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PŘEDSTAVENÍ
FARMALL U PRO – POHODLÍ A VÝKON
Jméno traktorů Farmall je hluboce zakořeněno v historii značky CASE IH. Již od roku 1923 jsou tyto stro-
je všestranným pomocníkem zemědělců v mnoha zemích světa. Dnešní traktory zdůrazňují tento 90-ti letý 
odkaz. Stejně jako tenkrát kladou důraz na svoji skvělou ovladatelnost, kompaktní rozměry, snadné použití, 
vysoký poměr výkonu k hmotnosti stroje, zkrátka traktory využitelné pro celou řadu náročných prací. Robustní 
a spolehlivé – ať už pracují v rostlinné či živočišné výrobě, při práci s čelním nakladačem, nebo v dopravě 
traktory FARMALL zkrátka opět dělají čest svému slavnému jménu.

PRÁCE S VYSOKOU EFEKTIVITOU
Nové výkonnější motory, splňující přísnou normu TIER 3B, které Vám nabízí vyšší točivý moment, lepší výkon 
motoru ve spojení se 4 rychlostní synchronizovanou převodovkou se 4 stupňovým Powershiftem, výkonným 
vývodovým hřídelem a hydraulickým systémem. Nové traktory FARMALL U PRO jsou pomocníci, se kterými 
můžete vždy počítat. Výborný poměr výkonu, hmotnosti a ovladatelnosti, pro každý úkol. FARMALL U PRO 
se skvěle hodí i pro práci s čelním nakladačem, dopravu po silnicích a práci s využitím vývodového hřídele.
 
PRÉMIOVÝ KOMFORT A ZPŮSOBILOST PO CELÝ ROK
FARMALL U PRO rovná se spolehlivý nástroj, který dokáže plnit své úkoly v živočišné výrobě, rostlinné vý-
robě, dopravě, komunálních službách a i v lesnictví. Pohodlně zvládnete i ty nejdelší pracovní dny po celou 
hlavní sezónu.

MADE IN AUSTRIA
FARMALL U PRO vyrobený v Rakousku splňuje vysoké výrobní standardy (tzv. World Class Manufacturing), 
které jsou synonymem kvality a výkonu nadšených zaměstnanců. Procesy jsou do posledního detailu opti-
malizované a splňují přísné předpisy, které jsou vysoko nad rámec norem. Důraz je kladen na spokojenost 
zákazníka.

NOVÉ TRAKTORY ŘADY 

FARMALL – PŘIPRAVENY 

NA KAŽDODENNÍ TVRDOU 

PRÁCI JIŽ OD ROKU 1923
U 

MODEL
Jmenovitý výkon
motoru [kW/koní]

při 2 200 min-1
Objem motoru [cm3] Počet válců

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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VÝHODY NA
PRVNÍ POHLED

ZÓNA KOMFORTU
Prémiová kabina s nízkou hlučností 72 dB (A), klimatizována* 
a s ideálně rozmístěnými prvky zaručují snadnou obsluhu. 
Kabina FARMALLU U PRO nabízí vynikající pracovní prostředí 
s intuitivní ergonomií, sklopný sloupek řízení včetně panelu 
přístrojů, snadno nastavitelné a pohodlné sedadlo řidiče 
i pohodlné sedadlo spolujezdce.

EFEKTIVNĚ VÝKONNÝ
Osvědčené motory z produkce FPT s vysokotlakým systé-
mem Common Rail a s následným systémem řešení emisí, 
který splňuje přísnou emisní normu TIER 3B. Motory poskytu-
jí vysoký točivý moment s dobrou odezvou na plynový pedál 
a konstantním výkonem dostupným od 1 900 až 2 200 min-1.

SKVĚLÝ VÝHLED DO VŠECH STRAN
Kabina FARMALLU U PRO „Surround“ s nepřekonatelným 
výhledem a velkými celoskleněnými dveřmi. Velké přední, 
zadní a střešní okno pro dokonalou ovladatelnost čelního 
nakladače. Výsledkem je prémiový výhled v každém směru.

