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SKVĚLE SE HODÍ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
Specifikace FARMALLU A je navržena tak, aby se začínající obsluha stroje rychle a intuitivně seznámila s ovlá-
dáním. FARMALL A dokáže plnit podpůrnou úlohu v rámci velkého podniku, nebo být tím hlavním traktorem 
v podniku menším. Velkou výhodou je příznivá pořizovací cena a nízké provozní náklady. Proto je investice do 
FARMALLU A chytrá s jasnou návratností.
 

SPECIFIKACE – SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
FARMALL A se nechlubí elektronickou a technologickou propracovaností jako vyšší výkonové řady CASE IH, 
ale přináší pro Vás vše, co je nezbytné a očekává se od tohoto segmentu traktorů. Použité voliče jsou lehce 
ovladatelné a zajistí radost z práce při každé operaci.
 

OSVĚDČENÁ BEZPEČNOST A DESIGN
FARMALL A disponuje nejnovějšími bezpečnostními prvky pro ochranu obsluhy. Motory splňují přísné emisní 
limity TIER III k zajištění čistého a bezpečného pracovního prostředí. Osvědčený design, kvalitní zpracování, 
použití hlavně mechaniky a odolnost jsou předpokladem pro vysokou spolehlivost. Ať si vyberete jakoukoli 
specifikaci FARMALLU A bude Vám spolehlivým pomocníkem.
 

VYSOKÉ STANDARDY PŘI VÝROBĚ
Vysoké výrobní standardy (tzv. World Class Manufacturing) jsou synonymem pro kvalitu, odbornou způso-
bilost a hlavně nadšení pro dobrou práci všech pracovníků CASE IH. Veškeré procesy a postupy jsou velmi 
bedlivě sledovány a kontrolovány. Mnohá nařízení jsou mnohem přísnější, než tomu běžně v tomto oboru 
bývá. Za tím vším se skrývá jediný cíl – dodat ideální stroj pro každého zákazníka.

NOVÉ TRAKTORY ŘADY 

FARMALL – PŘIPRAVENY 

NA KAŽDODENNÍ TVRDOU 

PRÁCI JIŽ OD ROKU 1923
U 

PŘEDSTAVENÍ
DALŠÍ NOVÁ GENERACE: UNIVERSÁLNÍ, OBRATNÝ, VÝKONNÝ
Více než 160 let zkušeností z oblasti zemědělství dalo společnosti CASE IH jasný pohled na potřeby země-
dělců po celém světě. Společnost CASE IH chápe, co znamená pomáhat při produkci potravin, alternativních 
paliv a energií. Děláme vše proto, aby naše technologie tyto procesy urychlily. Inovace převodových ústrojí 
s technologií CVX a automatického managementu produktivity APM pomáhají šetřit palivo a zvyšovat účin-
nost u našich velkých strojů. Ale i potřeby menších zemědělců a farem, jsou pro nás stejně důležité. To je 
i důvod proč spolupracujeme s našimi zákazníky, abychom vytvořili novou řadu menších traktorů s perfektní 
ovladatelností, výborným výhledem, jednoduchostí a spolehlivostí. Výsledkem je nový Farmall A.

MODEL Jmenovitý výkon
[kW/k]

Objem motoru
[cm3] Počet válců

Farmall 65 A 48/65 při 2300 min-1 2,930 3

Farmall 75 A 53/72 při 2300 min-1 2,930 3

Farmall 85 A 60/82 při 2500 min-1 3,200 4

Farmall 95 A 70/95 při 2500 min-1 4,500 4

Farmall 105 A 78/106 při 2300 min-1 4,500 4

Farmall 115 A 83/113 při 2300 min-1 4,500 4
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VŠESTRANNÝ VÝHLED
Velké střešní okno umožňuje výborný výhled a tím je 
FARMALL A předurčený pro práci s čelním naklada-
čem. Také osvětlení traktoru FARMALL A je špičkové 
a i přesto, že světlomety jsou integrovány do střechy, 
jsou plně nastavitelné.

SNADNÝ PŘÍSTUP A VÝBORNÝ VÝHLED
Úzké sloupky kabiny, velká zpětná zrcátka, široké čel-
ní sklo a pečlivě navržené střešní okno znamená, že 
výhled na nakladač nebo připojené nářadí je výborný 
a patří k nejlepším ve své třídě. Není třeba se nikam 
naklánět, abyste dobře viděli na práci.

OPTIMÁLNÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Umístnění všech ovládacích prvků je jasné, logické 
a samozřejmostí je přehledná přístrojová deska. Při 
práci s traktorem FARMALL A jsou všechny přepínače 
a páky ihned po ruce. Už po chvíli práce budete mít váš 
nový Farmall pevně v rukou.

PODÍVEJTE SE
KOLEM DOKOLA
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REVERZACE POD ZATÍŽENÍM
– POWERSHUTTLE
Reverzovat s pomocí páky pod volantem je pohodlné, 
bezpečné a rychlé řešení během práce s čelním nakla-
dačem, práci ve stájích nebo při otáčení na souvratích.

VÝKONNÁ HYDRAULIKA A VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Traktory FARMALL A můžou být vybaveny až třemi 
zadními vnějšími okruhy s mechanickým ovládáním. 
O dostatečný výkon hydraulického systému se starají 
čerpadla s průtokem 50 l/min a 36 l/min (modely 65 
a 75 A). Zadní tříbodový závěs má zvedací kapacitu až 
3 565 kg (3 000 kg modely 65 A a 75 A). Vývodový hřídel 
má standardně 540 min-1 a pro rozšíření universálnosti 
lze dodat variantu i 540E, nebo 1000 min-1.

RYCHLOST A BEZPEČNOST
K dispozici je široká nabídka převodovek. Základní ver-
zí je 12  x 12, dále pak varianta s plazivými rychlostmi 
20  x 12 nebo komfortní 12  x 12 Powershuttle, který na-
bízí reverzaci při zatížení. Maximální rychlost na silnici 
je 40 km/h. Pro zvýšení bezpečnosti je možné dodat 
i přední brzděnou nápravu.

VÝKON PRO VAŠI PRÁCI
Spolehlivý přeplňovaný motor s mezichladičem stla-
čeného vzduchu poskytuje dostatečný výkon po celý 
den. Motor je robustní konstrukce, jednoduchý a navr-
žený pro dlouhou životnost při bezproblémovém pro-
vozu s nízkými požadavky na údržbu.
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POHODLNĚ
USEDNĚTE
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KABINA
ZÓNA POHODLÍ
Celoskleněné boční dveře s velkým úhlem otevření a pro-
tiskluzové schůdky umožňují pohodlný nástup do traktoru. 
Základní ovládací prvky jsou logicky umístněné a v rychlém 
dosahu tak, aby čas strávený při práci byl co nejpohodlnější 
a nejproduktivnější. Už prvním pohledem na FARMALL A zjis-
títe, že jde o traktor navržený dle zvyklostí CASE IH. Pokud si 
sednete, zavřete dveře a otočíte klíčem ve spínací skříňce, 
budete překvapeni tichým chodem motoru. Nová kabina je 
oproti předchůdci o 2 dB (A) tišší, což také přispívá ke zvýšení 
komfortu práce.

JEDNODUŠE KOMFORT
Řidiči FARMALLU A si v průběhu celého dne rychle zvyknou 
na nabízený komfort. Loketní opěrky patří ke standardní vý-
bavě a sedačka lze přizpůsobit potřebám každého. Sedadlo 
je navrženo jak na polní práce, tak i na použití v dopravě. Pro 
větší pohodlí lze vybavit vzduchem odpruženou sedačku. Za-
jímavě je řešena pohodlná sedačka spolujezdce, která nabízí 
dostatek prostoru a pohodlí.

REVERZACE POD ZATÍŽENÍM – POWERSHUTTLE
Reverzace je umístněná pod volantem a umožňuje pohodl-
nou změnu směru bez stlačení spojkového pedálu. Proto se 
FARMALL A skvěle hodí při práci s čelním nakladačem. Snad-
no se s ním bude manipulovat při častém otáčení na souvra-
tích nebo těsné stáji.

OSVĚTLENÍ
S FARMALLEM A se noci bát nemusíte. Až šestice pracov-
ních světel na kabině traktoru zajistí velmi dobrou viditelnost. 
Na kabině traktoru lze pro bezpečný přesun po pozemních 
komunikacích na přání umístit i maják.

PROSTOROVÉ VIDĚNÍ
Velká prosklená plocha zaručuje dobrou viditelnost kolem 
dokola. Práci s čelním nakladačem usnadňuje i velké střešní 
okno.
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VÝKON PRO PRÁCI

8



SÍLA PRO VAŠI PRÁCI
Menší modely používají tříválcové motory o jmenovitém výkonu 65 a 75 koní (65 A a 75 A). Větší modely mají 
čtyřválcové motory o jmenovitém výkonu 85 až 115 koní (85 A, 95 A, 105 A a 115 A). Všechny motory jsou 
přeplňované s mezichladičem stlačeného vzduchu, pro maximální výkon a nízkou spotřebu paliva. Vysoké 
převýšení točivého momentu znamená méně řazení a větší výkonovou rezervu.

