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O seu concessionário CASE IH

SISTEMA HIDRÁULICO
RESISTENTE E FIÁVEL 

Controlo eletrónico do sistema hidráulico nos modelos Farmall 85, 
95, 105 e 115 C (opcional);
Até 3 distribuidores mecânicos na traseira; 
2 distribuidores laterais para controlar um implemento adicional     
(carregador frontal, implemento dianteiro) (opcional).

ECONÓMICO E EFICIENTE
MOTOR “COMMON RAIL”

Máxima performance a baixo regime de motor:
 - menor consumo de combustível;
 - redução das vibrações;
 - proteje o trator e os implementos.
Ralenti a apenas 700 rpm: consumo de combustível muito 
reduzido;
Intervalo de manutenção de 600 horas e intervalo de 
manutenção do filtro de particulas diesel de 3.000 horas.

CABINA E COMANDOS
ÁREA DE CONFORTO

O excelente design da cabina proporciona uma espetacular 
visibilidade a 360º;
Consola e Comandos intuitivos e com uma disposição 
ergonómica pensada ao detalhe;
Facilidade de acesso à posição de condução a partir de 
qualquer um dos lados;
Posição de condução muito confortável com opção de banco 
de operador com suspensão pneumática. 



INTERIOR ESPAÇOSO E CONFORTÁVEL
As portas envidraçadas de abertura ampla, com uma entrada à mesma 
altura que a cabina, facilitam o acesso a qualquer uma das portas. O 
desenho ergonómico, o assento cómodo e basculável para o 
acompanhante, a plataforma plana, o baixo nível de ruído e o ar 
condicionado conjugam-se para que, conduzir e trabalhar num Farmall 
C seja um prazer. 

SISTEMA HIDRÁULICO VERSÁTIL, PARA “PESOS PESADOS” 
Com uma capacidade de elevação traseira de até 3.700 kg, o cilindro
exterior opcional e uma bomba separada para o circuito hidráulico
externo, o Farmall C está preparado para corresponder em qualquer 
situação. Este trator foi também desenhado para trabalhar de forma 
perfeita com o carregador frontal.

VELOCIDADES DA TdF PARA MÁXIMA VERSATILIDADE
O Farmall C oferece várias velocidades TdF, do básico 540 até 
540E/1000, incluindo uma tomada de força sincronizada com o avanço 
e uma nova curva de potência perfeitamente alinhada com a TdF , que 
o torna capaz de realizar a força correta em qualquer trabalho. Além 
disso, a velocidade nominal da TdF está adaptada ao motor, 
tornando-a bastante eficiente.

POSSIBILIDADE DE ESCOLHER OS PNEUS IDEIAIS PARA SI
Os Farmall C podem ser equipados de fábrica com pneus largos que 
exercem pouca pressão no chão para trabalhar em campos de golfe, 
sem planos agressivos para campos relvados desportivos, revestido 
com design industrial para trabalhar assiduamente na estrada ou com 
pneus agrícolas convencionais. Além duma ampla seleção de pneus, 
estes modelos têm tração às quatro rodas e 100% de bloqueio do 
diferencial, tanto no eixo dianteiro como no traseiro, de forma a que a 
potência seja posta no chão para máximizar a produtividade.

COMANDOS INTUITIVOS E EFICIENTES
Os comandos são intuitivos e estão ergonomicamente posicionados na 
consola o que torna o Farmall C, um trator adequado tanto para 
conduzir de forma habitual como ocasional. Todos os comandos 
usados com frequência, como as mudanças e o acelerador de mão 
estão juntos na consola direita. O painel de instrumentos é ajustável 
com o volante e combina medidores analógicos e digitais para uma 
leitura otimizada.
VISIBILIDADE PANORÂMICA
O Farmall C foi concebido para oferecer uma visão total da área de 
trabalho e implementos. A janela no tejadilho permite  controlar 
perfeitamente o trabalho do carregador frontal. Os faróis totalmente 
ajustáveis estão integrados na cobertura de proteção e fornecem todas 
as necessidades de iluminação para trabalhar durante a noite. Como 
opção, o Farmall C também está disponível em versão ROPS.

POTÊNCIA EFICIENTE, EXCELENTES RESULTADOS
Os experimentados motores com tecnologia de injeção “Common Rail” 
de alta pressão debitam mais potência com menor consumo de 
combustível. Todos os modelos cumprem as normas da Fase IIIB com 
sistema de tratamento posterior dos gases de escape. Devido à  
avançada tecnologia dos motores, todos os modelos Farmall C 
apresentam uma rápida aceleração, mais binário e uma potência mais 
constante. 
TRANSMISSÃO ADEQUADA ÀS SUAS NECESSIDADES
Pode escolher entre uma caixa de velocidades manual ou hidráulica 
que exige menos esforço. Com uma energética transmissão mecânica 
12x12, o Farmall C atinge um máximo de 40 km/h, também disponível 
com Powershuttle. Os 4 modelos da gama estão disponíveis com 
Powershift de 2 velocidades que duplica o número de velocidades 
disponíveis para 24x24, mais Powerclutch e Powershuttle. O creeper 
de velocidades reduzidas está disponível em todas as transmissões.

