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EŞSİZ GÜÇ
KUSURSUZ KONFOR!
Yen� Farmall A
Act�ve Dr�ve 4 Ser�s�

Case IH markası Türkiye’de faaliyet gösterdiği günden bu yana çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda adımlarını 
atarak doğru ürünleri en yüksek kalite ve konfor standartlarında üretmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında 
Farmall A ActiveDrive 4 serisi ilk defa TürkTraktör fabrikalarında yerli olarak üretilen yarı otomatik transmisyonu 
ile çiftçilerimiz ile buluşturulmuştu. Debriyaj kullanımını neredeyse ortadan kaldıran Farmall A serisi yüksek 
teknoloji, performansı ve konforu bir arada sunarak büyük başarı elde etti. Şimdi ise yenilenmiş
Farmall A AD4 serisi yüksek verimli Faz 4 motorları ile gücüne güç katıyor. 4 silindire sahip yüksek basınçlı 
common-rail motorları ile yeni Farmall A serisi mekanik enjeksiyonlu motorlara göre model bazında 30 Nm tork 
artışı ile çekiş performansını arttırmaktadır. Aynı zamanda üzerinde bulundurduğu SCR ünitesi sayesinde 
zehirli partikül maddeleri azaltarak gelecek nesiller için daha yeşil bir dünya bırakmak için katkı sağlamaktadır. 

Yenilenmiş motoruna ek olarak elektronik hız yönetim sistemi, kabin süspansiyonu, LED çalışma lambaları,
32 ileri 32 geri yarı otomatik transmisyonu ve üstün hidrolik ve kuyruk mili donanımları ile birlikte yenilenmiş 
Farmall A Active Drive 4 kusursuz bir mühendislik çalışması olarak çiftçilerimize sunulmaktadır.

Çevreci ve yüksek performanslı common-rail motoru ile birlikte Farmall A serisi yeni bir modeli
arasına dahil ediyor. 117 hp güç, 509 Nm maksimum tork üretebilen ve %43 oranında
bir tork rezervine sahip olan  Farmall 120A modeli en ağır tarımsal faaliyetler için
yüksek güç ihtiyacı duyan tüm çiftçilerimiz için 
en doğru seçimi oluşturmaktadır. 

Farmall 110A 110 HP 459 Nm

Farmall 100A 100 HP 419 Nm

Farmall 120A 117 HP 509 Nm
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ELEKTRONİK KONTROL 
İLE MAKSİMUM VERİM 
ELDE EDİN! 
Kaportanın altında bulunan 
elektronik kontrol ünitesi 
(ECU) traktörün kullanım 
koşullarına göre hangi 
silindire ne zaman ve ne 
kadar miktarda yakıt enjekte 
edileceğini devamlı olarak 
hesaplayarak maksimum 
yakıt optimizasyonu elde 
etmenizi sağlar. 

Yeni Farmall A Active Drive 4 serisinin kalbinde atan yeni nesil yerli üretim common-rail yakıt 
enjeksiyon sistemine sahip 4 silindirli motorlar 100-110-117 hp aralığında güç üretmektedir. 
1.800 bar yüksek basınç oluşturabilen yeni common-rail yakıt enjeksiyon teknolojisi aynı 
beygir gücündeki mekanik motorlara kıyasla 30 Nm tork artış sağlayarak kullanıcılarına 
tarlalarında yepyeni bir deneyim yaşatmaktadır. Yüksek tork değerlerine ek olarak %43’lere 
varan tork rezervi sayesinde yeni Farmall A serisi en ağır toprak koşullarında bile dur durak 
bilmeksizin işlerin ara verilmeden tamamlanmasına yardımcı olur. 

YERLİ FAZ 4 MOTORLAR İLE
YÜSEK PERFORMANSI HİSSEDİN

 Farmall 100A Farmall 110A Farmall 120A
Nominal Motor Gücü 100 110 117
Maksimum Tork @ 1.400 d/d 419 459 509
Yakıt Enjeksiyon Sistemi                     Yüksek Basınçlı Common-Rail Yakıt Enjeksiyonu
Emisyon Seviyesi  Faz 4 (Tier 4b)
Motor Emisyon Çözümü  Yalnızca SCR Katalizörü
Yakıt Deposu  150 litre
AdBlue Deposu  16 litre
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Yeni Farmall A serisi sadece performansta değil, çevrecilik konusunda da yeni standartları belirlemekte. Rakiplerinden farklı olarak Farmall A 
serisi yalnızca SCR katalizör teknolojisine başvurarak performanstan ödün vermeden Faz 4 emisyon gereksinimlerini yerine getirmektedir. 