SILNÝ, ROBUSTNÍ A ŠITÝ NA MÍRU
Rozsáhlá řada konfigurací - čelní nakladač, přední ramena a vývodový hřídel, volba pneu-
matik a další konfigurace hydraulického systému, dělají FARMALL U PRO jedinečným a je 
připraven na každou Vaši práci. Kromě toho může být vybaven výkonnostním monitorem 
a ISO konektorem pro snadný přenos dat mezi traktorem a pracovním nářadím.
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UNIVERZÁLNÍ A PRODUKTIVNÍ
Plně integrovaný přední tříbodový závěs* poskytuje ideální 
spojení s přední vývodovou hřídelí* pro pohon nejrůznějších 
zařízení. Nabízí připojení dalšího zařízení pro vyšší produkti-
vitu celé soupravy, která ušetří peníze i čas.

SCHOPNÝ ZVLÁDNOUT NEJTĚŽŠÍ POŽADAVKY
Standardem je elektronicky ovládaný hydraulický systém 
EHC. Na výběr jsou až čtyři vnější hydraulické okruhy. Průto-
ky jednotlivých okruhů lze nastavovat dle vašich požadavků. 
Maximální zvedací kapacita tříbodového závěsu je 5 600 kg 
(dle normy OECD) se dvěma externími písty. Standardně do-
dávané hydraulické čerpadlo o max. průtoku 60 l/min (OCLS) 
nebo na přání axiální hydraulické čerpadlo o max. průtoku až 
100 l/min (CCLS) pro vysoké nároky.

VYSPĚLÉ POHONNÉ ÚSTROJÍ
Modely FARMALL U PRO jsou standardně vybaveny výkon-
nou převodovkou s 32 převodovými stupni, se čtyřstupňo-
vým násobičem řazeným pod zatížením Powershift a ma-
ximální rychlostí 40 km/h při otáčkách motoru 1 750 min-1. 
Rychlost vývodové hřídele je dokonale sladěna s výko-
novou křivkou motoru. Čtyřrychlostní vývodový hřídel 
(540/540E/1000/1000E) nabízí dokonalý pohon pro všechna 
vaše zařízení a příslušenství.

IDEÁLNÍ ČELNÍ NAKLADAČ PRO VAŠE PODNIKÁNÍ
FARMALL U PRO nabízí možnost přípravy pro čelní nakladač 
přímo z výrobního závodu. Kompletní výbavu obsahuje po-
mocný rám, který je uchycen až u zadní nápravy, elektrickou 
zásuvku, elektrický nebo mechanický hydraulický rozvaděč 
a rychloupínáky. Joystick pro ovládání čelního nakladače 
je integrován do ovládacích prvků traktoru a je intuitivně 
a bezpečně po ruce. Práce s čelním nakladačem je radost 
za jakýchkoliv podmínek.

* na přání, dle specifikací jednotlivých trhů
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TICHO, KLID A 
KOMFORT
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KABINA
NEJLEPŠÍ KVALITA POHODLÍ
FARMALL U PRO nabízí inovativní vzhled CASE IH, který 
pochází z Rakouska. Traktor FARMALL U PRO byl celý vy-
vinut v továrně ve St. Valentinu, kde se traktory i vyrábí.

PRÉMIOVÝ BALÍČEK
Inženýři v CASE IH věří, že obsluha menších strojů si za-
slouží stejný komfort, jako se dostává i ve větších mo-
delových řadách CASE IH. Posaďte se do FARMALLU U 
PRO a první věc, kterou odhalíte je prémiové posezení. Po 
otočení klíče ve spínací skříňce si pak všimnete tichosti 
v kabině.

DŮKLADNÁ KONSTRUKCE
Ovládání traktoru FARMALLU U PRO pouze konečkem 
jednoho prstu a to pomocí nově navrhnutého Multicont-
rolleru, který umožňuje ovládání hydraulických ventilů, tří-
bodového závěsu, převodovky, spojky, tempomatu otáček 
motoru. Multicontroller každému padne do ruky a bude 
mít pocit luxusu při ovládání. 

