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НАШІ ТРАКТОРИ ПРИЙДУТЬ ВАМ 
НА ДОПОМОГУ.
Продовольчі потреби населення планети весь час зростають, висуваючи перед 
сільгоспвиробниками все більш високі вимоги. Більше кормів. Більше зерна. Більше палива. 
І все це необхідно отримати в умовах постійно скорочуваних площ, придатних для обробітку. 
Case IH допоможе задовольнити зростаючі потреби, озброївши Вас новими технологіями, 
котрі розробляються з урахуванням побажань самих сільгоспвиробників. Ми пропонуємо 
техніку, яка відрізняється неперевершеною потужністю і продуктивністю, створену 
з розумінням важливості максимального періоду ефективної роботи в будь-яких умовах 
і забезпечення комфорту для роботи оператора. Трактори Case IH дозволять Вам організувати 
роботу на власний розсуд і не втрачати впевненості перед складними завданнями, 
що виникають на Вашому шляху.
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Завдяки більш ніж 160-річному досвіду роботи в сільському господарстві компанія Case IH 
точно знає потреби фермерів. Ми розуміємо, що може допомогти вам у виробництві 
і докладаємо максимум зусиль для забезпечення необхідних технологій. 
Саме тому завдяки взаємодії з нашими клієнтами створений новий модельний ряд 
маленьких тракторів, що володіють такими характеристиками, як маневреність, 
відмінна оглядовість і керованість, а також мають безліч інших функцій. Результатом 
наших зусиль є нова серія тракторів Farmall JX.
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ТРАКТОРАМИ FARMALL JX
МОЖНА ПИШАТИСЯ
НОВЕ ПОКОЛІННЯ: УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ, МАНЕВРЕНІСТЬ, ПОТУЖНІСТЬ

МАКСИМАЛЬНА
ПРОДУКТИВНІСТЬ
Всі трактори серії Farmall JX 
оснащені оновленими
двигунами серії 8000, Tier 3.
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В Україні модельний ряд Farmall JX 
представлений першокласною 
моделлю Farmall 110 JX (110 к.с.), 
забезпечуючи абсолютно новий 
рівень потужності і продуктивності.

ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ НАВАНТАЖУВАЧІ
ПІДХОДЯТЬ ДЛЯ БУДЬ-
ЯКОЇ ЗАДАЧІ
Трактори серії Farmall JX 
на замовлення можуть 
оснащуватися навантажувачем, 
встановлюваним на заводі, 
котрий допоможе значно 
заощадити час і знизити
затрати праці та чудово підходить
для фермерських господарств 
з розвинутим тваринництвом

НОВА ТРАНСМІСІЯ З ОПЦІЄЮ 
POWER SHUTTLE ЗАБЕЗПЕЧУЄ 
ГНУЧКІСТЬ ПРИ ВИКОНАННІ
РІЗНОМАНІТНИХ ЗАВДАНЬ
Функція реверсу трактора 
без використання педалі зчеплення 
(Power Shuttle) відмінно 
підійде для роботи з фронтальним 
навантажувачем, забезпечуючи 
плавну зміну напрямку руху 
і підвищену продуктивність.

КОМФОРТ
Новий ергономічний дизайн 
кабіни відповідає будь-яким 
задачам у полі або на фермі, 
які потрібно виконувати 
протягом дня



ПРОСТИЙ ДОСТУП І
ПРЕКРАСНА ОГЛЯДОВІСТЬ
Вузькі стійки, великі дзеркала і широке вітрове
скло забезпечують Farmall JX найкращу оглядовість
фронтального навантажувача і причіпного 
або навісного устаткування серед подібних машин 
в цьому діапазоні потужності.

ЭРГОНОМІКА
Елементи управління з логічним розташуванням, 
зрозумілі і компактні прилади спрощують виконання 
завдань (задач) при роботі з тракторами Farmall JX. 
Важелі і перемикачі знаходяться під рукою, 
що дозволяє інтуїтивно виконувати роботу, 
навіть провівши зовсім небагато часу 
за кермом.

ТРАНСМІСІЯ 
З ФУНКЦІЄЮ 
POWER SHUTTLE
Трансмісія з POWER SHUTTLE 
забезпечує просте маневрування 
вперед/назад, що особливо зручно 
при роботі з навантажувачем
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КРУГОВИЙ ОГЛЯД
Додаткова нова прозора панель даху Farmall JX 
відмінно підходить для роботи навантажувача,
а вдосконалений пакет освітлення перетворює ніч на день
при роботі в темний час доби. Робоче освітлення
вбудоване в дах та легко регулюється.