SCR katalizörü yanmış egzoz gazları ile AdBlue sıvısını birleştirerek zehirli gazları etkisiz hale getirip partikül madde salınımını %93 oranında 
azaltmaktadır. Böylece Farmall A serisi Türkiye'de sürdürebilir tarımın öncüsü olarak üstüne düşen vazifeyi yerine getirmektedir. 

Farklı çözümlere nazaran, Farmall A serisinde 
kullanılan yalnızca SCR teknolojisi yanma odasında 

yada öncesinde her hangi bir müdahalede 
bulunmadığından motorun performansına her hangi 

bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Silindirlerdeki 
yanma işleminden sonra yanmış gazlar traktörün 
sağ tarafında bulunan SCR katalizörüne alınarak 

etkisiz hale getirilmektedir. 

Traktörün yakıt deposuna 
entegre olan 16 litrelik 

AdBlue deposu kolay ve 
hızlı dolum olanağı 

sağlamaktadır. 

Yeni Faz 4 motorlara sahip traktörler ile çevreye daha az iz bırakın, 
yarınlarımızı koruma altına alın. 180 tane Faz 4 traktörün egzoz gazı 
salınımı 1 adet Tier 1 traktörün salınımına eşittir. 

ÇEVRECİ MOTORLAR İLE GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN

 Tier 1: 1 Tier 2: 4 Tier 3: 6 Tier 4a: 100 Tier 4b: 180

N�trojen
ve Su

Yanmış
Egzoz Gazı

SCR
Katal�zörü

AdBlue Tankı
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Yeni Farmall A serisinin Faz 4 motorları yüksek performansı ve en güncel emisyon teknoloji-
lerini sunmak ile yetinmeyip çiftçilerimizin kullanım kolaylığını arttıran ve gün boyu çalışmala-
rında yorgunluğu azaltan farklı özellikleri de bünyesinde barındırmaktadır. 

Yerli S8000 common-rail motorların bakım aralığı 300 saatten 
600 saate uzatılarak bakım maliyetleriniz optimize edilmektedir. 

EN GÜNCEL
MOTOR DONANIMLARI

Elektronik hız yönetim sistemi ile 2 farklı motor devri hafızaya alınıp ihtiyaç 
anında tek tuşa basarak uygulanabilmektedir. Bu sayede el ve ayak gazı 
kullanım ihtiyacı azaltılarak operatör yorgunluğu en aza indirgenmektedir. 
Standart olarak sunulan hız yönetim sistemi ile özellikle sıra sonlarında 
zamandan tasarruf etmeniz sağlanmaktadır. 

Bir diğer standart özellik olan 
elektronik akü şalteri ise tek 
tuşa basarak traktörün elektrik 
akımını tamamıyla kesmenizi 
sağlar. Bu sayede acil 
istenmedik kazalar 
önlenebilmektedir.
Ayrıca traktörü uzun süre 
kullanmadığınız dönemlerde 
elektrik akımını keserek akünün 
kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. 
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ACTIVE DRIVE 4
TRANSMİSYON
Kusursuz çalışmak
�steyenler �ç�n tasarlandı.

AVANTAJLAR
 32 ileri – 32 geri vites seçeneği ile farklı bölgelerde istenilen hız aralıkları
 Active Drive 4 transmisyon sayesinde debriyaj kullanımına ihtiyaç duymadan vites değişimi
 0.28 km/ hızdan 40 km/h hıza kadar geniş hız aralıkları sayesinde çok düşük hızlarda yüksek verimli çalışma 
 Tarla çalışmaları sırasında kullanılabilecek 24 adet vites seçeneği
 Active Drive 4 transmisyonun sunduğu yumuşak vites geçişleri sayesinde güç kaybı olmadan çalışmalara devam etme 
 Elektro-hidrolik Power shuttle sayesinde sıra sonu dönüşleri debriyaj kullanmaya gerek kalmadan kolaylıkla gerçekleştirme
 Otomatik çift çeker sistemi ve diferansiyel kilidi ihtiyaç anında devreye girerek zor koşullarda konforlu çalışma 

Case IH FarmallA Active Drive 4 serisi motorunda 
ürettiği yüksek güç ve tork değerlerini en iyi şekilde 
çalışmalara aktarabilmeyi sağlayan Active Drive 4 
transmisyonla tasarlanmıştır.
Active Drive 4 yarı otomatik transmisyonu temsil 
etmektedir ve kesintisiz vites geçişleri sayesinde tüm 
çalışmaların verimliliğini arttırmaktadır.

