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HRDOST  
ŘÍDIT FARMALL

PŘEDSTAVENÍ
VŠESTRANNÝ TRAKTOR S DOKONALÝM VYUŽITÍM PO CELÝ ROK
Jméno traktorů Farmall je hluboce zakořeněno v historii značky CASE IH. Již od roku 1923 jsou tyto stroje všestran-
ným pomocníkem zemědělců v mnoha zemích světa.

Dnešní traktory zdůrazňují tento 90-tiletý odkaz. Stejně jako tenkrát kladou důraz na svoji skvělou ovladatelnost, kom-
paktní 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.

JASNÝ DŮKAZ JIŽ V ZÁKLADNÍCH PRVCÍCH
Nové motory splňující náročné normy TIER 3B Vám nabízí vyšší krouticí moment, lepší výkon a skvěle doplňují další 
nové prvky speciálně vytvořené pro traktory FARMALL, jako například kabina nebo převodovka. To vše dohromady 
pak poskytuje vynikající vlastnosti traktorů FARMALL U v jakémkoliv pracovním prostředí.
 
FARMALL VÁS PODRŽÍ 
Tento spolehlivý pracant má skvělou schopnost poradit si s jakýmkoliv úkolem a zvládnout libovolnou práci kolem 
Vaší farmy. Ať už jako hlavní traktor, který musí zvládnout všechny zadané úkoly, či pouze jako podpora ostatním 
strojům, traktory FARMALL zvládají vše na jedničku. Ať na vrcholu sezóny – při práci v zemědělství, nebo v zimě, kdy 
jej můžete snadno využít jako všestranného pomocníka při komunálních pracích.
 
SPECIÁLNĚ VYTVOŘENÝ PRO VAŠE ÚKOLY
Rozsáhlé možnosti dodatečných prvků jako jsou čelní nakladače, přední tříbodový závěs a vývodový hřídel, golfové, 
zemědělské, či komunální pneumatiky Vám poskytují jistotu, že Váš traktor přijede skvěle vybaven pro Vaše potřeby 
a účely. Výbava může být navíc doplněna o výkonnostní monitor a ISO BUS konektor, který ještě více zjednoduší 
práci s kompatibilním nářadím.

VYSOKÉ STANDARDY PŘI VÝROBĚ
Vysoké výrobní standardy (tzv. World Class Manufactoring) jsou synonymem pro kvalitu, odbornou způsobilost 
a hlavně „zapálení pro věc“ 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, jednotlivého zákazníka.

MODEL Jmenovitý výkon 
kW/k @ 2,300 rpm Objem motoru (cm3) Počet válců

Farmall 95 U 73/99 3,400 4

Farmall 105 U 79/107 3,400 4

Farmall 115 U 84/114 3,400 4

NOVÉ TRAKTORY 

FARMALL – PŘIPRAVENY 

NA KAŽDODENNÍ TVRDOU 

PRÁCI OD ROKU 1923
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POHODLÍ PO CELÝ DEN
Velká, klimatizovaná kabina s obrovskou prosklenou plo-
chou (5,2 m2) nabízí řidiči to nejlepší pracovní prostředí 
ve své třídě. Komfortní sedadlo obsluhy, včetně sedadla 
spolujezdce poskytuje to nejlepší pohodlí i při dlouhém 
pracovním dni. Logicky a ergonomicky umístěné ovládací 
prvky tento dojem pouze umocní.

VÝKONNÝ A PŘESTO ÚSPORNÝ
Osvědčené motory FTP se vstřikováním Common Rail 
bez problémů splňují nejnovější normy TIER 3B. Kromě 
jiných výhod nabízejí výbornou pružnost, lepší krouticí 
moment a konstantní výkon v rozsahu mezi 1.900 a 2.300 
otáčkami za minutu.