DOKONALÁ VIDITELNOST
Díky té nejmenší možné šířce středových 
i bočních sloupků nabízí kabina traktoru 
FARMALL U PRO dokonalou viditelnost 
do všech směrů. Nové střešní okno přináší 
skvělý výhled na čelní nakladač.

ZÓNA POHODLÍ
Deset ventilačních výdechů poskytuje řidiči pohodlné 
a teplotně vyvážené prostředí při práci v horku i v zimě. 
Výkonná klimatizace zajistí uprostřed léta příjemnou teplo-
tu, popřípadě rychle pomůže odmlžit okna ať je venkovní 
teplota jakákoliv.

STEJNÉ PODMÍNKY VE DNE
I V NOCI
Traktory FARMALL U PRO lze vybavit velkým 
množství světlených paketů, a to jak světla 
přední, tak světla dozadu. Práci s jakýmkoliv 
strojem tak lze vykonávat bez sebemenších 
problémů 24 hodin denně.
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KABINA 
PRÉMIOVÉ TŘÍDY
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OVLÁDÁNÍ
SNADNÁ OBSLUHA
Všechny důležité ovládací prvky jsou na jednom místě, snadno dosažitelné a logicky rozmístěné pro pohodlný 
a produktivně strávený čas při práci.

PŘEHLEDNÁ PŘÍSTROJOVÁ DESKA
Nová přístrojová deska Vám zaručí dokonalý přehled 
o veškerých důležitých informacích, jako je například 
hladina paliva v nádrži, rychlost vývodového hřídele 
a podobně.

SLEDUJTE PRÁCI VENKU, NE OVLÁDACÍ
PRVKY
Všechny ovládací prvky jsou přehledně umístěny po 
pravé ruce řidiče, a to natolik intuitivně, že si na ně 
zvyknete, aniž byste je museli sledovat.

VŠECHNO PO RUCE
S Multicontrollerem* CASE IH jsou všechny dů-
ležité funkce na dosah ruky, včetně převodovky, 
Powershuttle, spojky Powerclutch, automatického 
řazení, tempomatu otáček, ovládání zadního tříbo-
dového závěsu a ovládání vnějších okruhů. 

FUNKCE POWERSHUTTLE
Přímo pod volantem je umístěná páka Powershuttle, 
která Vám zajistí plynulou změnu směru jízdy bez 
použití spojky, je přímo ideální pro práci s čelním 
nakladačem a pro jiné práce vyžadující časté popo-
jíždění vpřed a vzad.

* na přání, dle specifikací jednotlivých trhů
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PŘEKONÁ VAŠE 
OČEKÁVÁNÍ
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VYŠŠÍ VÝKON, NIŽŠÍ NÁKLADY
Motory nové generace byly navrženy přesně pro potřeby této modelové řady traktoru a uvažované práce. 
Maximální krouticí moment v 1 500 otáčkách za minutu u traktoru FARMALL 115 U má hodnotu neskuteč-
ných 461 Nm a jmenovitý výkon při 2 300 otáčkách zaručí nižší spotřebu paliva. Další plus pro nižší nálady 
získáte s prodlouženým intervalem výměny motorového oleje až po 600 hodinách.
 
SÍLA KDYKOLIV A KDEKOLIV JI POTŘEBUJETE 
Excelentní výkon v širokém pásmu otáček znamená méně řazení a tedy lepší ekonomiku provozu. I za níz-
kých otáček můžete dosáhnout velmi dobrých výsledků při práci s hydraulikou či vývodovým hřídelem. To vše 
díky dokonalým parametrům nových motorů CASE IH.
 
VÝKONNOST ZA KAŽDÝCH PODMÍNEK
Nově navržené vysoce efektivní chladiče s menší velikostí a  ochranou proti zanesení zaručují dokonalé chla-
zení i za nejvyšších pracovních teplot. V chladném období nebo chladných oblastech se osvědčí ventilátor 
s viskospojkou, který se točí pouze v případě, že motor dosáhl své provozní teploty. Provozní teplota je tak 
dosažena mnohem rychleji a udržována na konstantní hodnotě. Vysokokapacitní baterie pro předehřev nasá-
vaného vzduchu zajistí, že Váš traktor nastartuje i za teplot kolem -25° C.