BEZPROBLÉMOVÝ START PO CELÝ ROK
Pro snadné studené starty jsou motory modelů Farmall 85 – 115 A vybaveny předehříváním nasávaného vzdu-
chu do hlavy válců. Menší modely FARMALL 65 A a 75 A disponují předehřevem paliva.

DOSTATEČNÝ VÝKON
Dostatečný výkon pro každou práci. Na kolech, vývodovém hřídeli nebo prostřednictvím hydraulického systému. 
Denní údržbu motoru je možno provést jednoduše zvednutím jednodílné kapoty.

MOTORY
Modelová řada Farmall A nabízí ve výkonovém rozpětí 65 až 113 koní 6 různých modelů.  Úsporný bez kom-
promisů, výkonný a spolehlivý, takový ke FARMALLU A s bezkonkurenčním poměrem ceny a užitné hodnoty.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Kontrola hladiny motorového oleje bez nutnosti 
zvedat kapotu a snadný přístup k chladící soustavě 
pro čistění chladičů. Na přání máte k dispozici také 
výkonný odlučovač prachu s odsáváním do výfuku. 
To vše ve spojení s prodlouženým intervalem výmě-
ny motorového oleje na 600 hodin zdůrazňuje, že 
Farmall A je traktor s výjimečně snadnou údržbou.

MOTORY, KTERÉ UMÍ TVRDĚ PRACOVAT
S obrovskou zálohou točivého momentu až 44 % 
budete moci na silnici tahat těžké přívěsy nebo 
na poli pracovat bez nutnosti častého řazení. 
Díky nízké spotřebě paliva a velké palivové nádrži 
s objemem 110 l zvládnete celodenní práci bez 
doplňování paliva.
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EFEKTIVITA
A HOSPODÁRNOST
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DEFINUJTE VAŠE POTŘEBY
Vyberte si převodové ústrojí dle vašich potřeb. K dispozici 
jsou převodovky 12  x 12 Synchroshuttle, 20  x 12 s plazivými 
rychlostmi nebo komfortní 12  x 12 Powershuttle. 

RYCHLOST PRO KAŽDÝ ÚKOL
Plně synchronizované převody včetně reverzace pod zatí-
žením s převodovkou 12  x 12 se snadno řadí při jakékoliv 
práci. Páka řazení se lehce ovládá a nabízí ergonomické 
tvarování.

DALŠÍ PRACOVNÍ VOLBY
Pro speciální aplikace můžete využít dalších 8 plazivých 
rychlostí. Farmall A tak nabízí rychlost pojezdu už od 250 m 
za hodinu při jmenovitých otáčkách motoru. Tato převodov-
ka je vhodná pro pomalé sklizňové práce.

VYNIKAT PŘI APLIKACI
Ve spojení s originální čelním nakladačem CASE IH LRZ se 
váš FARMALL A stane ideálním pomocníkem při nakládá-
ní obilí nebo manipulaci s těžkými balíky. Na plno zde vy-
nikne jeho obratnost a všestrannost. Velmi oceníte velké 
střešní okno a snadnou reverzaci pod zatížením.

ÚČINOST VÝVODOVÉHO HŘÍDELE
Vývodový hřídel s otáčkami 540 min-1 je standardní výba-
vou. Na přání si můžete zvolit úsporné otáčky 540 E. Pro 
nejsilnější modely  budou určitě vhodné i otáčky 1 000 min-1.
Přenos výkonu na vývodový hřídel Farmallu A je velmi 
efektivní.

EFEKTIVITA
A HOSPODÁRNOST
Převodovky a vývodový hřídel traktorů FARMALL A byly 
navrženy s důrazem na spolehlivost a úspornost. Precizní 
řazení je perfektně sladěno s ostatními prvky. Motor a hnací 
ústrojí je zkonstruováno s důrazem na odolnost, dlouhou 
životnost a optimální výkonnost.
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ROBUSTNÍ A SPOLEHLIVÝ
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VÍCE JISTOTY
Vysoký průtok hydraulického čerpadla řízení umož-
ňuje snadné a bezpečné řízení s těžkým čelním 
závažím nebo nakladačem. Minimální poloměr otá-
čení pouhých 5,3 m oceníte při manévrovaní např. 
v úzkých prostorech stájí.