Kademe içi hız vitesleri arasında debriyaj kullanımına 
ihtiyaç duymayan, düğmeler ile kolaylıkla vites 
değiştirme imkanı sunan Active Drive 4 transmisyon, 
kusursuz ve sarsıntısız vites geçişleri ile çalışmaların 
konfor seviyesini zirveye çıkarmaktadır.

Toplamda 32 ileri - 32 geri vites seçeneğine sahip 
Active Drive 4 transmisyon 0.28 km/h hızdan 40 km/h 
hıza kadar geniş bir aralıkta kullanılabilmektedir. 

Çalışmalardaki verimi maksimum seviyede tutan 
Active Drive 4 transmisyona ek olarak 
elektro-hidrolik power shuttle kolu,
power shuttle hassasiyet ayarı, otomatik çift çeker 
sistemi - otomatik diferansiyel kilidi ve kolay
vites değiştirmeyi sağlayan butonlar gibi yardımcı 
donanımlar sayesinde tüm çalışmalarda konfor
ön planda tutulur. 
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1) El debriyajı
2) Vites yükseltme
3) Vites düşürme

Otomatik çift çeker sistemi ve diferansiyel kilidi.

FarmallA ser�s� güçlü Act�ve Dr�ve 4 transm�syonunun kullanımını
en �y� şek�lde destekleyen üstün donanımları da standart olarak sunmaktadır.
Bu donanımlar çalışma performansını ve kullanıcının konforunu maks�mum sev�yeye taşır. 

OTOMATİK
DİFERANSİYEL KİLİDİ
VE ÇİFT ÇEKER SİSTEMİ
Çift çeker sistemi ve
diferansiyel kilidini operatörün 
otomatik olarak  kullanmasını 
sağlayan sistemdir.
Bu sistem sayesinde çift çeker 
sistemi ve diferansiyel kilidi 
gerektiği anlarda otomatik 
olarak devreye girerek 
operatörün zor koşullarda 
verimli çalışmasını sağlar. 

ELEKTRO-HİDROLİK
POWER SHUTTLE
Sıra sonu dönüşleri veya manevra 
alanının dar olduğu yerlerde ileri - geri
hareketi debriyaja basmadan yapmaya 
yarayan sistemdir. Direksiyonun altına 
ergonomik şekilde konumlandırılmış 
elektronik hidrolik Power shuttle sistemi 
sayesinde, kullanım konforuna ek olarak 
zamandan ve yakıttan tasarruf 
sağlanmaktadır.

POWER SHUTTLE
HASSASİYET AYARI
Elektro-hidrolik Power shuttle koluyla 
gerçekleştirilen ileri – geri hareketinin 
çalışma durumuna ve kullanılan ekipmana 
bağlı olarak yavaş yada hızlı olmasını 
ayarlamaya yarayan yardımcı sistemdir. 

1) Hızlı kavrama
2) Standart kavrama
3) Yavaş kavrama
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SİZİNLE
ÇALIŞMAYA HAZIR!
Tüm çalışmalara uygun
üstün h�drol�k donanım.

Case IH FarmallA Active Drive 4 serisi farklı tarımsal 
ekipmanlarla çalışması sırasında verimin yüksek 
olmasını sağlamak için elektro-hidrolik donanımlarla 
tasarlanmıştır. Elektronik çeki kontrol sistemi, 5.400 kg 
hidrolik kaldırma kapasitesi, 6 adet hidrolik güç çıkışı, 
çamurluk üzeri hidrolik kumanda kolları ve hidrolik orta 
kol FarmallA serisinin üstün donanımlarından yalnızca 
birkaç tanesi.

Standart olarak sunulan elektronik çeki kontrol 
sistemi ağır tarımsal ekipmanların kontrolünü 
kolaylaştırarak özellikle toprak altı çalışmalarda 
yüksek hassasiyetle istenilen seviyede çalışmayı 
sağlar. Elektro-hidrolik sistemler sayesinde tüm 
hidrolik ayarları ihtiyaca göre değiştirilebilen 
FarmallA serisinde üstün performans
hedeflenmiştir. 

ELEKTRONİK ÇEKİ KONTROL SİSTEMİ
Tüm tarımsal ekipmanlarla yüksek verim
ve hassasiyetle çalışmak üzere tasarlanan elektronik 
çeki kontrol sistemi FarmallA serisinin tüm modellerinde 
standart olarak sunulmaktadır. Hidrolik kolların 
yükseklik ve derinlik ayarlarını yüksek hassasiyetle 
gerçekleştiren elektronik çeki kontrol sistemi, isteğinize 
göre ayar yapmanızı sağlayan hidrolik sistem ayar 
kollarıyla desteklenmektedir. Bu sayede 5.400 kg 
kaldırma kapasitesine sahip hidrolik sistem tüm ağır 
tarımsal ekipmanlarla uyumlu çalışmaktadır.