IDEÁLNÍ PRO PRÁCI S ČELNÍ NAKLADAČEM
Již přímo z výroby je možné osadit traktor přípravou 
na čelní nakladač, který obsahuje samotný rám, zesílení 
zadní nápravy, blok pro rychloupínání hydraulických okru-
hů, středové okruhy a integrovaný joystick. Páka Power-
Shuttle, která Vám bez sešlápnutí spojky dovolí pohodl-
nou změnu směru jízdy, umocňuje zážitek ze snadného 
nakládání a ovladatelnosti za jakýchkoliv podmínek.

SPOLEHLIVÁ PŘEVODOVKA
Traktory řady FARMALL U jsou standardně dodávány 
s osvědčenými převodovkami PowerShift 24 x 24 s dvou-
stupňovým řazením pod zatížením. Další možností může 
být jednodušší převodovka 12 x 12 SynchroShuttle, pří-
padně převodovku 20 x 20 s plazivými rychlostmi, které 
vám umožní jet rychlostí 255 m za hodinu. Všechny převo-
dovky jsou vybaveny pákou pro změnu jízdy PowerShuttle 
s nastavením pro pomalou, střední či rychlou odezvu.

VĚTŠÍ PNEUMATIKY
S pneumatikami o velikosti R38 a stoprocentní uzávěrkou 
diferenciálu u zadní i přední nápravy jsou traktory FAR-
MALL U schopny bez problémů přenést svůj výkon na ja-
kémkoliv povrchu. Větší profil pneumatiky zlepšuje trakci 
a snižuje utužení půdy.

SPOUSTA PRÁCE BEZ ZÁSAHU SERVISU
Prodloužené servisní intervaly na 500 hodin znamenají je-
diné: více produktivity a méně času stráveného v servisu.

VÝHODY NA PRVNÍ POHLED

SKVĚLÝ VÝHLED DO VŠECH STRAN
Kabina traktoru FARMALL U nabízí skvělý a ničím neruše-
ný výhled jako nikdy předtím. Zúžené boční sloupky, zvět-
šená prosklená plocha a výjimečné střešní okno stvořené 
pro práci s čelním nakladačem nabízejí nerušený výhled 
do všech stran.

SILNĚJŠÍ HYDRUALIKA
Vzhledem k čím dál větší oblibě elektronických prvků, 
můžete již v základní výbavě nalézt tzv. EHR ovládání 
zadního tříbodového závěsu. Jeho maximální kapacita 
5 400 kg je více než dostatečná. Díky volbě až 3 zadních 
a 2 středových okruhů budete schopni ovládat i stroje ná-
ročné na hydrauliku.
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KABINA 
KOMFORTNÍ A PŘÍSTUPNÁ
Jednou z priorit traktoru FARMALL je maximální pohodlí pro obsluhu, ať už je pracovní den jakkoliv dlouhý. Protisklu-
zové schůdky a velké prosklené dveře s velmi dobrým přístupem jsou samozřejmostí.

TRAKTOR, VE KTERÉM SE CÍTÍTE DOBŘE
Odpružená sedačka řidiče může být ještě pohodlnější, pokud si zvolíte některou ze sedaček s aktivním vzduchovým 
odpružením včetně vyhřívání, která se osvědčí i v největším terénu. Toužíte-li po čerstvém vzduchu, velmi dobře Vám 
poslouží otevíratelné střešní okno, boční okna, v případě přání i okno čelní.
 
PŘIZPŮSOBEN VAŠEMU POHODLÍ
Ať už je Vaše postava vyšší, či spíše malá díky plně nastavitelnému sedadlu i sloupku řízení je Vaše pohodlí zaručeno. 
Pro maximální možné pohodlí lze využit nabídky nízkofrekvenčního odpružení s vyhříváním zad. Sedačka spolujezdce 
je plně sklopná, aby co nejméně bránila snadnému nastupování.