ČELNÍ NAKLADAČE CASE IH LRZ
Snadné připojení nebo odpojení čelního nakladače 
je navrženo pro každodenní použití. Čelní nakladač 
CASE IH LRZ vynikají pokročilou kinematikou a velkou 
tuhostí.

HYDRAULIKA A HNACÍ 
ÚSTROJÍ
SÍLA PŘESNĚ TAM, KDE JE ZAPOTŘEBÍ
Úsporné motory s vysokým výkonem by byly k ničemu, pokud 
bychom je neuměli využít. Všechny modely FARMALL A jsou 
standardně vybaveny pohonem všech kol pro efektivní přenos 
hnací síly. Spínání pohonu přední nápravy a uzávěrky diferenciálu 
se provádí stiskem tlačítka.

EFEKTIVNÍ V TERÉNU 
Pro výborné tahové vlastnoti a bezpečnost na sva-
zích vyvinul CASE IH novou přední hnanou nápravu. 
V kluzkých pracovních podmínkách za mokra nám  
pomůže zvýšit tah samosvorná uzávěrka diferenciá-
lu přední nápravy a elektrohydraulicky spínaná uzá-
věrka zadní nápravy. 

RYCHLÝ A BEZPEČNÝ
Všechny převodovky jsou zkonstruovány na rych-
lost 40 km/h. FARMALL A můžete na přání vybavit 
brzděnou přední nápravou.

síly. Spínání pohonu přední nápravy a uzávěrky dif
vádí stiskem tlačítka.

VÝKONNÁ HYDRAULIKA
Traktory FARMALL A disponují dostatečným výkonem hydraulic-
kého systému pro tříbodový závěs nebo až tři vnější hydraulické 
okruhy. Čerpadlo s průtokem 50 l/min zajistí rychlou reakci a do-
statečnou výkonnost. Pro čelní nakladač se na traktor přidávají 
středové hydraulické okruhy s pohodlným ovládáním mechanic-
kým joystickem.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU
Robustní zadní tříbodový závěs uzvedne až 3 565 kg (3 000 kg 
u 65 A a 75 A). Tříbodový závěs disponuje silovou regulací. Na-
stavování regulace a pracovní pozice se provádí samostatnou 
pákou. Pro samotné rychlé zvedání a spouštění se používá páka 
Lift-O-Matic, která ovládání velmi usnadňuje. Pro pohodlné za-
pojení nářadí slouží vnější ovladač na pravém blatníku.
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PROFESIONÁLNÍ
SERVISNÍ SÍŤ
Se značkou CASE IH máte jistotu 
profesionální péče o vaši techni-
ku. Odborně vyškolení technici vám 
zaručí kompletní záruční a pozáruč-
ní péči o váš traktor. Klademe důraz 
na odbornost a profesionalitu našich 
pracovníků, abychom vám v rámci 
celé dealerské sítě zajistili spolehlivé 
servisní zázemí.

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
Kvalitní, značkové náhradní díly CASE IH 
a oleje AKCELA jsou zárukou dlouholeté-
ho spolehlivého provozu. U každého ná-
hradního dílu je dbáno na jeho špičkové 
zpracování, které je naprosto stejné jako 
u původních komponentů. S expresní 
dodávkou dílů službou Quick Parts se 
můžete na svůj traktor vždy spoleh-
nout. 

VĚRNOSTNÍ PROGRAM
PRO ZÁKAZNÍKY CASE IH
Jako náš zákazník můžete vstoupit 
do CASE klubu, věrnostního programu, 
kde můžete čerpat řadu výhod spojených 
s členstvím v CASE klubu. Více informací 
získáte na  www.caseklub.cz.

FINANČNÍ SLUŽBY
Rozhodnutím pro značku CASE IH od nás 
získáte kompletní balíček finančních slu-
žeb, který vám zajistí veškerou finanční péči 
o vaši techniku. Jsme tu pro vás – od navr-
žení a zajištění řešení financování dle vašich 
konkrétních požadavků, vyřízení strojního 
pojištění AGRIGARANCE, až po pomoc se 
získáním dotace na nákup stroje. 

Program prodloužené záruky AGRIGARANCE.
CASE IH vám poskytuje to nejlepší profesionální 
řešení. Program prodloužené garance na techniku 
CASE IH vás zbaví veškerých starostí.

