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STVOŘEN

PRO EFEKTIVNÍ
MANIPULACI
Navrhli jsme a zkonstruovali teleskopický manipulátor Farmlift pro Vaše každodenní
potřeby manipulace na Vašich farmách a zemědělských podnicích. Jakýkoliv model si
vyberete, bude spolehlivě provádět ty nejnáročnější úkoly v krátkém čase, s rychlou
odezvou a především i komfortně.

PRÁCE V POHODLÍ
Všechny modely Farmlift disponují nízkou hladinou hluku
v kabině, výborným výhledem a prémiovou ergonomií ve standardu. Mějte takové pohodlí, jaké potřebujete: od jednoduchého
modelu Farmlift 525, až po nejlépe vybavený model Farmlift 742 a vyberte si, který nejlépe vyhovuje Vašim potřebám.
Topení a ventilace jsou samozřejmostí, pouze klimatizace je na
přání a je k dispozici u každého modelu. Stabilní konstrukce
s nízkým těžištěm pro maximální bezpečnost.

VYSOKÝ VÝKON VŽDY, KDYŽ TO POTŘEBUJETE
Každá pohonná jednotka je navrhnutá pro maximální výkon.
Výkony motoru v rozmezí od 74 koní, který pohání kompaktní
model Farmlift 525, až po výkon motoru 129 koní (maximální
výkon 143 koní), který pohání modely Farmlift 635 až 742. Vždy
budete mít výkon, který potřebujete pro manipulaci. Všechny
modely nad 110 koní pohání osvědčený čtyřválcový motor, který
plní emisní normu Tier IIIB pomocí osvědčeného systému SCR.

mODEl
Farmlift 525
Farmlift 632
Farmlift 735
Farmlift 935
Farmlift 635
Farmlift 742

Max. délka ramene (m)

Max. zveda

5.7
6.1
7
9.6
6.1
7

2
3
3
3
3
4
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ací nosnost (kg)

2,500
3,200
3,500
3,500
3,500
4,200

OPTIMALIZOVANÝ VÝKON
Pohonné ústrojí je zkonstruováno pro přesný a optimalizovaný přenos výkonu. To dokazuje
i nejmenší model Farmlift 525 s hydrostatickou převodovkou a hydrogenerátorem o výkonu
80 l/min. Další modely Farmlift jsou vybaveny Powershiftovými převodovkami 4x3. Nejvýkonnější modely Farmlift řady 635 a 742 jsou vybaveny převodovkami 6x3 s možností automatického řazení Autoshift. Reverzace pod zatížením Powershuttle je u všech modelů standardní
výbavou a usnadňuje manévrovatelnost a manipulaci v úzkých prostorech.

EFEKTIVNÍ HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Každý model je vybaven perfektním hydraulickým systémem s cílem maximalizovat Váš výkon
a efektivitu. Robustní a spolehlivý zubový hydrogenerátor spolehlivě dodává výkon pro Váš
profit. Farmlift 525 je vybaven hydrogenerátorem o výkonu 80 l/min. Další modely jsou vybaveny axiálními hydrogenerátory s proměnným průtokem, které mají výkon 120 l/min pro modely
Farmlift 632, 735 a 935. Modely Farmlift 635 a 742 s nejsilnějším axiálním hydrogenerátorem
mají maximální průtok až 140 l/min. Snadné ovládání je zaručeno díky joysticku, který u modelů
Farmlift 635 a 742 naleznete integrovaný v loketní opěrce a nabízí Vám tak maximální pohodlí.

VYSOKÁ BEZPEČNOST
Modely Farmlift jsou vybaveny rámy Heavy-Duty, které zvyšují bezpečnost a teleskopickým
ramenem, jež je navrženo pro maximální pevnost a stabilitu. Pro další zvýšení bezpečnosti je
na přání k dispozici asistent proti převrácení.

SPRÁVNÁ VELIKOST PRO KAŽDOU PRÁCI
Řada teleskopických manipulátorů Farmlift vyniká kompaktními rozměry, mimořádně malým
poloměrem zatáčení a nízkým těžištěm pro optimální stabilitu a trakci. Nejmenší model je
vysoký pouze 2 metry a široký pouze 1,8 metru.

Maximální výkon motoru ECE R120
(kW/koní)
54/74
81/110
81/110
81/110
96/129
96/129

SNADNÁ ÚDRŽBA
Teleskopické manipulátory Farmlift jsou navrženy pro práci po celé dny. Díky snadné a rychlé
denní údržbě si zajistíte maximální spolehlivost s minimální časovou náročností.
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EFEKTIVNÍ MANIPULACE
S VAŠIMI KOMODITAMI
FARMLIFT DĚLÁ NEJTĚŽŠÍ PRÁCE SNADNO A RYCHLE
Profesionální farmáři se nyní mohou spolehnout na řadu teleskopických manipulátorů Farmlift. Jsou navrženy tak, aby maximalizovaly efektivitu a zajistily rychlé časy cyklů. Teleskopické manipulátory Farmlift mají vynikající stabilitu ve všech
terénech, díky nízkému těžišti a dobře zvolenému rozvoru. Řada Farmlift se zajisté stane silným a zdatným partnerem na Vaší
farmě.

PRO KAŽDOU FARMU FARMLIFT
Šest modelů Farmlift v různých konfiguracích do každého zemědělského provozu – kompaktní modely s délkou výložníku
5 metrů až po maximální délku výložníku 9 metrů. Od jednoduchého modelu až po nejvyšší možné specifikace pro nejtěžší
práce. Ať už si vyberete jakýkoliv Farmlift, vždy se můžete spolehnout na vynikající výkon, perfektní ergonomii, moderní styl
a robustní stroj, který od CASE IH očekáváte.