VĚTŠÍ VÝKON
Traktory FARMALL U PRO mají dostatek výkonu ke všem polním pracím i k tažení těžkých nákladů na silnici, 
to vše díky záloze krouticího momentu až 35 %. Navíc díky nízké spotřebě a větším nádržím o objemu 150 litrů 
můžete vaši práci vykonávat po celý den bez nutnosti tankování.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Kontrolu motorového oleje lze provést bez nutnosti zvednutí kapoty. I přístup k chladičům je více než snadný. 
Standardní odsavač prachových nečistot může významně prodloužit životnost vzduchových filtrů.

ECODRIVE™ – INTUITIVNĚ ŠETŘÍ PALIVO
Použitím páček zdvojených páček ECO si může řidič nastavit otáčky motoru tak, aby odpovídaly nejnižší měrné 
spotřebě nebo nejvyššímu výkonu. Při aktivovaném automatickém řazení, můžete nastavit hranici otáček 
motoru, kdy má převodovka řadit. 

MOTORY
Traktory FARMALL U PRO jsou osazeny čtyřválcovými motory s turbodmychadlem a mezichladičem, které poskytují maximální výkon při minimální spotřebě paliva a skvělé 
parametry točivého momentu, které Vám zajistí potřebnou pružnost na silnici, nebo dostatečnou tažnou sílu na poli.
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NEZAMĚNITELNÁ SÍLA
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PŘEVODOVKA A VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Převodovky a vývodové hřídele traktorů FARMALL U PRO byly navrženy s důrazem na spolehlivost a úspornost. Precizní řazení i mazací systémy, jsou perfektně sladěny 
s ostatními prvky, jako je motor a hnací ústrojí s důrazem na trvanlivost a optimální výkonnost. Nové převodové ústrojí Semi-Powershift pracuje hladce a efektivně. Reverzace 
pod zatížením Powershuttle poskytuje rychlou změnu směru bez použití spojky. Vývodová hřídel je naladěna na maximální výkon a minimální otáčky motoru.

HLADKÉ ŘAZENÍ
Řazení čtyřstupňového Powershiftu může převodovka zajišťovat automaticky na základě zatížení a otáček motoru, 
to vede ke zvýšení produktivity a úspoře paliva.

VŠECHNY RYCHLOSTI VÝVODOVÉ HŘÍDELE
Vývodový hřídel disponuje všemi rychlostmi, to je další přednost FARMALLU U PRO. Lze tak aplikovat do lehkých 
prací jako je obraceč píce při nízké spotřebě paliva, ale i pro těžké práce jako jsou rotační brány. Rychlosti vývodové 
hřídele jsou 540/540E a 1000/1000E. Ekonomické otáčky motoru pro vývodový hřídel jsou 1 500 min-1, kdy motor 
dosahuje maximálního točivého momentu při minimální spotřebě paliva. Pro maximální výkon na vývodové hřídeli 
při 540 a 1 000 ot./min jsou otáčky motoru 1 900 min-1.

AUTOMATICKÁ VÝVODOVÁ HŘÍDEL
Pro pohodlí při použití vývodového hřídele můžete využít naprogramovatelnou funkci, která zabezpečí vypnutí vý-
vodového hřídele při zvednutí tříbodového závěsu. Automatická vývodová hřídel chrání jak zařízení tak i vývodovou 
hřídel.

FARM-ALL PRO VŠECHNY PRÁCE NA FARMĚ
Na přání integrovaný přední tříbodový závěs s rychlostí vývodové hřídele 1000 ot./min je konstruován tak aby nebrá-
nil použití i čelního nakladače. Ovládání předního tříbodového závěsu je buďto mechanické nebo elektrohydraulické 
a nosnost je až 2 250 kg.
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SVALY JAKO VELKÝ TRAKTOR
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HYDRAULICKÝ SYSTÉM
A ČELNÍ NAKLADAČ
UNIVERZÁLNÍ HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Velká tahová síla, universální a výkonná vývodová hřídel a k tomu patří i výkonný hydraulický systém. Pro splnění 
Vašich individuálních požadavků je k dispozici hydraulický systém s otevřeným středem a max. průtokem 60 l/min 
nebo s uzavřeným středem a max. průtokem 100 l/min s funkcí Load Sensing. Samostatná olejová nádrž slouží 
pro hydraulické okruhy s maximálním využitím pro externí zařízení.

