. 

100% din  
greutatea utilajului
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AVANTAJE
  Legătură frontală și sistem frontal 
priză de putere complet integrate

 EFH (cârlig frontal controlat 
electronic) cu controlul presiunii 
pe sol pentru cosit în siguranță 
în pantele abrupte și calitate mai 
bună a cositului



14 HIDRAULICĂ 

Până la trei supape mecanice spate, operate de 
la distanță, disponibile pentru gama Farmall C.

Comenzi externe pentru cuplarea rapidă și 
ușoară a utilajului la tractoarele EHC.

Modelele Farmall 55 C, 65 C și 75 C sunt prevăzute cu sistemul MHC de control mecanic al cârligului, cu capacitate maximă de 
ridicare de 2,500 kg. Tractoarele Farmall 85 C, 95 C, 105 C și 115 C au control mecanic sau electronic al cârligului, ambele cu 
senzori pe legăturile inferioare. Cu pistonul suplimentar standard (doar la modelele Farmall 85 C, 95 C, 105 C și 115 C), pot oferi 
o capacitate maximă de ridicare de 3,700 kg.

FOLOSIȚI PUTEREA ACOLO UNDE AVEȚI NEVOIE DE EA
 Tractoarele Farmall C sunt disponibile cu pompă hidraulică standard ce pompează 48 de litri pe minut sau, dacă aveți nevoie 
de mai multă putere hidraulică, cu pompă opțională de 64 de litri/minut (doar 85 C, 95 C, 105 C, 115 C). Tractoarele pot fi 
dotate cu până la trei supape spate cu operare de la distanță și un distribuitor, adăugând până la un total maxim 8 cuplaje și 
două supape hidraulice montate la mijloc și operate de la distanță, ceea ce este ideal pentru funcționarea încărcătorului. Cu 
toate aceste opțiuni și cu joystick-ul foarte sensibil și poziționat ergonomic, puteți opera cu ușurință tot felul de echipamente 
montate pe tractorul Farmall C.

OPȚIUNI EXTERNE DE CONTROL AL CÂRLIGULUI
Comenzile externe pentru priză de putere și ridicare cârlig sunt standard la modelele cu transmisie 24 x 24 și disponibile opțional 
la toate celelalte modele. 

 HIDRAULICĂ

 RIDICĂTOR 
 GREU ȘI FIABIL 

AVANTAJE
 MHC Control mecanic cârlig 

 standard la modelele Farmall 55 C, 

 65 C și 75 C

 EHC Control electronic cârlig

 standard la modelele Farmall 85 C, 

 95 C, 105 C și 115 C

 Până la 3 supape mecanice în spate, 

 operate de la distanță 

 2 supape montate la mijloc pentru 

 controlul aplicațiilor extra (încărcător, 

utilaj montat frontal).
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Cele mai bune motoare din domeniu sunt degeaba dacă puterea lor nu poate fi utilizată acolo unde este nevoie – în pământ. Din acest 
motiv, Case IH pune accent pe transmisie, direcție, frânare și dotări roată/anvelopă, pentru ca cea mai mare parte din puterea motorului să 
ajungă în sol. Raportul mare putere-greutate, pachetul robust de frânare și tracțiunea 4 WD, create fără compromis, le permit tractoarelor  
Farmall C să depășească toate provocările fermei.  Centrul jos de greutate ajută la control și îmbunătățește siguranța pe terenul deluros.

TRACȚIUNE MAXIMĂ
Punțile cu tracțiune integrală pe 4 roți ale gamei Farmall C sunt dotate cu diferențial autoblocant sau cu blocaj diferențial electrohidraulic 
(doar Farmall 85 C - 115 C). Tracțiunea electrohidraulică 4 WD este imbatabilă la tracțiune pe câmp și lucru în pantă, iar blocajul 
diferențial față și spate vă vor menține în mișcare pe pământ moale și umed, iar când îl deblocați, acest sistem asigură zero fricțiune a 
anvelopelor în curte. Performanță fără alunecare: diferențialul autoblocant sau opțiunea de blocaj diferențial electrohidraulic (doar 
Farmall 85 C - 115 C) asigură tracțiune maximă pe câmp și zero fricțiune a anvelopelor în curte. Pentru aceste modele Farmall C este 
disponibilă și opțiunea de punte față frânată. Pentru cele mai dificile aplicații și durabilitate maximă, atât puntea față cât și puntea spate 
sunt disponibile în versiunea pentru regim dificil (standard pentru 85 C, 95 C, 105 C și 115 C).
   