ВИСОКОПРОДУКТИВНА 
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТА ВВП
Трактори Farmall JX обладнані гідросистемою 
з відкритим центром та насосом високої 
продуктивності 51,7 л/хв, на трактори 
встановлено три задніх дистанційних клапанів. 
Вантажопідйомність навісної системи становить 3565 кг. 
У стандартній комплектації поставляється з валом 
відбору потужності (ВВП) 540/1000.

ВИСОКА ПОТУЖНІСТЬ
Двигуни Tier 3 з турбонаддувом проміжним охолоджувачем
і механічною паливною системою забезпечують надійну
потужність. Проста, міцна конструкція забезпечує безперебійну
і довговічну роботу і знижує необхідність обслуговування.

ШВИДКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА
Синхромеханічна трансмісія 12х12 забезпечує 
максимальну швидкість руху 30 км/год, 
крім того, всі моделі можуть бути оснащені гальмом 
переднього мосту для безпечної роботи незалежно 
від ситуації.
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ПОТУЖНІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ.
Серія тракторів Farmall JX в Україні представлена найпотужнішою моделлю 110 к.с. Завдяки своїй економічності, 

не втрачаючи, однак, при цьому достатньої потужності і надійності, трактори Farmall JX забезпечують чудове співвідношення 

ціна-якість. Трактори Farmall JX оснащені двигунами з турбонаддувом і проміжним охолодженням для забезпечення

максимальної потужності при зниженій витраті палива. Завдяки підвищенню крутного моменту до 30%

потрібно менше перемикати передачі, що забезпечує підвищену ефективність, а результати роботи

говорять самі за себе.
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ВЕЛИКІ МОЖЛИВОСТІ
Ці трактори влаштовані так, 
що вироблювана потужність подається
саме на той вузол, в якому вона
потрібна найбільше - на колеса, 
на тягово-зчіпний пристрій, 
на кінці тяги, на ВВП або в гідравлічну
систему.

ПРОСТЕ ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ
Перевірку рівня моторної оливи можна
здійснити, не піднімаючи капот. 
Цілісний капот забезпечує простий доступ 
до комплекту елементів системи охолодження
для очищення. Циклонний повітряний 
фільтр з ежектором для відсмоктування 
пилу збільшує інтервали 
між обслуговуванням

БІЛЬШИЙ ОБ’ЄМ
ПАЛИВНОГО БАКУ ДЛЯ
ЗБІЛЬШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ
ТРУДОВОГО ДНЯ
Трактор Farmall JX в стандартній
комплектації поставляється з містким
паливним баком об’ємом 110 л, завдяки
чому можна не робити перерви протягом
дня для дозаправки, в результаті яких
знижується продуктивність.
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ТРАНСМІСІЯ ТА ВВП.
Оптимальний вибір передаточного числа при перемиканні швидкостей дозволяє 

впевнено виконувати будь-які роботи: на подвір'ї господарства, у полі чи на дорозі. 

Максимальна швидкість руху становить 30 км/год.
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ПРЕКРАСНЕ УПРАВЛІННЯ
Трансмісія с опцією Power Shuttle
особливо корисна при повторюваних 
переміщеннях в передньому і задньому 
напрямку при використанні машини 
в якості навантажувача. Якщо трактор
Farmall JX оснащений переднім
навантажувачем із серії Case IH, 
то він прекрасно підійде для підйому 
і переміщення великих тюків та інших
об’ємних матеріалів, спрощуючи
складні завдання.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВВП
На всіх моделях серії встановлено
стандартний вал відбору потужності.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛЬОВИХ РОБІТЕФЕКТИВНІСТЬ ПОЛЬОВИХ РОБІТ
Повний привод трактора Farmall JX на 4 колеса забезпечує вражаюче тягове зусилля в польових умовах Повний привод трактора Farmall JX на 4 колеса забезпечує вражаюче тягове зусилля в польових умовах Повний привод трактора Farmall JX на 4 колеса забезпечує вражаюче тягове зусилля в польових умовах 
і безпеку при роботі на схилах. Диференціал переднього мосту з підвищеним внутрішнім тертям і безпеку при роботі на схилах. Диференціал переднього мосту з підвищеним внутрішнім тертям і безпеку при роботі на схилах. Диференціал переднього мосту з підвищеним внутрішнім тертям 
і блокування заднього  диференціалу забезпечують необхідний рух при роботі на пухкому грунті і блокування заднього  диференціалу забезпечують необхідний рух при роботі на пухкому грунті і блокування заднього  диференціалу забезпечують необхідний рух при роботі на пухкому грунті 
або в умовах високої вологості

МІЦНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ.
ПОТУЖНІСТЬ ТАМ, ДЕ ВОНА ПОТРІБНА
Трактори Farmall JX відрізняються економічністю у витраті палива, однак це не призводить до зниження потужності. 

