
Farmall 75 A 

ŠPECIFIKÁCIA TRAKTORA  

 

Motor 

CASE IH, 3 válcový motor - FPT, obejm 2,9 l, přeplňování turbodmychadlem s mezichladičem stlačeného 

vzduchu s elektronickým vstřikováním Common Rail s technologií řešení emisní normy Stage V, palivová nádrž 

82 l, akumulátor 100 Ah, výfuk vyveden u sloupku A, předehřev pro studený start, fixní spojka ventilátoru 

FARMALL 75 A - jmenovitý výkon motoru (ECE R120): 55 kW (75 k) při 2300 min-1, maximální točivý 

moment 341 Nm, záloha točivého momentu 54 % 

Převodovka 

40 km/h, plně synchronizovaná, 12 převodových stupňů vpřed, 12 vzad, ovládání pojezdu 

vpřed/vzad Synchroshuttle. Vývodová hřídel elektrohydraulicky ovládaná 540/540E ot/min, koncovka 6 drážek 

 

Přední a zadní náprava 

Hnaná přední náprava 4WD, elektrohydraulické zapínání pohonu všech kol, samosvorná uzávěrka 

diferenciálu, hydraulické čerpadlo pro řízení 29 l/min, přední pevné blatníky 400 mm, 1 hydraulický válec pro 

řízení, 

Kotoučové brzdy zadní nápravy v olejové lázni, mechanická parkovací brzda, mechanické spínání zadní uzávěrky 

diferenciálu 

Hydraulický systém 

Mechanická regulace tříbodového závěsu (MDC), hydraulické čerpadlo s výkonem 47,7 l/min, tříbodový závěs 

Kat.II (maximální zvedací kapacita OECD 2.700 kg), s rychloupínacími koncovkami, teleskopické stabilizátory, 

stavitelné pravé a levé zvedací táhlo, mechanické externí ovládání zadního TBZ,  2 okruh hydrauliky s jedním 

okruhem s plovoucí funkcí, 7 pinová zásuvka pro připojení přívěsu 

Kabina 

Komfortní kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu se střešním oknem, příprava na rádio, stěrač 

předního a zadního okna, ostřikovač předního okna, nastavitelný sloupek řízení, sedadlo řidiče s mechanickým 

odpružením a loketními opěrkami, sedadlo spolujezdce s pásem, vnější zpětná zrcátka, 2 přední + 2 zadní 

pracovní světla, otevíratelná zadní boční okna, schránka na nářadí, odpojovač baterií, maják na sloupku 

kabiny 

Příslušenství 

Integrované tažné oko, zadní etážový závěs pro přívěs s mechanickým kolíkem 

Pneumatiky 

14.9 R20 přední (HD disk), 16.9 R30 (420/85 R30) zadní 

Specifikace v základní výbavě 

Hmotnosti a rozměry → šířka x výška x délka 1.922 x 2.495 x 3.856 mm, rozvor 2.078 mm, celková 

hmotnost přívěsu 9 000 kg, provozní hmonost 2,880 - 3,5 t, maximální hmotnost 4,8 tun 



 