MULTIFUNKČNÍ HYDRAULICKÁ SÍLA
FARMALL U PRO může být vybaven až čtyřmi zadní-
mi a dvěma středovými vnějšími hydraulickými okru-
hy, to umožňuje velmi rozmanité využití. FARMALL U 
PRO disponuje maximální zvedací silou až 5600 kg. 
FARMALL U PRO je také přesně navržen pro práci 
s čelním nakladačem. FARMALL U PRO je roven nej-
vyšší produktivitě s efektivními náklady.

■ Elektronické ovládání zadního tříbodového závěsu 
pro větší pohodlí, přesnost a bezpečnost.

■ Až 4 nezávislé okruhy s 8 rychlospojkami.
■ Individuální nastavení průtoku na každém vnějším 

okruhu.
■ Elektronický nebo mechanický joystick pro ovládá-

ní vnějších okruhů hydrauliky.
■ Středový rozvaděč pro ovládání čelního nakladače.

ZVEDNĚTE SI PODNIKÁNÍ
Ať už manipulujete s balíky, nakládáte siláž, obilí nebo 
jiné komodity, CASE IH LRZ se širokou škálou příslu-
šenství Vám vždy zajistí bezpečnou a spolehlivou ma-
nipulaci. Rychlé připojení a odpojení čelního naklada-
če je základem pro prémiový nakladač. Zároveň lze 
používat čelní nakladač LRZ na jiných strojích značky 
CASE IH pro větší flexibilitu Vašeho podnikání. 

INTEGROVANÝ JOYSTICK
Ergonomický, citlivý elektronický 
joystick je dokonale umístněn na 
loketní opěrce sedadla řidiče.

RYCHLÉ A SNADNÉ
PŘIPOJENÍ
Přímo z výroby: rychloupínací spojka 
plung & play.

VYŠŠÍ ÚNOSNOST
Čelní nakladač Case IH LRZ se per-
fektně hodí k FARMALLU U PRO, 
kvůli vysoké zvedací nosnosti 
2 540 kg, která je bezkonkurenční.
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NELIMITOVANÁ VŠESTRANNOST
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HNACÍ ÚSTROJÍ
Nejlepší motory jsou k ničemu, jestliže výkon nedokážete přenést na kola. Proto se výrobce CASE IH zaměřuje na 
převodové ústrojí, řízení a pneumatiky, aby se co nejvíce využil potenciál motoru na podložku.

MAXIMÁLNÍ TRAKCE A ÚHEL NATOČENÍ KOL
Robustní konstrukce náprav, pohon všech kol i brzdy na všechna čtyři kola pro bezpečnou silniční dopravu. Spolehlivé 
ovládání v terénu i na silnici.

Bez prokluzu: hydraulicky spínaná uzávěrka diferenciálu, zajišťuje maximální trakci v terénu.

Pohyb s jistotou: široké přední blatníky (480 mm) se můžou nezávisle na předních kolech otáčet a umožňují maxi-
mální úhel natočení. Zámek řízení nápravy do 60° při zapnutém pohonu všech kol. Poloměr otáčení je 4 050 mm pro 
snadnou manévrovatelnost uvnitř budov i v okolí farmy.

Žádné limity: s pohotovostní hmotností 4 500 kg a s užitečným zatížením 3 000 kg zajišťuje, že se s FARMALL U PRO 
můžete pustit do každého úkolu. Při vybavení traktoru s plnou sadou předního závaží se docílí rozložení hmotnosti 
50:50 pro zajištění dobré stability při silniční přepravě nebo s těžkým neseným nářadím.  Na výběr jsou hydraulické 
nebo pneumatické brzdy přívěsu pro Vaše nejpřísnější požadavky.