Всі трактори в стандартній комплектації оснащені повним приводом на 4 колеса для максимального використання 

тягового зусилля завдяки ефективній та надійній трансмісії. Продуктивність гідронасоса досягає 51,7 л/хв,
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ВПЕВНЕНІСТЬ РУХУ
Окремий насос високої
продуктивності системи рульового
управління забезпечує впевнену 
роботу.

ПРОСТЕ УПРАВЛІННЯ
НАВІСКОЮ
Надійна задня 3-точкова навіска 
дозволяє з легкістю виконувати підйом 
і управління агрегатами вагою до 3565 кг. 
Залежно від типу виконуваних робіт 
та агрегатованого обладнання тяги 
та стабілізатори навіски мають 
відповідні регулювання.

НАВАНТАЖУВАЧ, ЩО
ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ
НА ЗАВОДІ
Навантажувачі можна легко 
встановити або зняти, а елементи 
управління в кабіні ідеально 
розташовані для зручності 
використання. Вперше Case IH 
пропонує установку на заводі 
переднього повністю 
інтегрованого навантажувача.

ШВИДКІСТЬ 
І БЕЗПЕКА
Для забезпечення додаткового
захисту при зупинці в будь-яких
умовах на всіх моделях 
з приводом на 4 колеса пропонується
можливість додаткової установки
переднього мосту з гальмамиW.
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МІЦНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ.
ПОТУЖНІСТЬ ТАМ, ДЕ ВОНА ПОТРІБНА
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ОПУСТІТЬСЯ НА СИДІННЯ. ЗОНА КОМФОРТУТУТ
Завдяки широким дверцятам з міцного скла та зручним сходинкам увійти та вийти з кабіни трактора Farmall JX дуже легко. 

Всі головні елементи управління розташовані логічно і в межах досяжності оператора для забезпечення підвищеної комфортабельності 

та ефективності роботи. Головною особливістю в конструкції трактора Farmall JX є забезпечення комфорту управління 

для виконання різних завдань протягом довгого робочого дня. Одного погляду на новий трактор Farmall JX достатньо, 

щоб зрозуміти, що це трактор Case IH. У тракторах Farmall JX тиха кабіна для забезпечення більш комфортних умов роботи. 

Завдяки моделюванню з акцентом на водія ми змогли створити більш ергономічну конструкцію, щоб спростити виконання 

повторюваних завдань. В цілому, вся система розроблена для забезпечення ефективності вашої роботи і вашого бізнесу.
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КОМФОРТ ОПЕРАТОРА 
Комфортна кабіна оператора трактора Farmall
JX дозволить ефективно працювати протягом
усього дня. Підлокітники сидіння входять 
у стандартну комплектацію, саме сидіння 
можна відрегулювати за власним бажанням, 
а підвіска пом’якшує удари на нерівній 
поверхні.

ВБУДОВАНИЙ В РУЛЬОВУ
КОЛОНКУ ВАЖІЛЬ ЗМІНИ 
НАПРЯМКУ РУХУ 
(POWER SHUTTLE)
Дозволяє змінювати напрямок руху 
без зчеплення.

ОСВІТЛЕННЯ
Якщо необхідно закінчити роботу 
в пізній час, ви можете бути впевнені,
що трактори Farmall JX не підведуть
Вас. Робоче освітлення вбудовано 
в дах попереду і позаду кабіни.
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МИ ПРОПОНУЄМО НЕ ТІЛЬКИ ТРАКТОРИ: 
А Й ПОСТІЙНУ ПІДТРИМКУ КВАЛІФІКОВАНИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ
При купівлі тракторів Case IH Ви можете бути впевнені в тому, що отримуєте не тільки найкращий продукт, а й першокласну підтримку 
від дилера. Дилери Case IH допоможуть Вам визначитися з вибором моделі та оптимальної комплектації, здійснять вчасну поставку 
техніки, а надалі забезпечать поставку оригінальних запасних деталей для Вашого  обладнання і запропонують обслуговування 
на найвищому рівні. Завдяки такому сервісу Case IH зарекомендувала як одна на найвищому рівні. Завдяки такому сервісу Case IH зарекомендувала як одна на найвищому рівні. Завдяки такому сервісу Case IH зарекомендувала як
з найбільш надійних і стабільних компаній.
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НЕ РИЗИКУЙТЕ СВОЄЮ
МАШИНОЮ. КУПУЙТЕ
ОРИГІНАЛЬНІ ДЕТАЛІ CNH!

 

  

ДЕТАЛІ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДИЛЕР

ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ

Ваші інвестиції будуть працювати. 
Спеціалізована мережа дилерів Case IH 
забезпечує відмінний рівень підтримки 
при придбанні нового обладнання, 
а також протягом усього часу експлуата-
ції машини. При роботі на фермі користу-
вач може звернутися до досвідчених 
професіоналів з обслуговування для 
забезпечення ефективності своїх 
інвестицій.

