
56 - 75 hp



ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ – ΜΕ CASE IH.
Περισσότερα από 160 χρόνια εμπειρίας στη γεωργία μάς έχουν δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα των

αναγκών των αγροτών και του σημαντικού τους ρόλου στο να μας παρέχουν τρόφιμα, καύσιμα και

ενέργεια. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξαμε οι πρώτοι του τομέα που παρουσιάσαμε τεχνολογία

CVX στη σειρά μας Axial-Flow και Αυτόματη Διαχείριση Παραγωγικότητας (APM) στα τρακτέρ CVX

για εξοικονόμηση καυσίμου και ενίσχυση της παραγωγικότητας. Με τον ίδιο τρόπο εστιάσαμε μαζί

με τους πελάτες μας στο να αναπτύξουμε μικρότερα τρακτέρ, δημιουργώντας μια σειρά προϊόντων

που διαθέτουν εξαιρετική ευελιξία, ορατότητα και χειρισμό. 

Η νέα σειρά Farmall C είναι αποτέλεσμα αυτού του επιτεύγματος.
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Με απαράμιλλες γραμμές θέασης, η καμπίνα

του Farmall C προσφέρει περιμετρική όραση

και ανοιγόμενο παράθυρο οροφής για

απεριόριστη θέα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Παράθυρο οροφής για εξαιρετική θέα

κατά την εργασία με το φορτωτή και σε

χαμηλά περάσματα.

Υδραυλική ρεβέρσα. Σταματήστε και

αλλάξτε κατεύθυνση με την κίνηση ενός

λεβιέ για γρήγορη και εύκολη ευελιξία.

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ FARMALL – ΑΝΕΣΗ CASE IH.
Καλά μελετημένη εργονομία σε όλα τα συχνά χρησιμοποιούμενα χειριστήρια, όπως το λεβιέ ταχυτήτων, τους λεβιέδες εξωτερικών εργασιών, το χειρόγκαζο

και το νέο ολοκληρωμένο λεβιέ χειρισμού φορτωτή (joystick) (προαιρετικό), κοντά στο χέρι και τοποθετημένα στο εμπρός μέρος της δεξιάς κονσόλας. 

Το αριστερό χέρι είναι ελεύθερο για το τιμόνι και τη ρεβέρσα για να εξασφαλίζεται κορυφαία παραγωγικότητα, ειδικά κατά τις εργασίες φόρτωσης.

Η ευρύχωρη καμπίνα, το μεγάλο κάθισμα και το ρυθμιζόμενο τιμόνι παρέχουν ακόμη και στον πιο σωματώδη χειριστή ένα ξεκούραστο, αθόρυβο περιβάλλον

εργασίας. Επίσης είναι διαθέσιμο ένα άνετο κάθισμα συνοδηγού. Φαρδιές πόρτες και ένα επίπεδο πάτωμα κάνουν εύκολη την είσοδο και την έξοδο από την

καμπίνα όταν κάνετε δουλειές στο χωράφι και είναι πολύ ευκολότερο να διατηρείτε καθαρό το εσωτερικό της καμπίνας.

Έχετε μια εξαιρετική θέα του χώρου εργασίας και των παρελκομένων σας, που βελτιώνεται με το προαιρετικό παράθυρο οροφής υψηλής ορατότητας για να

κάνει την εργασία με το φορτωτή ευκολότερη και ταχύτερη. Επίσης, το στάνταρ σύστημα φωτισμού περιλαμβάνει 6 φώτα για να έχετε πλήρη εικόνα ακόμη 

και τη νύχτα.

Η άνεση της καμπίνας του FARMALL C και τα εύκολης χρήσης χειριστήρια πραγματικά συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας κόστους της

αγροτικής σας επιχείρησης.

Εύκολο στη χρήση χάρη στη διαισθητική και

εργονομική διάταξη των χειριστηρίων στο δεξιό

πίνακα και στη μεσαία κολώνα.
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ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΑΜΑΡΙ ΕΝΑ FARMALL.
Η ονομασία FARMALL έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία της μάρκας Case IH – προσφέροντας πανίσχυρα, πολυμορφικά τρακτέρ από το 1923.

Σήμερα, η έμφαση συνεχίζει να δίνεται στις συμπαγείς διαστάσεις, την εξαιρετική ευελιξία, την ευκολία λειτουργίας και την υψηλή αναλογία

ισχύος προς βάρος, για να προσφέρεται μια τεράστια γκάμα δυνατοτήτων. Στιβαρά και αξιόπιστα, τα τρακτέρ αυτά είναι σχεδιασμένα να

ταιριάζoυν σε κτηνοτροφικές μονάδες, σε φαρδύτερα περιβόλια και στις καθημερινές αγροτικές εργασίες ακριβώς εκεί που τα χρειάζεστε.

