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CASE IH Farmall 85C 12/12 összkerékhajtású erőgép - (63 kW /
86 LE)
Azonosító szám: 1905231G

Motor:
3400 cm3-es, 4 hengeres turbo diesel motor, töltőlevegő-visszahűtéssel, Tier 4 besorolású
Névleges teljesítmény: (ECE R120) 63 kW (86 LE) 2300 fordulat / percnél
Maximális teljesítmény: (ECE R 120) 63 kW (86 LE) 1900 fordulat / percnél
Száraz levegő szűrő, 160 l üzemanyagtartály, kipufogó az ’A’ oszlop mellett, hidegindító berendezés,
120 A generátor, visco ventilátoros hűtés
Hajtómű:
12/12 mechanikus sebességváltó, mechanikus irányváltó, 40 km/h sebességgel
Kardánhajtás:
2 fokozatú hátsó TLT hajtás 540//1000 fordulat/perc, kapcsoló a jobb konzolon, fordulatszám választó
kar bal oldaldalt, mechanikus TLT kapcsolás
Első híd:
Erősített HD első híd, elektrohidraulikus összkerékhajtás kapcsolás, automata első differenciál zár, 36
liter/perc-es szállítómennyiséggel rendelkező kormányszivattyú
Fék és differenciálzár:
Erősített HD hátsó híd, nedves tárcsafék a hátsó hídban, automatikus összkerékhajtás kapcsolás
fékezésnél (Opti-Stop), 2 körös légfékberendezés ABS csatlakozóval, + 1 körös légfék, mechanikus
rögzítő fék, hátsó differenciálzár
Hidraulika:
64 liter/perces szállító mennyiséggel rendelkező hidraulika szivattyú, 3 pár mechanikusan vezérelt
gyorscsatlakozó, úszóhelyzettel, gyorscsatlakozók olajgyűjtő tartállyal
Emelőkarok / alváz:
Szabványos hárompont függesztő berendezés KAT. 2, alsó és felső bekötések gyorskapcsolóval,
munkaeszköz sínnel, MHR, 2 db kisegítő emelő munkahenger, maximális emelő kapacitás 4400 kg,
magasságban állítható automata vonófej 33 mm csap átmérővel, alsó húzó
Kabin:
Komfortkabin klímaberendezéssel, fix első szélvédővel, fűtés és levegő keringtető berendezés,
analóg/digitális műszerfal, nyitható oldal ablak, dönthető kormányoszlop, légrugós vezető ülés karfával,
üléskapcsolóval és biztonsági övvel, szerszámos láda, 2 db munkalámpa elől a tetőben, 2 db
munkalámpa hátul, rádió hangszórókkal és antennával, tetőablak napfényrolóval, elektromos
áramtalanító kapcsoló a ’B’ oszlopban, teleszkópos külső visszapillantó tükrök, pótülés biztonsági övvel,
rendszámtábla tartó a tetőben hátul, sárga forgóvillogó baloldalt, hátsó ablaktörlő-mosó berendezés
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Gumiabroncsozás:
Elöl: 340/85R24, 13,6R24 állítható felni, dinamikus sárvédő
Hátul: 420/85R34, 16,9R34 állítható felni, hátsó sárvédőszélesítéssel
Méretek:
Teljes hossz: 4241 mm, Szélesség: 1923 mm, Magasság: 2559 mm, Tengelytáv: 2235 mm, Nyomtáv
elöl: 1637 mm, Nyomtáv hátul: 1527 mm, Hasmagasság: 400 mm, Fordulási sugár: m
Minimális önsúly: 4200 kg, Maximális össztömeg: 6200 kg
Egyéb felszerelések:
Mellső pótsúlyozás 330 kg, integrált vonószemmel