ANVELOPE PENTRU ORICE OPERAȚIUNE
Există o selecție variată de anvelope de tracțiune pentru uz agricol, de la anvelope pentru culturi semănate pe rânduri înguste până 
la anvelope mai late, care distribuie greutatea în timpul aplicațiilor pe pășune. Pentru utilizatorii urbani, există anvelope cu model 
bloc industrial, care se uzează greu, au o durată mai mare de viață și oferă deplasare mai confortabilă în timpul utilizării continue pe 
drum. Pentru utilizatorii de agrement, există anvelope pentru gazon destinate terenurilor de sport. 

 TRANSMISIE

VERSATIL ȘI SIGUR
 PE ORICE TEREN

Anvelope extra late pentru tracțiune extra.
Rază de viraj de 3.82 m (Farmall 55 C - 75 C) 
și 4.33 m (Farmall 85 C - 115 C).Muncă eficientă pe câmp cu tracțiune maximă.

3.82 m
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AVANTAJE

  EZ-Guide 250 este sistemul de 

ghidare  a căii de rulare de bază cu 

bară ușoară 

  EZ-PILOT și FM 750 monitor ajută 

direcția asistată

  ajutat de tehnologia de compensare 

teren T3TM

  AFS Support Center care vă ajută să 

mențineți tractorul funcțional

AFS SUPPORT CENTER  

UK

0800 0281 910
afssupporteur@caseih.com
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 RĂMÂNEȚI PE
 DRUMUL CEL BUN

EZ-Pilot™

Antenă AG25 GNSS

PRECIS, EFICIENT ȘI PRODUCTIV!
Cu sistemele de ghidare Case IH sunteți pe drumul cel bun. Reduceți automat emisiile și suprapunerile economisind cheltuieli de combustibil și 
manoperă și gestionați mai bine ca niciodată cantitate de semințe, îngrășăminte și substanțe chimice. 

ȚINEȚI TOTUL LA VEDERE 
EZ-Guide 250 este sistemul de ghidare a căii de rulare de nivel de bază cu bară ușoară. Acest sistem Case IH are o interfață intuitivă de utilizare și 
este pregătit pentru operare la livrare. 

DIRECȚIE AUTOMATIZATĂ 
EZ-PILOT™ poate fi montat și ulterior pe tractorul Farmall C. Când este activat, sistemul EZ-PILOT™ controlează roata de direcție cu un mecanism de 
acționare cu motor electric integrat. Direcția precisă este posibilă la viteze mai mari de 3 km/h și este menținută chiar și pe teren în pantă și denivelat, 
scutindu-l pe operator de corectarea obositoare a volanului. Pentru că motorul este încorporat în coloana de direcție, accesul la toate panourile de 
instrumente și spațiul pentru picioare sunt complet libere. Sistemul permite direcție manuală nelimitată atunci când nu este activat. EZ-PILOT™ este 
pachetul de upgrade ideal pentru a obține precizie ridicată pe câmp la preț convenabil.  

SUPORT AFS – INFORMAȚII PARTAJATE PE TELEFON
Multe probleme se întâmplă în afara programului normal de lucru, adică nu între 9 dimineața și 5 după-amiaza. De aceea, Case IH oferă suport tehnic 
permanent – cu oamenii potriviți atunci și acolo unde aveți nevoie – care să vă ajute să continuați să lucrați. Apelurile către Centrul de Suport sunt 
înregistrate și sortate, astfel încât toți inginerii de suport AFS să aibă acces la întrebare și soluție. Aceste informații partajate ne ajută să vă oferim răspunsuri 
mai rapide și mai exacte. 

FM-250TM monitor

FM-750TM monitor



 SERVISABILITATE ȘI
 SOLUȚII DE SISTEM

VIZITAȚI-NE FANSHOP-UL PE

WWW.CASEIH.COM

Continuați să lucrați! Operațiunile zilnice de verificare și curățare au fost făcute mai ușoare cu noul pachet de radiator „swing-
out“,  în timp ce filtrul de aer este poziționat comod pentru inspecție rapidă. Și nivelul uleiului este ușor de verificat fără să ridicați 
capota motorului. 

Când cumpărați o mașină Case IH, doriți să vă asigurați că cumpărați cel mai bun produs și că îl cumpărați de la cel mai bun dealer. 
Dealerii Case IH vă pot oferi consultanță în alegerea și finanțarea mașinii potrivite, ei se vor asigura că vă oferă exact ce aveți nevoie 
atunci când aveți nevoie și apoi, vor continua să vă ajute cu service și piese de schimb, așa cum este firesc să vă așteptați de la un brand 
ce se bucură de atâta încredere precum Case IH.