ÇAMURLUK ÜZERİ
HİDROLİK KUMANDA KOLLARI
Tarımsal faaliyetleri verimli ve konforlu kılmak adına
tüm ince detayların düşünüldüğü FarmallA serisi, hidrolik
kolların dışarıdan kontrol edilmesini sağlayan çamurluk
üzeri kumanda kollarını standart olarak sunmaktadır. 
Özellikle tarımsal ekipmanların bağlanması sırasında
kullanılan bu sistem, konfor ve güveni buluşturmaktadır.

HİDROLİK SİSTEM AYAR 
KUMANDALARI
Hidrolik sistemin ihtiyaca göre 
ayarlanmasına yarayan sistemdir. Bu 
sistem sayesinde hidrolik kolların 
kaldırma yüksekliği ve indirme 
hızlarını kontrol edilmektedir.



ZOR İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIN
Güç ve ekonom�y� buluşturan kuyruk m�l� tasarımı. Active Drive 4
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Case IH FarmallA Active Drive 4 serisi 
tarımsal faaliyetlerde maksimum verimlilik 
hedeflenerek tasarlanmıştır.
Çalışmalarda yüksek performans 
sağlaması, traktör-ekipman uyumunu en 
üst seviyeye taşıması ve uzun çalışma 
saatlerinde kullanıcıya konforlu bir ortam 
sunması FarmallA serisini ön plana 
çıkarmaktadır.  Elektro-hidrolik kuyruk mili 
kavraması, 540-540E-1000 devir/dakikalık
üç farklı kuyruk mili devri, otomatik kuyruk 
mili fonksiyonu gibi bir çok üstün donanım 
FarmallA serisiyle beraber sunulmaktadır. 
Ayrıca çalışmalar sırasında dijital 
gösterge paneli üzerinden anlık
kuyruk mili devri takip edilebilmektedir.

OTOMATİK (AUTO PTO)
KUYRUK MİLİ ÖZELLİĞİ
Otomatik kuyruk mili özelliği belirlenen hidrolik kol yüksekliğinde 
kuyruk milinin devre dışı kalmasına ve devreye alınmasına yarayan 
sistemdir. Elektro-hidrolik Lift-0-Matic™ ile kombine çalışabilen
bu sistem özellikle sıra sonu dönüşlerini yalnızca Lift-0-Matic™ 
kullanarak kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlar.

KUYRUK MİLİ DEVRE DIŞI BIRAKMA ÖNLEYİCİ
 Traktörün operatör koltuğuna bağlı olan
 kuyruk mili sensörü, kuyruk mili çalışmalarında 
 operatörün koltuktan kalkması durumunda traktörü 
 güvenlik amaçlı 7 saniye içinde stop eder.
 Bu gövenlik önlemi, direksiyonun yanında bulunan 
 sarı düğmeye basarak zaruri ihtiyaç anında devre 
 dışı bırakılmaktadır. Kuyruk mili sensörü sayesinde 
 istenmedik kazalar engellenerek çiftçilerimizin
 güvenliği arttırılmaktadır. 

AVANTAJLAR
 540-540E-1000 devir/dakika
 3 hızlı kuyruk mili sayesinde farklı
 tarımsal ekipmanlarla çalışma
 Elektronik-hidrolik kuyruk mili ile
 konforlu kullanım
 Otomatik (Auto PTO) kuyruk mili özelliği
 sayesinde çalışmalar sırasında ayarlanan
 hidrolik kol yüksekliğinde kuyruk milini otomatik
 olarak devreye alma – devre dışı bırakma
 Yavaş durdurulabilen kuyruk mili özelliği
 sayesinde  oluşabilecek hasarların önüne
 geçebilme ve güvenli kullanım 
 Tekerlek devri ile senkronize kuyruk mili
 seçeneği sayesinde özel tarımsal
 ekipmanlarla çalışma 
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SÜSPANİSYONLU KABİN VE
KOLTUK İLE RAHAT EDİN!
Gün boyu süren zorlu çalışma koşullarında 
Farmall A serisi standart olarak sunduğu
çift noktalı kabin süspansiyonu ve sertliğini 
isteğinize göre ayarlayabildiğiniz hava 
süspansiyonlu sürücü koltuğu ile kabin içi 
konforunuzu maksimum seviyeye taşımaktadır. 