URČEN PRO OPTIMÁLNÍ MANIPULACI
Vysoký poměr výkonu a hmotnosti, výkonné brzdy, robustní pohon všech kol. Tyto vlastnosti zajišťují FARMALLU U 
PRO ty nejlepší předpoklady pro splnění úkolů.

■ Robustní přední a zadní náprava pro maximální odolnost.

■ Nízké těžiště traktoru zajišťuje bezpečnost a dobrou svahovou dostupnost.

■ Možnost na přání vybavit i komunálními pneumatikami pro potřeby vašeho podnikání.
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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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MODELY FARMALL 95 U PRO
Effi cient Power

FARMALL 105 U PRO
Effi cient Power

FARMALL 115 U PRO
Effi cient Power

MOTOR
Počet válců/objem motoru/způsob plnění/emisní norma 4 / 3 400/ přeplňovaný s mezichladičem stlačeného vzduchu se vstřikováním Common rail/emisní norma TIER 3B

Maximální výkon motoru ECE-1201) při 1 900 min-1 [kW/koní] 73/99 79/107 84/114

Jmenovitý výkon motoru ECE-1201) při 2 200 min-1 [kW/koní] 73/99 79/107 84/114

Jmenovité otáčky motoru [min-1] 2,200 2,200 2,200

Maximální točivý moment ECE-1201) při 1 500 min-1 [Nm] 407 444 461

Převýšení točivého momentu dle normy OECD [%] 34 35 32

Objem nádrže [l] 150 150 150

PŘEVODOVKA
32 stupňů vpřed / 32 stupňů vzad s 4 stupňovým Powershitem
a Powershuttle (40 km/h při 1 750 min-1)

POHON VŠECH KOL A ŘÍZENÍ
4WD (pohon všech kol) přední náprava Uzávěrka diferenciálu standardem samosvorná uzávěrka diferenciálu / na přání elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu

Poloměr otáčení 4WD [m] 4.05 4.05 4.05

VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Ovládání elektrohydraulické spínání v automatickou kontrolou PTO

Rychlosti zadního vývodového hřídele 540 / 540E / 1,000 / 1,000E (se závislostí na pojezdové rychlosti)

Rychlost předního vývodového hřídele na přání 1 000 ot./min

HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Maximální výkon hydraulického čerpadla – standard/na přání 60 l/min OCLS / na přání 100 l/min CCLS

Ovládání hydrauliky EHC Elektrohydraulické ovládání)

Maximální zvedací kapacita [kg] 5 600 kg/dle normy OECD 610 mm za kulovými koncovkami 4 700 kg

Hydraulické okruhy – standard/na přání 2 s ovládáním průtoku/max. 4 zadní hydraulické okruhy, 2 středové okruhy

Přední tříbodový závěs* v celém rozsahu [kg] 2,250 2,250 2,250

HMOTNOSTI a ROZMĚRY2)

Minimální hmotnost bez závaží [kg] 4,500 4,500 4,500

Nejvyšší povolená hmotnost [kg] 7,500 7,500 7,500

Celková výška po vrch kabiny s pneumatikami 16.9R38 [mm] 2,677 2,677 2,677

Výška od středu kola po střechu kabiny [mm] 1,877 1,877 1,877

Minimální šířka přes zadní blatníky [mm] 2,100 2,100 2,100

Rozvor kol [mm] 2,420 2,420 2,420

Celková délka [mm] 4,166 4,166 4,166

ZÁKLADNÍ PNEUMATIKY2,3)

Přední 480/65 R24 480/65 R24 480/65 R24

Zadní 540/65 R38 540/65 R38 540/65 R38

 standardní vybavení            1) ECE-120 koresponduje s normou ISO 14396 a 97/68/EC               2) všechny rozměry jsou měřeny se standardními pneumatikami               3) další pneumatiky na vyžádání               *) dle specifi kací jednotlivých trhů

ČELNÍ NAKLADAČ LRZ LRZ 95 LRZ 100 LRZ 120

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

Maximální dosah [m] 3,740 3,740 4,070

Požadovaný výkon [k] 70-100 70-100 90-120

E
D

B

C

A
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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!