TOATE PIESELE ȘI SERVICE CARE 
VĂ MENȚIN FUNCȚIONAL ECHIPAMENTUL
Veți găsi toată gama de piese și componente Case IH la dealerul 
local, plus programe de întreținere full-service și garanții de top în 
industrie.  Specialiști calificați și instruiți în service de fabrică își vor 
folosi experiența pentru a vă asigura uptime maxim, sezon după sezon.

ORICÂND. 
ÎN TOATĂ ȚARA
Case IH Max Service este un serviciu de suport client care oferă 
acces 24 de ore, șapte zile pe săptămână, la suport cu personal, 
produse și piese, necesar pentru a vă menține funcțională activitatea 
în momentele cele mai critice pentru profitabilitatea dvs. Max Service 
îl susține pe dealerul dvs. cu toate resursele de care dispune Case 
IH, pentru a ajuta la maximizarea uptime-ului și productivității 
echipamentului Case IH  și pentru a mări rentabilitatea investiției dvs., 
prin acces la experți în produse și asistență 24/7 în urgențe de avarie. 

SOLUȚIE OPTIMĂ DE FINANȚARE PENTRU FIECARE INVESTIȚIE 
CNH Industrial Capital este compania finanțatoare Case IH. Personalul 
nostru este format din specialiști financiari, cu mulți ani de experiență 
în agricultură. Noi cunoaștem piața și produsele Case IH și înțelegem 
fiecare cerință a activității dvs. De aceea, putem oricând să vă oferim 
o soluție financiară la noile dvs. investiții, soluție personalizată special 
pe nevoile dvs. de funcționare și pe utilizarea respectivă a mașinii, sub 
formă de împrumut, închiriere sau leasing. Cel mai important obiectiv 
al nostru este să îmbunătățim profitabilitatea investițiilor dvs.! În plus, 
puteți combina orice finanțare CNH Industrial Capital cu asigurări 
Capital de avarie și accident, pentru a exclude riscurile pentru investiția 
dvs. și pentru o siguranță mai mare a planurilor dvs. 
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MODEL FARMALL 55 C FARMALL 65 C FARMALL 75 C FARMALL 85 C FARMALL 95 C FARMALL 105 C FARMALL 115 C
MOTOR FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT
Număr de cilindri / Capacitate (cm3) 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400 4 / 3,400
Tip / Nivel de emisii Motor Diesel injecție Common Rail, cu turbosuflantă și răcitor intermediar / EURO-Stage IIIB Motor Diesel injecție Common Rail, cu turbosuflantă și răcitor intermediar / EURO-Stage IIIB

Putere nominală ECE R1203) @ turații motor (kW/hp(CV)) 43 / 58 @ 2,300 48 / 65 @ 2,300 55 / 75 @ 2,300 63 / 86 @ 2,300 73 / 99 @ 2,300 79 / 107 @ 2,300 84 / 114 @ 2,300
Cuplu maxim ECE R1203) @ turații motor (Nm @ rpm) 244 @ 1,500 275 @ 1,500 309 @ 1,500 351 @ 1,500 407 @ 1,500 444 @ 1,500 457 @ 1,500
Creștere cuplu conform OECD (%) 37 38 36 34 34 35 32
Capacitate rezervor de carburant (litri) 90 90 90 115 115 115 115
TRANSMISIE
12 x 12 Synchroshift cu transmisie mecanică, 30 sau 40 km/h • • • • • • •
24 x 24 Synchroshift cu transmisie mecanică și separator, 30 sau 40 km/h - - - • • • •
12 x 12 Synchroshift cu Powershuttle, 30 sau 40 km/h • • • • • • •
24 x 24 Synchroshift cu Powershuttle și separator, 30 sau 40 km/h - - - • • • •
24 x 24 Powershift 2 trepte cu Powershuttle, 40 km/h - - - • • • •
20 x 20 Synchroshift cu transmisie mecanică și creeper, 30 sau 40 km/h • • • • • • •
20 x 20 Synchroshift cu Powershuttle și creeper, 30 sau 40 km/h • • • • • • •
40 x 40 Powershift 2 trepte cu Powershuttle și creeper, 40 km/h - - - • • • •
PRIZĂ DE PUTERE
Tip de acționare electrohidraulică electrohidraulică