Ανεξάρτητα εάν χρησιμοποιείται με αναρτημένα μηχανήματα, για καλλιέργεια εδάφους ή μεταφορά – τα τρακτέρ FARMALL C ανταποκρίνονται

στη φήμη τους περίφημα.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

FARMALL 55 C 41 kW / 56 hp 4 κύλινδρος 3.2 λίτρων με υπερσυμπίεση

FARMALL 65 C 48 kW / 65 hp 4 κύλινδρος 3.2 λίτρων με υπερσυμπίεση

FARMALL 75 C 55 kW / 75 hp 4 κύλινδρος 3.2 λίτρων με υπερσυμπίεση
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FARMALL C – ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ
ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΑΣ.
Όταν χρειάζεστε υδραυλική ισχύ, εξαιρετική αναλογία ισχύος προς βάρος και ευελιξία, αυτά τα τρακτέρ χαμηλού ύψους

χρησιμοποιούνται εξίσου άνετα σε εργασίες μέσα και γύρω από γεωργικά κτίρια σε κτηνοτροφικές μονάδες, σε εφαρμογές

στο λιβάδι και σε βαρύτερες εργασίες αγρού. 

Με το χαμηλό κέντρο βάρους τους είναι επίσης ιδανικά για γεωργικές εκτάσεις στις απότομες πλαγιές και λοφώδη εδάφη. 

Μια εξαιρετική αναλογία ισχύος προς βάρος ελαχιστοποιεί τη συμπίεση κατά τις εργασίες σε λιβάδι.

ΕΥΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ.
Με επιλογή έως και 3 πίσω και 2 πλαϊνές βαλβίδες

εξωτερικών εργασιών, η υδραυλική ροή μπορεί να

κατευθυνθεί όπου είναι επιθυμητό για το χειρισμό μιας

τεράστιας γκάμας εξοπλισμού. Τα υδραυλικά παρέχουν

επίσης πάνω από 2150 κιλά ανυψωτικής ικανότητας.

Το Farmall C έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει τη τέλεια

λειτουργία εμπρόσθιου φορτωτή και την τοποθέτηση

οποιουδήποτε εξοπλισμού στο πίσω μέρος.

Στο χωράφι, στο δρόμο και την αυλή, μπορείτε να

στηρίζεστε στο FARMALL C που σας προσφέρει κορυφαία

παραγωγικότητα με χαμηλό κόστος.

Η ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ

ΔΕΔΟΜΕΝΗ.
Το κοντό μεταξόνιο και ο μικρός κύκλος στροφής

προσφέρουν στο Farmall C εξαιρετική ευελιξία.

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. 
Οι εξαιρετικής απόκρισης κινητήρες 3,2 λίτρων

με υπερσυμπίεση συνδυάζονται με ένα δυναμικό

μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων 12x12 με 40 χ.α.ω.,

επίσης διαθέσιμο με υδραυλική ρεβέρσα. Ένα

προαιρετικό κιβώτιο ταχυτήτων με έρπουσες

σχέσεις (20x20) σάς επιτρέπει να επιτύχετε

χαμηλή ταχύτητα έως και 123 μέτρα/ώρα.

Οι 540 σ.α.λ. του δυναμοδότη (PTO) παρέχουν

άφθονη ισχύ για χορτοκοπή, χορτόδεση ή ακόμη

και ελαφρύ σβάρνισμα και άφθονη οικονομία για

άπλωμα και τσουγκράνισμα με την επιλογή

στροφών δυναμοδότη 540E.

Απαιτείται έως και 54% λιγότερο λάδι

κινητήρα έναντι του άμεσου ανταγωνισμού

για 1000 ώρες λειτουργίας. 

Αυτό σημαίνει λιγότερα κόστη συντήρησης

και λιγότερος χρόνος εκτός λειτουργίας.

Λάδι κινητήρα που χρησιμοποιείται για πάνω από 1000 ώρες

3.75 μ.

Π
ηγή: Φ

υλλάδιο π
ω

λήσ
εω

ν
Farmall C      Ανταγωνιστής 1   Ανταγωνιστής 2   Ανταγωνιστής 3

Λ
ίτ
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ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Όταν αγοράζετε ένα μηχάνημα Case IH, μπορείτε να είστε βέβαιοι όχι μόνο ότι αγοράζετε το καλύτερο προϊόν, αλλά και ότι έχετε την καλύτερη υποστήριξη από τον τοπικό

αντιπρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι της Case IH μπορούν να προσφέρουν συμβουλές για την επιλογή και τη χρηματοδότηση του σωστού μηχανήματος. Επίσης θα εξασφαλίσουν