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

ZÓNA POHODLÍ
Deset vzduchových průduchů poskytuje řidiči poho-
dlné a teplotně vyvážené prostředí při práci v horku 
i v zimě. Výkonná klimatizace zajistí příjemnou teplotu 
i uprostřed léta, popřípadě rychle pomůže odmlžit okna 
ať je venkovní teplota jakákoliv.

RADOST
Z POHODLÍ

STEJNÉ PODMÍNKY VE DNE I V NOCI
Traktory FARMALL U lze vybavit velkým množství svě-
telných paketů, a to jak světla přední, tak světla doza-
du. Práci s jakýmkoliv strojem tak lze vykonávat bez 
sebemenších problémů 24 hodin denně.
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VŠE POD VAŠÍ  
KONTROLOU

OVLÁDACÍ PRVKY
SNADNÉ POUŽITÍ 
Veškeré důležité ovládací prvky jsou na jednom místě, snadno 
dosažitelné a logicky rozmístěné.

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

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

NERUŠENÝ VÝHLED
Díky přístrojové desce, která 
se nastavuje přímo se sloup-
kem řízení, máte veškeré infor-
mace vždy na dosah a přímo 
před očima.

FUNKCE POWERSHUTTLE
Přímo pod volantem umístěná 
páka PowerShuttle, která Vám 
zajistí plynulou změnu směru 
jízdy bez použití spojky, je pří-
mo ideální pro práci s čelním 
nakladačem a pro jiné práce vy-
žadující časté popojíždění vpřed 
a vzad.
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EXCELENTNÍ MOTOR MOTORY
Traktory FARMALL U jsou osazeny čtyřválcovými motory s turbodmychadlem a mezichladičem, které poskytují maximální výkon při minimální spotřebě paliva. Skvělé parametry krouti-
cího momentu Vám zajistí potřebnou pružnost na silnici, nebo dostatečnou tažnou sílu na poli.

VYŠŠÍ VÝKON, NIŽŠÍ NÁKLADY
Tyto 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 FAR-
MALL 115 U má hodnotu neskutečných 461 Nm a jmenovitý výkon při 2.300 otáčkách zaručí nižší spotřebu paliva. Další plus pro nižší náklady získáte s prodlouženým intervalem výměny 
motorového oleje až po 500 hodinách.

SÍLA KDYKOLIV A KDEKOLIV JI POTŘEBUJETE
Excelentní výkon v širokém pásmu otáček znamená méně řazení a tedy lepší ekonomiku provozu. I za nízkých 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 chlazení i za nejvyšších pracovních teplot. V chladném období nebo chladných 
oblastech se osvědčí ventilátor s visco spojkou, 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 s předehřevem nasávaného vzduchu zajistí, že Váš traktor jistě nastartuje i za teplot kolem -25°C.

VĚTŠÍ VÝKON
Traktory FARMALL mají dostatek výkonu ke všem pol-
ním 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 140 litrů 
můžete vaši práci vykonávat po celý den bez nutnosti 
tankování.

SNADNÁ ÚDRŽBA
Kontrolu motorového oleje lze provézt bez nutnosti 
zvednutí kapoty. I přístup k chladičům je více než snad-
ný. Standardním odsavačem prachových nečistot lze 
významně prodloužit životnost vzduchových filtrů.
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PŘEVODOVKA A VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Převodovky a vývodové hřídele traktorů FARMALL U 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.

NEZAMĚNITELNÁ SÍLA
OVĚŘENÁ PŘEVODOVKA
Spolehlivost a odolnost těchto převodovek si mohli ověřit tisíce farmářů na celém světě. V Evropě je tou nejpoužívanější 
převodovka 24 x 24, dvoustupňový PowerShift s funkcí PowerShuttle. Změna jednotlivých stupňů dovoluje rychlé přesné 
řazení bez nutnosti ztráty výkonu či rychlosti. V polních pracích máte k dispozici 11 stupňů v rozmezí od 4 km/h do 12 km/h. 