Turații standard (opțional) (rpm) 540 (540/540E) 540 (540/540E sau 540/1,000 sau 540E/1,000) 540/540 E (540/1,000 sau 
540E/1,000)

Transmisie la sol opțională disponibilă pentru PTO (rpm) 540/540E 540/540E sau 540/1,000 sau 540E/1,000
PRIZĂ DE PUTERE ȘI CÂRLIG FRONTAL
Priză de putere față viteză 1,000 la 1,920 rpm - - - • • • •
Capacitate maximă de ridicare cârlig fontal (kg) - - - 1,670 1,670 1,670 1,670
TRACȚIUNE INTEGRALĂ ȘI DIRECȚIE (DRIVELINE)   
Tip electrohIdraulică electrohidraulică
Rază minimă de viraj 1) (m) 3.82 3.82 3.82 4.33 4.33 4.33 4.33
SISTEM HIDRAULIC
Debit maxim pompă total (Direcție/Cârlig spate și Extern) (l/min) 84 (36.5 / 47.5) 84 (36.5 / 47.5) 84 (36.5 / 47.5) 100 (36.5 / 63.5) 100 (36.5 / 63.5) 100 (36.5 / 63.5) 100 (36.5 / 63.5)
MHC - Mechanical Hitch Control (Control mecanic cârlig) • • • • • • •
EHC - Electronical Hitch Control (Control electronic cârlig) - - - • • • •
Capacitate max. ridicare / Capacitate ridicare în gama OECD @ 610 mm (kg) 2,500 / 2,100 2,500 / 2,100 2,500 / 2,100 3,700 / 3,350 3,700 / 3,350 3,700 / 3,350 3,700 / 3,350
Nr. max. supape spate de la distanță / supape mijloc 3 mec. / 2 mec. 3 mec. / 2 mec. 3 mec. / 2 mec. 3 mec. / 2 mec. 3 mec. / 2 mec. 3 mec. / 2 mec. 3 mec. / 2 mec.
GREUTĂȚI ȘI DIMENSIUNI 1)

Greutate aproximativă de transport (kg) 2,880 2,880 2,880 3,600 3,600 3,600 3,600
Greutate totală permisă standard / regim greu (kg) 4,500 / - 4,500 / - 4,500 / - 5,300 / 6,000 5,300 / 6,000 5,300 / 6,000 5,300 / 6,000
A: Înălțime totală (mm) 2,495 2,495 2,495 2,594 2,594 2,594 2,594
B: Lungime totală (mm) 4,001 4,001 4,001 4,243 4,243 4,243 4,243
C: Lățime totală (peste trepte) (mm) 1,922 1,922 1,922 1,923 1,923 1,923 1,923
D: Distanță între punți (mm) 2,102 2,102 2,102 2,235 2,235 2,235 2,235
ANVELOPE STANDARD 2)

Față 14.9 R20 14.9 R20 14.9 R20 14.9 R20 14.9 R20 14.9 R20 14.9 R20
Spate 16.9 R30 16.9 R30 16.9 R30 16.9 R30 16.9 R30 16.9 R30 16.9 R30
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 * Depinde de specificațiile pieței și de legislații   
• Standard • Optional - Indisponibil    
1) Cu pneuri standard     2) Alte pneuri la cerere     3) ECE R120 corespunde cu ISO 14396 și 97/68/EC
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Siguranta este intotdeauna binevenita! Cititi intotdeauna manualul de utilizare inainte de a lucra cu un echipament. 
Inspectati echipamentul inainte de a-l utiliza si asigurati-va ca functioneaza corespunzator. Respectati simbolurile de 
siguranta ale produsului si utilizati toate functiile de siguranta din dotare. Aceste informatii au fost publicate pentru 
circulatie la nivel mondial. Echipamentele standard si optionale si disponibilitatea anumitor modele pot varia de la o tara 
la alta. Case IH isi rezerva dreptul de a efectua modificari, fara notificare prealabila, in ce priveste designul si echipamentul 
tehnic in orice moment, fara nicio obligatie implicita de a efectua astfel de modificari la unitatile vandute deja. Desi 
depunem eforturi pentru a ne asigura ca specificatiile, descrierile si ilustratiile din brosura de fata sunt corecte la data 
tiparirii acestei publicatii, si acestea pot fi modificate fara notificare prealabila. Este posibil ca in ilustratii sa fie prezentate 
echipamente optionale sau sa nu fie prezentate toate echipamentele standard. Case IH recomanda lubrifianti .titanmachinery.ro