FARMALL C FARMALL C

COMPACTO E
VERSÁTIL

MOTOR FPT FPTFPT FPTFPT FPTFPT
Número de cilindros / cilindrada (cm )3 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400 4 / 3.400
Tipo / Nível de Emissões
Potência nominal do motor cv @ rpm 58 @ 2.300 65 @ 2.300 75 @ 2.300 86 @ 2.300 99 @ 2.300 107 @ 2.300 114 @ 2.300
Binário Máximo Nm @ rpm 244 @ 1.500 275 @ 1.500 309 @ 1.500 351 @ 1.500 407 @ 1.500 444 @ 1.500 457 @ 1.500
Reserva de Binário OECD (%) 37

-

- -

-

- - -

38 36 34 34 35 32
TRANSMISSÃO

12x12 Synchroshift com inv. mecânico, 30 a 40 km/h

8x8 Synchroshift com inv. mecânico, 30 km/h
• • •• • •

• • •

•
24x24 Sync. com inv. mecânico e partidor mecânico, 30 a 40 km/h

12x12 Synchroshift com inv. hidráulico, 30 a 40 km/h

TOMADA DE FORÇA

TDF E ENGATE DIANTEIRO

24x24 Sync. com inv. hidráulico e partidor mecânico, 30 a 40 km/h

24x24 Powershift HI-LO com inversor eletrohidráulico, 40 km/h
12x12 Sync. com inv. mecânico e superredutor, 30 km/h
20x20 Sync. com inv. mecânico e superredutor, 30 a 40 km/h
20x20 Sync.  com inv. hidráulico e superredutor, 30 a 40 km/h
40x40 Powershift HI-LO c/ inv. eletrohidráulico e superredutor, 40 km/h

SISTEMA HIDRÁULICO

Velocidades de série / Opcionais (rpm)
Tipo

Transmissão de potência ao solo opcional para TDF (rpm)
     

Capacidade máx. de elevação do engate dianteiro (kg)
TDF dianteiro com velocidade de 1.000 rpm a 1.920 rpm 

TRAÇÃO 4WD E DIREÇÃO (TRANSMISSÃO)
Tipo

1.670 1.670 1.670 1.670

Raio de viragem mínimo (m) 3,82 3,82 3,82 4,33 4,33 4,33 4,33

Caudal Máx. total (direção/elevador) (l/min) 84 (36,5 / 47,5) 84 (36,5 / 47,5) 84 (36,5 / 47,5) 100 (36,5 / 63,5) 100 (36,5 / 63,5) 100 (36,5 / 63,5) 100 (36,5 / 63,5)
MHC (Controlo Mecânico de Engate)
EHC (Controlo Eletrónico de Engate)

Peso de envio aproximado (kg)
Peso total permitido standard/reforçado (kg)
A: Altura total (mm)
B: Longitude total (mm)

D: Distância entre eixos (mm)
C: Largura mínima (mm)

3 mecân. / 2 mecân.

2.500 / 2.100

4.500 / - 4.500 / - 4.500 / - 5.300 / 6.000 5.300 / 6.000 5.300 / 6.000 5.300 / 6.000
2.880

2.495
4.001
1.922
2.102 2.102 2.102 2.235 2.235 2.235 2.235

1.922 1.922 1.923 1.923 1.923 1.923
4.001 4.001 4.243 4.243 4.243 4.243
2.495 2.495 2.594 2.594 2.594 2.594

2.880 2.880 3.600 3.600 3.600 3.600

2.500 / 2.100 2.500 / 2.100 3.700 / 3.350 3.700 / 3.350 3.700 / 3.350 3.700 / 3.350

3 mecân. / 2 mecân. 3 mecân. / 2 mecân. 3 mecân. / 2 mecân. 3 mecân. / 2 mecân. 3 mecân. / 2 mecân. 3 mecân. / 2 mecân.

PESO E DIMENSÕES 
1)

Nº máx. de distribuidores auxiliares traseiros / distribuidores laterais

MODELO FARMALL 55 C FARMALL 65 C FARMALL 75 C FARMALL 85 C FARMALL 95 C FARMALL 105 C FARMALL 115 C

Motor Diesel Common-Rail, turboalimentado com intercooler / EURO - Fase IIIB Motor Diesel Common-Rail, turboalimentado com intercooler / EURO - Fase IIIB

-

- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

eletrohidráulico eletrohidráulico
540/540E sincro (540) 540/540 E (540/1.000 ou 540E/1.000 ou 430/540E)

540/540E 540/540E ou 540/1.000 ou 540E/1.000

eletrohidráulico eletrohidráulico

• • ••
- - -

Capacidade máxima de elevação / Capacidade de elevação
OCDE durante toda a fase de elevação a 610 mm (kg)

Equipamento de Série
1) Com Pneus de Série

Equipamento Opcional - Equipamento não disponível•