VÍCE MOŽNOSTÍ
Není-li převodovka PowerShift 24 x 2 4 s PowerShuttle tou pravou volbou pro Vaše potřeby, traktory Farmall U mohou být vy-
baveny jednodušším Powershiftem 12 x 12. Pro speciální potřeby lze traktor vybavit převodovkou 20 x 20, která je vybavena 
plazivými stupni a umožní Vám práci v nejnižších rychlostech 255 m/hodinu při jmenovitých otáčkách motoru.

NASTAVITELNÁ CITLIVOST REVERZACE
Rychlost reakce při změně směru jízdy PowerShuttle lze nastavit dle třech možností – pomalé/ střední/ rychlé. Rychlá reakce 
je ideální například při práci s čelním nakladačem, zatímco pomalá se hodí do provozů, kde čas nehraje tak velkou roli a dů-
ležitá je spíše plynulost řazení.

VÝKON VÝVODOVÉHO HŘÍDELE
Vývodový hřídel u traktorů FARMALL je konstruovaný pro přenos plného výkonu traktoru. S výhodou ho lze používat po celý 
rok – od jarní polní přípravy, přes letní sečení, podzimní práci s krmným vozem až po zimní dlouhé směny se sněhovou fré-
zou. Pro stroje s potřebou nižšího výkonu, jaké jsou například postřikovače nebo rotorové shrnovače, poskytuje ekonomická 
rychlost 540E požadované otáčky při 65 % otáček motoru, což pomáhá redukovat nejen hluk, opotřebení motoru, ale hlavně 
spotřebu paliva. Právě optimální sladění s výkonnovou křivkou motoru má u traktorů FARMALL U pozitivní vliv na výkonnost 
a nízkou spotřebu paliva. 
 
JEŠTĚ VĚTŠÍ VŠESTRANNOST
Váš traktor můžete vybavit také předním tříbodovým hydraulickým závěsem o zvedací kapacitě až 2.250 kg a vývodovým 
hřídelem s výkonem 1 000 ot./ min. Práci Vám také usnadní možnost spínání PTO na zadních blatnících traktoru.
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HYDRAULIKA A ČELNÍ NAKLADAČ
VŠESTRANNÁ SÍLA HYDRAULIKY
V dopravě i na poli, traktory Farmall potáhnou Vaše podnikání kupředu. Příprava před setím, hnojení, odvoz obilí a další 
– to vše jsou práce, pro které byl stvořen.

MULTIFUNKČNÍ SILÁK
Traktory Farmall mohou být vybaveny až třemi zadními 
a dvěma středovými hydraulickými okruhy. Tato výbava 
Vám dovolí práci s jakýmkoliv závěsným strojem. Zadní 
tříbodový závěs se může pochlubit zvedací kapacitou až 
5.400 kg. Zvláště výhodné je osadit traktor čelním na-
kladačem. Ať už jste na poli, nebo pracujete okolo Vaší 
farmy, můžete si být jistí, že traktor FARMALL U Vám 
nabídne maximálně efektivní řešení. Prostě FARMALL – 
všechno kolem farmy.

NAKLÁDÁNÍ JE HRAČKA
■ Elektronické ovládání zadního tříbodového závěsu pro 

pohodlné, přesné a bezpečné ovládání
■ Volitelný elektronický rozdělovač 3. vnějšího okruhu 

umožní v zadní části 4 plnohodnotné hydraulické 
okruhy

■ Individuální nastavení průtoku na každém okruhu
■ Ergonomická páka pro ovládání dvou mechanických 

středových okruhů i s 3. a 4. funkcí
■ Středové okruhy jsou ideálně využitelné pro čelní na-

kladač nebo se dají vyvést k přednímu tříbodovému 
závěsu

POZVEDNĚTE VAŠE PODNIKÁNÍ
Ať potřebujete manipulovat s balíky, převážet chlévskou 
mrvu, nakládat obilí, nebo odvézt palety, originální nakla-
dače CASE IH LRZ a široká nabídka jednotlivých nářadí je 
ideální řešení pro Vaši firmu. Snadná a rychlá změna jed-
notlivých nářadí je možná díky jednoduchým přípojkám. 
Nasazení a sundání čelního nakladače je otázka jen malé 
chvilky. Čelní nakladače CASE IH LRZ jsou kompatibilní 
i s jinými traktory. S výhodu je lze použít i pro modely 
Farmall A, C a Maxxum nebo starší modely JXU.