JEDNODUCHOST V KOMPAKTNÍM BALENÍ
Farmlift 525 nabízí jednoduché řešení pro malé farmy, které potřebují přesné rozměry do omezených prostor pro manipulaci.
Snadné použití s intuitivním ovládáním, flexibilním a obratným modelem s délkou výložníku.

MANIPULACE VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ
Šesti metrová délka výložníku pro Farmlift s maximální nosností 3 200 kg, 7 metrový výložník pro Farmlift 735 a 9 metrový
výložník pro verzi Farmlift s maximální nosností obou modelů 3 500 kg pro větší univerzálnost a komfort práce. Další výhodou
je axiální hydrogenerátor s Load Sensingem pro optimální a regulovatelný výkon hydraulického systému. Snadno ovladatelný
také díky voliči převodového stupně na joysticku. Ergonomická sedadla, topení, ventilace a klimatizace umožňují vytvořit
příjemné pracovní prostředí pro obsluhu.

MISTR VZPĚRAČ
Nejsilnější model řady Farmlift 742 vyniká výkonem, vysokou nosností, vynikajícím komfortem a bezpečnostními prvky,
nezbytnými pro náročné pracovní dny v manipulaci, ale i v dopravě. Závislým prvkem na výkonnosti je axiální hydrogenerátor
s maximálním výkonem až 140 l/min. Dalším účelným prvkem komfortní výbavy je Powershuttle s možností reverzace na
joysticku i s tlačítky pro volbu převodového stupně, pro maximální výkonnost a produktivitu. Kabina s označením LUX CAB
s ergonomickým sedadlem a přesně rozmístěnými ovládacími prvky poskytuje perfektní komfort. Tento stroj je pro Vás to
nejlepší řešení.
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MODELY
Maximální zvedací kapacita [kg]
Maximální dosah teleskopického ramene [m]
MOTOR
Typ
Obsah motoru [cm3]
Jmenovitý výkon motoru ISO 14396 – ECE R1202) při min-1 [kW/koní]
Maximální výkon motoru ISO 14396 – ECE R1202) při min-1 [kW/koní]
Maximální točivý moment motoru ISO 14396 – ECE R1202) při min-1 [kW/koní]
Objem palivové nádrže, Palivo/AdBlue [l]
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ
Typ
Powershuttle
Maximální pojezdová rychlost [km/h]
NÁPRAVY
Samosvorný diferenciál přední nápravy
Samosvorný diferenciál zadní nápravy
PROVOZNÍ BRZDY
Typ
Počet kotoučů na nápravu
Parkovací brzda
HYDRAULICKÝ SYSTÉM
Zubový hydrogenerátor [l/min]
Axiální pístový hydrogenerátor [l/min]
Objem hydraulické nádrže [l]
ŘÍZENÍ
Režimy řízení
ROZMĚRY DISKŮ A PNEUMATIKY*
Standard
Na přání
ROZMĚRY1)
A: Délka od výložníku po zadní závaží [mm]
B: Rozchod kol [mm]
C: Světlá výška [mm]
D: Max. šířka [mm]
E: Rozvor [mm]
F: Výška po vrchol kabiny [mm]
Celková hmotnost s vidlemi a řidičem [kg]
* dle legislativy Vaší země nebo specifikace stroje
• Standard
Na přání – není k dispozici

1)

se standardními pneumatikami

FARMLIFT 525

FARMLIFT 632

FARMLIFT 735

FARMLIFT 935

FARMLIFT 635

FARMLIFT 742

2,500
5,7

3,200
6,1

3,500
7,0

3,500
9,1

3,500
6,1

4,200
7,0

4V motor, Tier 4A
3,331
55 / 74 při 2,200
261 při 1,500
80/-

81 / 110 při 2,200
89 / 121 při 1,800
498 při 1,500
89 / 121 při 1,800

Hydrostatická
•
26

•

přeplňovaný čtyřválcový motor s vysokotlakým vstřikování Common Rail, plní emisní normu Tier 4A
4,485
81 / 110 při 2,200
81 / 110 při 2,200
96 / 129 při 2,200
96 / 129 při 2,200
89 / 121 při 1,800
89 / 121 při 1,800
105 / 143 při 1,900
105 / 143 při 1,900
498 při 1,500
498 při 1,500
590 při 1,500
590 při 1,500
140/27
89 / 121 při 1,800
89 / 121 při 1,800
105 / 143 při 1,900
105 / 143 při 1,900
4x3 PowerShift
6x3 Auto-Shift
•
•
•
•
40

•
•

•
•

–
140 / 240

–
140 / 240

4,985
1,873
415
2,340
3,000
2,447
7,935

5,239
1,873
415
2,340
3,000
2,447
8,000

kotoučové v olejové lázni s hydraulickým posilovačem
6 předních kotoučů a 4 zadní kotouče
Přední náprava s SAHR (Pružinový brzdový válec s hydraulickým válcem)

6 předních kotoučů

80 / 230
–
170

•
•

120 / 240
–

120 / 240
–

120 / 240
–
105

přední náprava, obě řízené nápravy, krabí chod
12 x 18
12 x 16,5 průmyslové
4,100
1,500
310
1,800
2,350
1,990
4,800
2)

460 / 70 R24
500 / 70 R24
4,985
1,873
415
2,340
3,000
2,447
7,935

5,239
1,873
415
2,340
3,000
2,447
8,000

5,472
1,873
415
2,340
3,000
2,447
8,580

norma ECE R120 korespondují s normami ISO 14396 a 97/68/EC nebo 2000/25/EC
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