Yeni Farmall A serisi 
standart olarak 
sunduğu ön ve arka 
LED çalışma lambaları 
ile gecelerinizi 
gündüze çevirecek 
aydınlatma donanımı 
sunmaktadır. 

FARMALL A İLE KONFORLU
KABİNİN TADINI ÇIKARIN
Uzun çalışma saatlerinde size konforlu bir alan sunan yeni Farmall A serisi, sahip 
olduğu düşük ses seviyeli klimalı kabini, hava süspansiyonlu konforlu koltuğu, geniş 
görüş açısına sahip teleskopik aynaları ve tüm kontrol kumandalarının sağ panel 
üzerine ergonomik olarak yerleştirilmesi sayesinde en büyük yardımcınız oluyor. 



TEKNİK BİLGİ

MODEL Farmall 100A Farmall 110A Farmall 120A
MOTOR     
Nominal Motor Gücü (ECE R120)  HP 100 110 117
Maksimum Motor Gücü (ECE R120)  HP 105 115 117
Silindir Sayısı / Aspirasyon adet 4 4 4
Silindir Hacmi  litre 3,9 3,9 3,9
Maksimum Tork (@1400rpm) Nm 419 459 509
Tork Rezervi % 37 37 43
Yakıt Depo Kapasitesi  litre 150 150 150
AdBlue Depo Kapasitesi litre 16 16 16
Elektronik Akü Şalteri  Standart Standart Standart
Elektronik Hız Yönetim Sistemi  Standart Standart Standart
Enjeksiyon Sistemi  Yüksek Basınçlı Common-Rail Yüksek Basınçlı Common-Rail Yüksek Basınçlı Common-Rail
Emisyon Seviyesi  Faz 4 Faz 4 Faz 4
Egzoz Emisyon Sistemi  SCR SCR SCR
TRANSMİSYON     
Transmisyon Tipi  Yarı Otomatik Yarı Otomatik Yarı Otomatik
Vites Seçeneği  32 ileri 32 geri 32 ileri 32 geri 32 ileri 32 geri
Sürüngen Vites  Standart Standart Standart
Elektronik Powershuttle İleri Geri Mekik Kolu  Standart Standart Standart
Powershuttle Hassasiyet Ayarı  Standart Standart Standart
Maksimum İlerleme Hızı km/h 40 40 40
Otomatik Çift Çeker Sistemi  Standart Standart Standart
Otomatik Arka Diferansiyel Kilidi   Standart Standart Standart
HİDROLİK SİSTEM     
Elektronik Lift-0-Matic™  Standart Standart Standart
Kaldırma Kapasitesi  kg 5400 5400 5400
Hidrolik Orta Kol  Standart Standart Standart
Hidrolik Güç Çıkışları  adet 6 6 6
Elektronik Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası  Standart Standart Standart
Asansör Tip Çeki Sehpası   Standart Standart Standart
KUYRUK MİLİ     
Tipi  Üç Hızlı - Elektronik Üç Hızlı - Elektronik Üç Hızlı - Elektronik
Devir Seçenekleri  d/dak 540/540E/1000 540/540E/1000 540/540E/1000
Motor devri @540 d/dak PTO devri d/dak 1938 1938 1938
Motor devri @540E d/dak PTO devri d/dak 1535 1535 1535
Motor devri @1000 d/dak PTO devri d/dak 1926 1926 1926
Elektronik Çamurluk Üstü PTO Kumandası  Standart Standart Standart
ÖLÇÜLER     
Dingil Açıklığı mm 2519 2519 2519
Toplam Traktör Uzunluğu mm 4570 4570 4570
Ön iz genişliği (14.9R24) mm 1560 - 2002 1560 - 2002 1560 - 2002
Arka iz genişliği (18.4R34) mm 1588 - 2090 1588 - 2090 1588 - 2090
Kabin Yüksekliği mm 2787 2787 2787
AĞIRLIKLAR     
Toplam Ön Çanta Ağırlık  10 adet x 40 kg 10 adet x 40 kg 10 adet x 40 kg
Toplam Arka Ağırlık  4 adet x 45 kg 4 adet x 45 kg 4 adet x 45 kg
LASTİK SEÇENEKLERİ     

1. Opsiyon    Ön  14.9R24 14.9R24 14.9R24
                     Arka  18.4R34 18.4R34 18.4R34

2. Opsiyon    Ön  - 13.6R28 13.6R28
                     Arka  - 16.9R38 16.9R38
DONANIM ÖZELLİKLERİ
Kabin Süspansiyonu  Standart Standart Standart
LED Çalışma Lambaları  Standart Standart Standart

• Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına  sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
• Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
• Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz. www.caseih.com.tr        444 17 71