INTEGROVANÝ JOYSTICK 
Skvělé umístění, snadné použití, ro-
bustní avšak s citlivým ovládáním.

RYCHLÉ A SNADNÉ PŘIPOJENÍ
Díky spojkám MUTLIQUICK je nasa-
zení čelního nakladače otázkou ně-
kolika vteřin.

NAKLÁDÁ LÉPE
Nakladače LRZ jsou perfektní řešení 
pro traktory FARMALL U a svojí naklá-
dací kapacitou až 2.540 kg jsou zkrátka 
nepřekonatelné.
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VYMĚŇTE VÝKON 
ZA VÝDĚLEK

HNACÍ ÚSTROJÍ
I ty nejlepší motory jsou k ničemu, pokud jejich výkon není přenesen tam, kde je potřeba – v tomto případě na kola. I proto 
se CASE IH soustředí nejen na motory, ale také na optimalizaci převodovky, řízení, náprav a kol. Cílem je využít výkon motoru 
co nejefektivněji.

MAXIMÁLNÍ TRAKCE A ÚHEL ZATOČENÍ 
Robustní nápravy a pohon všech 4 kol poskytují perfektní záběr vždy, když je potřeba. Systém připínání pohonu přední 
nápravy zaručuje dokonalou stabilitu a jistotu při jízdě v dopravě a s velkým nákladem. Na přání je možné dodat přední brz-
děnou nápravu.
Výkon bez prokluzu. Uzávěrka diferenciálu přední a zadní nápravy Vám zajisti maximální trakci bez poškození pneumatik.
Jezděte s jistotou. Široké přední blatníky (až 480 mm) se mohou natáčet zcela nezávisle na předních kolech, čímž zajistí ma-
ximální ovladatelnost s neustálým krytím předních kol. Díky úhlu zatočení až 60° poloměr otáčení pouhých 4,05 m. Extrémně 
malý poloměr otáčení ulehčuje ovládání zejména v malých prostorech a uvnitř budov.
Žádné limity. S minimální váhou 4.150 kg a dodatečnými 3.250 kg užitečného zatížení má Farmall U dostatečnou kapacitu 
splnit jakýkoliv úkol. Je-li traktor vybaven kompletním předním závažím, je dosaženo 50 % hmotnosti traktoru na přední ná-
pravě, což zajistí plynulejší a jemnější převoz i těch nejtěžších nesených nářadí.
Díky pneumatikám s profilem 38 palců, stoprocentní uzávěrce diferenciálu na obou nápravách, nebude mít problémy s pro-
kluzem jako u traktorů vybavených pouze samosvorným diferenciálem. Větší pneumatiky mají samozřejmě lepší kontakt 
s půdou a lépe rozloží hmotnost. FARMALL U může také nabídnout zadní standardizované poloosy, takže lze snadno vyměnit 
zadní kola mezi Farmallem MAXXUMem, či malou PUMOU.

