| eerste indruk

Farmall voor veehouder
Case IH toont, in navolging op de introductie van de compacte Farmall C,
meer trekkers die de oude vertrouwde naam ‘Farmall’ dragen. De Farmall
A volgt de JX-serie op en de Famall U de JXU.
Tekst: Wilbert Beerling – Foto: Fabrikant

C

Case IH introduceert de Farmall A
en U en de fabrikant breidt de
C-serie uit. Die wordt vijfkoppig
door de toevoeging van modellen met 64 kW
(85 pk) en 71 kW (95 pk). De Farmall C is het
equivalent van de Steyr Kompakt S en ook
die serie is nu gecompleteerd met de 4085
en de 4095. Alleen op detailniveau zijn er
enkele verschillen.
De Farmall A en U verschijnen niet in Steyrkleuren. De U is de luxe versie, de zeskoppige
A-serie is meer een budgettrekker. Onder
meer de cabines verschillen, maar de U is
ook zwaarder gebouwd en verkrijgbaar in
drie uitvoeringen van 71, 79 en 86 kW (95,
105 en 115 pk). Bekeken van de achterzijde

verraden naast de achterbrug vooral de achterlichten het verschil tussen de betaalbare
A en de U.

Cabine
De bediening van de U wijst zich vanzelf.
De omkeerinrichting is even wennen. Het
dashboard is weer bij de tijd en vooral leesbaarder geworden. De oranjezwarte pook
heeft plaatsgemaakt voor een exemplaar
die eruitziet en voelt als een echte
versnellingspook.
De minimale afstand tussen het dakraam
en de voorruit maakt de cabine licht en
wellicht kun je er je voordeel mee doen bij
het werken met een voorlader. De ergono-

Case IH Farmall 95U
Motorvermogen
Motor
Cilinderinhoud
Banden
Dieseltank
Wielbasis
Hoogte
Draaicirkel
Ledig gewicht

71 kW (95 pk)
FPT F5A 3.4
3,4 l
580 / 65R38 en 480 / 65R24
155 l
235 cm
269 cm
405 cm
4.150 kg

mie, gecombineerd met de ruimte en de
lichtinval, maken de cabine tot een aan
genaam onderkomen.

Veehouderij Techniek l september 2012

37