KOMPLETNÍ PROFESIONÁLNÍ PÉČE

NECHTE O SEBE PEČOVAT OD PROFESIONÁLŮ!
S nákupem nového stroje vám nabízíme kompletní profesionální péči, od spolehlivých dodávek 
náhradních dílů, péči proškolených servisních pracovníků, až po pomoc se zajištěním financování, 
získáním dotace a pojišťovacími službami.
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ČELNÍ NAKLADAČE LZR LRZ 95 LRZ 100 LRZ 120

Maximální zvedací kapacita [kg] 2,060 2,540 2,300

Maximální zvedací výška 3,740 3,740 4,070

Požadovaný výkon traktoru 60-95 70-95 80-120

MODELY FARMALL 65 A FARMALL 75 A FARMALL 85 A FARMALL 95 A FARMALL105 A FARMALL 115 A

MOTORY
Počet válců/objem motoru (cm3) 3/2,930 3/2,930 4/3,200 4/4,500 4/4,500 4/4,500

Výkon motoru ECE R120 při otáčkách motoru [kW/k/min-1] 48/65 při 2,300 53/72 při 2,300 60/82 při 2,500 70/95 při 2,500 78/106 při 2,300 83/113 při 2,300

Max. točivý moment ECE R120 při otáčkách motoru 
[Nm/min-1] 261 při 1,400 295 při 1,400 328 při 1,250 390 při 1,300 425 při 1,300 450 při 1,300

Převýšení točivého momentu dle OECD (%) 31.6 30.3 41 44 30.7 28.9

Objem nádrže (litry) 110 110 110 110 110 110

PŘEVODOVKY
12 FWD/12 s mechanickou reverzací (30 nebo 40 km/h)  -  -

12 FWD/4 s mechanickou reverzací, (30 km/h)  -  -  -

12 FWD/12 s reverzací PowerShuttle, (30 nebo 40 km/h) - -

20 FWD/12 s mechanickou reverzací, plazivé rychlosti, 
(30 nebo 40 km/h)  -  -

PŘEDNÍ NÁPRAVA A ŘÍZENÍ
Typ hnaná 4WD se samosvorným diferenciálem

Poloměr otáčení2) 5.3 5.3 5.5 5.5 5.6 5.6

VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Spínání mechanicky mechanicky (standardně) / se servo asistentem (na přání) se servoasistentem (standardně)

Standardní rychlost PTO*) [min-1] 540 s pojezdovou závislostí

Volitelná rychlost PTO*) [min-1] 540/540E nebo 540/1000 a pojezdovou závislostí

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Maximální průtok čerpadla – řízení/vnitřní a vnější okruhy 29/36 29/36 29/50 29/50 29/50 29/50

Maximální počet okruhů 3 3 3 3 3 3

Typ ovládání zadních ramen MHR mechanické ovládání, silová regulace

Maximální zvedací kapacita 3,000 3,000 3,565 3,565 3,565 3,565

HMOTNOST A ROZMĚRY2)

Minimální hmotnost bez závaží*) [kg] 3,080 3,080 3,700 3,900 3,900 3,900

Celková přípustná hmotnost [kg] 5,400 5,400 5,800 6,000 6,500 6,500

A Celková výška (standardní) [mm] 2,591 2,591 2,640 2,665 2,690 2,690

B Od středu zadní nápravy (standardní) [mm] 1,891 1,891 1,891 1,891 1,891 1,891

C Minimální šířka (blatníky – standardní/rozšířené) [mm] 1,921/2,110 1,921/2,110 1,921/2,110 1,921/2,110 1,921/2,110 1,921/2,110

D Rozvor [mm] 2,224 2,224 2,315 2,422 2,422 2,422

E Celková délka (standardní) [mm] 4,200 4,200 4,203 4,290 4,290 4,290

STANDARTNÍ PNEUMATIKY2,3)

Přední 4WD 11.2R24 11.2R24 13.6R24 13.6R24 13.6R28 13.6R28

Rear 16.9R30 16.9R30 16.9R34 18.4R34 16.9R38 16.9R38

 Standardní výbava                Na přání               - Nelze objednat              
1) ECRE R120 koresponduje s normou ISO 14396 a 97/68/EC              2) Všechny rozměry se týkají standardních rozměrů               3) Jiné pneumatiky na vyžádání              *) dle specifi kací jednotlivých trhů

E
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VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO ZÁKAZNÍKY CASE IH

Vstupte do věrnostního programu a čerpejte z řad výhod

spojených s CASE klubem…

Detailnější informace získáte na stránkách

www.caseklub.cz

Věrnost CASE IH se vyplácí!