OPTIMÁLNĚ NAVRŽEN PRO DOPRAVU A MANIPULACI
■ Velmi dobrý poměr hmotnost – výkon, robustní brzdový systém, nekompromisní systém 4WD pohonu všech čtyř kol 

potvrzuje, že traktor FARMALL U je tou správnou volbou a nebojí se žádné pracovní výzvy.
■ Přední i zadní náprava v zesíleném provedení HEAVY DUTY pro maximální odolnost.
■ Komfort a bezpečí řidiče.
■ Zemědělské a komunální pneumatiky umožňují traktoru FARMALL dokonalé přizpůsobení se potřebám individuálního 

zákazníka.
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MODELY FARMALL 95 U EFFICIENT POWER FARMALL 105 U EFFICIENT POWER FARMALL 115 U EFFICIENT POWER

MOTOR CASE IH
Počet válců/ objem/ vstřikování/ emisní norma 4/3.400/ přímé vstřikování Common Rail s turbodmychlem a mezichladičem/ Tier 3b
Maximální výkon motoru (kW/k) 73/99 79/107 84/114
Jmenovitý výkon motoru 73/99 79/107 84/114
Jmenovité otáčky 2,300 2,300 2,300
Maximální krouticí moment 407 444 461
Záloha krouticího momentu 34 35 32
Objem palivové nádrže (l) 140 140 140
PŘEVODOVKA

24 stupňů dopředu/ 24 stupňů dozadu  
s dvourychlostním Powershiftem a Powershuttle   

12 stupňů dopředu/ 12 stupňů dozadu s Powershiftem   

20 stupňů dopředu/ 12 stupňů dozadu  
s Powershiftem a plazivými rychlostmi   

4WD A ŘÍZENÍ
4WD (pohon všech kol) přední náprava elektrohydraulické spínání pohonu a uzávěrky přední nápravy
Diferenciál zadní nápravy 100% uzávěrka diferenciálu s elektrohydraulickým spínáním
Optimální polomět otáčení 4WD (m) 4.05 4.05 4.05
VÝVODOVÝ HŘÍDEL
Ovládání elektrohydraulické zapínání
Zadní PTO – standard (otáčky za min.) 540 / 1,000 (Less Ground Speed)
Zadní PTO – standard (1/min) 540 / 540E / 1,000 (bez pojezdové závislosti), 540 / 540E / 1,000 (s pojezdovou závislostí)
Přední PTO na přání 1000
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Max. výkon hydraulického čerpadla – standardní/ volitelné 65 l/min (na přání 84 l/min)
Typ ovládání závěsu EHR (elektrohydraulické ovládání)
Max. zvedací kapacita 3,190 / 4,770 3,190 / 4,770 3,190 / 4,770
Zadní hydraulické okruhy – standardní/ volitelné 2 okruhy s ovládáním průtoku, 3 . okruhy s el. ventilem (4 páry rychlospojek)
Zvedací kapacita přední tříbodovou závěsu v celé délce zdvihu 2,250 2,250 2,250
HMOTNOST A ROZMĚRY2)

Minimální hmotnost bez závaží 4,150 4,150 4,150
Nejvyšší povolená hmotnost 7,400 7,400 7,400
A: Celková výška po vrch kabiny s pneumatiky 16.9R38 (mm) 2,693 2,693 2,693
B: Výška od středu kola po střechu kabiny (mm) 1,897 1,897 1,897
C: Minimální šířka přes zadní blatníky (mm) 2,100 2,100 2,100
D: Rozvor kol (mm) 2,350 2,350 2,350
E: Celková délka (mm) 4,161 4,161 4,161
ZÁKLADNÍ PNEUMATIKY2, 3)

Přední 420/70 R24 480/65 R24 480/65 R24
Zadní 480/70 R38 600/65 R34 540/65 R38

 standardní vybavení  volitelné vybavení – není dostupné
1) ECRE R120 koresponduje s normou ISO 14396 a 97/68/EC 2) Veškeré rozměry jsou měřeny se standardními pneumatikami 3) další pneumatiky na vyžádání *) dle specifikací jednotlivých trhů

LRZ LOADERS 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

C

E
D

A

B

C

E
D

A

B
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 navržení a zajištění řešení financování 
dle Vašich konkrétních požadavků, vyříze-
ní strojního pojištění AGRI GARANCE, 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 financová-
ní, získáním dotace a pojišťovacími službami.
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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!