ότι σας παραδίδουν αυτό που χρειάζεστε, όταν το χρειάζεστε και θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν εσάς και τον εξοπλισμό σας με την υποστήριξη σέρβις και ανταλλακτικών

που θα περιμένατε από ένα όνομα τόσο αξιόπιστο όσο η Case IH.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

WWW.CASEIHSHOP.COM
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MOΝΤΕΛΑ FARMALL 55 C FARMALL 65 C FARMALL 75 C
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Αρ. κυλίνδρων / κυβισμός (κυβ. εκ.) / τύπος τετρακύλινδρος 3,2 λίτρων με υπερσυμπίεση

Ονομαστική ισχύς κινητήρα ECE R120 1) @ 2.300 σ.α.λ. (kW/hp) 41 / 56 48 / 65 55 / 75

Μέγιστη ροπή ECE R120 1) @ 1.300 σ.α.λ. (Nm) 221 260 310

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου(λίτρα) 90 90 90

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 

12x12 Συγχρονισμένες αλλαγές ταχύτητας - Στάνταρ / Προαιρετικά με Synchroshuttle / με Powershuttle

20x20 Συγχρονισμένες αλλαγές ταχύτητας με Creeper - Στάνταρ / Προαιρετικά με Synchroshuttle / με Powershuttle

ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Στάνταρ εμπρόσθιος άξονας 4wd ηλεκτροϋδραυλική σύμπλεξη με μπλοκέ διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης

Ακτίνα στροφής 4WD (χιλ.) 3750

ΔΥΝΑΜΟΔΟΤΗΣ (P.T.O.)

Τύπος ηλεκτροϋδραυλική σύμπλεξη

Αριθμός στροφών πίσω δυναμοδότη 540 - 540/540E προαιρετικά 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγ. παροχή αντλίας - διεύθυνση / υδραυλικό και εξωτερικές λειτουργίες (λίτρα/λεπτό) 28 / 48 28 / 48 28 / 48

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα (κιλά) 2150 2150 2150

ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ελάχιστη μήκος (χιλ.) 3792 3792 3792

Πλάτος (χιλ.) 1938 1938 1938

Ύψος (χιλ.) 2420 2420 2420

Μεταξόνιο (χιλ.) 2102 2102 2102

Βάρος (2WD με πλαίσιο ασφαλείας (ROPS)) (κιλά) 2300 2300 2300

Βάρος (4WD με καμπίνα) (κιλά) 2800 2800 2800

ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Εμπρόσθια 2WD / 4WD 7.50-16 / 360/70R20 7.50-16 / 360/70R20 7.50-16 / 360/70R20

Οπίσθια 420/70R30 420/70R30 420/70R30

1) ECE R120 αντιστοιχεί στα ISO 14396

Η ασφάλεια ποτέ δεν βλάπτει! Πάντοτε διαβάζετε το Βιβλίο Οδηγιών Χειρισμού και Συντήρησης πριν εργαστείτε με οποιονδήποτε εξοπλισμό. Ελέγξτε τον εξοπλισμό πριν από τη χρήση του και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. Ακολουθήστε τις ενδείξεις ασφάλειας των προϊόντων

και να χρησιμοποιείτε τα συστήματα ασφαλείας που παρέχονται. Τα έντυπα αυτά δημοσιεύονται για κυκλοφορία σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο στάνταρ και ο προαιρετικός εξοπλισμός και η διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων μοντέλων μπορεί να διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη.

Η Case IH επιφυλάσσεται του δικαιώματος να πραγματοποιεί τροποποιήσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στο σχεδιασμό και τον τεχνικό εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή, χωρίς αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα οποιαδήποτε υποχρέωση υλοποίησης αυτών των μετατροπών σε μονάδες που έχουν

ήδη πωληθεί. Παρόλο που καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι προδιαγραφές, περιγραφές και εικόνες σε αυτό το φυλλάδιο είναι σωστές τη στιγμή της εκτύπωσης, αυτά επίσης υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι εικόνες ενδέχεται να

παρουσιάζουν προαιρετικό εξοπλισμό ή να μην παρουσιάζουν όλο το στάνταρ εξοπλισμό. Η Case IH συνιστά λιπαντικά
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Αθήνα: Ορφέως 113, Ρουφ, Τ.Κ. 118 55, Τηλ.: 210 3408800, Fax: 210 3470555

Θεσσαλονίκη: 3o χλμ. Θεσσαλονίκης-Κατερίνης, Καλοχώρι, Τ.Κ. 570 09, Τηλ.: 2310 779000, Fax: 2310 779099

Πάτρα: 6o χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Πατρών-Πύργου, Μιντιλόγλι, Τ.Κ. 265 00, Τηλ.: 2610 520039, Fax: 2610 520646

http:/www.condellispaul.gr e-mail:info@condellispaul.gr
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