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MEER VOOR MINDER.
Bij Case IH ontwikkelen we tractoren met voldoende vermogen en prestaties voor
het belangrijkste werk: het uwe. Wij ontwierpen de no-nonsense Farmall A-tractoren
voor kleinere landbouwbedrijven, landgoederen en gemeentelijke toepassingen
en voor commerciële gebruikers die ze betrouwbaar en efficiënt vinden.
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ALLES WAT U VERWACHT VAN EEN EENVOUDIGE EN VEELZIJDIGE TRACTOR. EN MEER DAN DAT.
De Farmall A-familie van Case IH is gebouwd met beproefde basisonderdelen voor eenvoudige bediening en stevige betrouwbaarheid,
waaronder:
• Een sterke, zorgeloze dieselmotor met 4 cilinders, betrouwbaar en brandstofefficiënt.
• Een eenvoudige, gemakkelijk te bedienen gesynchroniseerde mechanische transmissie.
• Een overvloed aan trekkracht en hydraulica voor het laden, kilveren, balenpersen, maaien en bewerken van uw percelen.
Maar er is meer. Bovendien voorzien wij elke Farmall A-tractor van standaarduitrusting die u niet van een franjeloze machine verwacht – zoals
een 3-puntshef met flexibele verbindingsstukken, een opklapbare ROPS en een hydraulisch ventiel achteraan.

MODEL
FARMALL 55A

BRUTOVERMOGEN
55

AFTAKAS
47,5

AS
2WD / 4WD

TRANSMISSIE
8x8
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MEER COMFORT. MEER STANDAARDFUNCTIES.
Een nieuwe norm voor standaarduitrusting. Meer comfort. Meer standaardfuncties.
Case IH was niet zuinig toen we de Farmall A-tractor ontwierpen:
• Comfortabel bestuurdersplatform – breder, met minder trillingen dan de concurrentie.
• Bediening met de vingertoppen – handig geplaatst, makkelijk te begrijpen en te bedienen.
• Hydrostatische besturing – voor moeiteloze bediening en uitstekende wendbaarheid bij laderwerk.
In tegenstelling tot de basismodellen van onze concurrenten, bieden Farmall A-tractoren meer
standaardfuncties voor betere prestaties, zoals:
• 3-puntshef – met flexibele verbindingsstukken die het bevestigen van werktuigen vergemakkelijken.
• 540 tpm aftakas – volledig onafhankelijk om uw werktuigen aan te drijven.
• Hydraulisch ventiel achteraan - makkelijke aansluiting voor hydraulische werktuigen.

Hydraulisch ventiel. In tegenstelling

Geniet van het zicht. Een aflopende

Bestuurderscabine. Geniet van het werk in

Askeuze. Elke Farmall A-tractor is

tot sommige concurrenten is één

motorkap biedt u tijdens het werken meer

de comfortabele bestuurderscabine. Geen

verkrijgbaar in 2WD of 4 WD, naargelang

hydraulisch ventiel achteraan

zicht vanuit uw comfortabele, luxueuze

bedieningen tussen de benen die uw

de hoeveelheid trekkracht en vermogen u

standaard op alle Farmall A-tractoren.

kuipstoel.

bewegingen hinderen.

nodig hebt.

Een tweede is verkrijgbaar als door
de dealer te installeren accessoire.
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MEER DAN U VERWACHT. MEER KEUZES.
Modellen, functies en werktuigen op maat van uw werk. Bij Case IH vinden we dat zelfs
een zuinige basistractor uw verwachtingen moet overtreffen.
Daarom is elke Farmall A-tractor:
• Intuïtief – eenvoudig genoeg voor onervaren bestuurders om met gemak te manoeuvreren.
• Comfortabel – ergonomische bestuurdersomgeving met weinig trillingen, bediening met de vingertoppen
en kuipstoel – zodat lange werkdagen voorbij vliegen.
• Handig – standaard uitgerust met een opklapbaar ROPS, zodat u onder lage plafonds en in krappe
ruimtes kunt werken.

Meer versnellingen.

Een hogere “standaard”.

Een standaard 8x8 transmissie op Farmall 55A

Onze standaard 3-puntshef heeft flexibele

geeft u meer versnellingen om tegemoet te

verbindingsstukken om werktuigen makkelijk te

komen aan de snelheid en het vermogen die een

bevestigen en telescopische stabilisatorstangen

uiteenlopende werklast vergt.

om deze stabiel te houden.
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MODELLEN

FARMALL 55A
4-cilinder, diesel / 4 / Met turbocompressor / 2.200
41,0 / 55
2.700
Standaarddiesel of B5 Biodiesel (voldoet aan ASTM 6751-normen)
Droog type uit twee delen met reinigbaar buitenelement en vervangbaar intern veiligheidselement
Tier II
51
Droge organische plaat met een diameter van 11-inch (279,4mm)
8Fx8R w/4 constant ineengrijpende tandwielen, 2 rijen constant ineengrijpende tandwielen & gesynchroniseerde omkeerinrichting
7,5x16, 6PR (F2) / 14,9x28, 6PR (R1)
9,5x24, 6PR (R1) / 14,9x28, 6PR (R1)
Individuele mechanisch bestuurde natte schijf / Handmatig op te trekken handrem met front-assist
Te bedienen met mechanisch voetpedaal

Vaste versnellingspomp met open centrum
44
Hydrostatische stuurbekrachtiging met speciale versnellingspomp 20.1
64,1
Standaard 1 klep achteraan met open centrum, tweede regelklep optioneel verkrijgbaar
II/I
Eén hendel, Standaard mechanische trekkrachtregeling
1060
Standard 540-TPM, met opklapbare schachtbescherming voor aftakas
12 volt, 55 amp
2 halogeenkoplampen met hoge/lage straal, veiligheidsknipperlichten / richtingaanwijzers
Wegklapbaar
1.750 / 1.970

VEILIGHEID EERST. Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. Bovendien dient gecontroleerd te worden
of alle functies op de juiste wijze functioneren. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw
persoonlijke veiligheid werden aangebracht. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de
beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande informatie,
wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds
verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse
gaan zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen de optionele uitrusting
weergeven en niet altijd de standaardmodellen.
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-smeermiddelen

Beperkte slip
Mechanische hendel

Case IH verkiest

MOTOR
Type / Aantal cilinders / Aanzuiging / Inhoud (cm3)
Brutomotorvermogen, (kW / pk)
Nominale toerental (tpm)
Brandstoftype
Luchtfilter
Emissienorm
Brandstoftankinhoud (l)
TRANSMISSIE
Tractiekoppeling
Basis op standaardtractor 20x20
Afmeting banden: 2WD – voor / achter
Afmeting banden: 4WD – voor / achter
REMMEN
Voetremmen / handrem
ACHTERAS
Differentieelslot achteraan
VOORAS
Differentieelslot vooraan
Bediening van de voorwaartse koppeling
HYDRAULICA
Soort systeem
Pompvermogen werktuig (lpm)
Stuur- & onderhoudssysteem (lpm)
Totaal maximaal tractordebiet (lpm)
Regelkleppen
3-PUNTSHEF ACHTERAAN
Categorie
Positieregeling, trekkrachtmeetsysteem
OECD-hefvermogen (kg)
ACHTERAFTAKAS
ELEKTRISCH
Alternator
Lichten
ALGEMEEN
ROPS
Transportgewicht (kg) ongev.: 2WD / 4WD