Підвищіть вартість своїх інвестицій.
Для кожного продукту Case IH існує 
величезна матеріально-технічна база, 
а також запасні деталі для нового і старо-
го обладнання. Вибір оригінальних 
деталей Case IH забезпечить безпеку, 
цінність і ефективність інвестицій. 

Професійні бізнес-консультанти регіо-
нальних дилерів нададуть Вам необ-
хідну підтримку.
Купуєте окремо нову машину? Оновлює-
те весь парк обладнання? Незалежно від 
складності завдання, зверніться до 
дилерів Case IH для отримання консуль-
тації фахівця з питання, що Вас цікавить. 
Компанія Case IH знає інтереси своїх 
клієнтів.



16 17

НЕ РИЗИКУЙТЕ СВОЄЮ
МАШИНОЮ. КУПУЙТЕ
ОРИГІНАЛЬНІ ДЕТАЛІ CNH!

 

  

ДЕТАЛІ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

ДИЛЕР

ПІДТРИМКА КЛІЄНТІВ

Ваші інвестиції будуть працювати. 
Спеціалізована мережа дилерів Case IH 
забезпечує відмінний рівень підтримки 
при придбанні нового обладнання, 
а також протягом усього часу експлуата-
ції машини. При роботі на фермі користу-
вач може звернутися до досвідчених 
професіоналів з обслуговування для 
забезпечення ефективності своїх 
інвестицій.

Підвищіть вартість своїх інвестицій.
Для кожного продукту Case IH існує 
величезна матеріально-технічна база, 
а також запасні деталі для нового і старо-
го обладнання. Вибір оригінальних 
деталей Case IH забезпечить безпеку, 
цінність і ефективність інвестицій. 

Професійні бізнес-консультанти регіо-
нальних дилерів нададуть Вам необ-
хідну підтримку.
Купуєте окремо нову машину? Оновлює-
те весь парк обладнання? Незалежно від 
складності завдання, зверніться до 
дилерів Case IH для отримання консуль-
тації фахівця з питання, що Вас цікавить. 
Компанія Case IH знає інтереси своїх 
клієнтів.



18

ТЕ
ХН

ІЧ
Н

І
ХА

РАРАР
КТ

ЕР
И

С
ТИ

КИ

МОДЕЛІ FARMALL 70 JX FARMALL 75 JX FARMALL 80 JX FARMALL 90 JX FARMALL 100 JX FARMALL 110 JX

ДВИГУН
S8000 з турбонадувом 
та проміжним 
охолоджувачем

S8000 S8000 S8000 S8000 S8000

Кількість циліндрів / клапанів на циліндр 3 / 2 4 / 2 3 / 2 4 / 2 4 / TI / 2 4 / 2
Рівень викидів Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3 Tier 3
Об’єм (см3) 2930 3908 2930 3908 3908 3908
Номінальна потужність — ISO TR14396 — ECE R120 (кВт/к.с.) 49/65 56/75 60/80 66/88 73/98 81/110
Номінальна частота обертання двигуна (об/хв) 2300 2300 2500 2500 2300 2300
Макс. крутний момент по ISO TR14396 (Нм) 261@1400 298@1400 320@1400 356@1400 390@1400 430@1400
Місткість паливного бака (л) 110 110 110 110 110 110
Трансмісія Synchro Command™ 12x4 (30 км/год) – – –
Мінімальна швидкість (км/год) 1.84 1.82 1.82 – – –
Трансмісія Synchro Shuttle™ 12x12 (30 км/год)
Мінімальна швидкість (км/год) 1.84 1.82 1.82 1.76 1.86 1.79
Трансмісія Powershuttle 12x12 (30 км/год) – –
Мінімальна швидкість (км/год) – 1.82 – 1.82 1.86 1.79

Трансмісія Synchro Shuttle™ 20x12 [додатково
встановлюється встановлюється встановлюєтьс ходозменшувач (30 км/год)]

рансмісія Synchro Shuttle™ 20x12 [додатково
 (30 км/год)]

рансмісія Synchro Shuttle™ 20x12 [додатково – –

Мінімальна швидкість з ходозменшувачем (км/год) 0.33 0.33 0.33 0.32 0.34 0.32
МОСТИ
Привод на задню вісь (2WD) –
Повний привод (4WD)
Кут поворота керованих коліс з 2WD / 4WD 
приводом (°)приводом (°)

55/40 55/40 55/40 55/40 55/40 55/40

ГІДРОСИСТЕМА
Продуктивність головного насоса (л/хв) 36 36 36 36 36 36
Продуктивність головного насоса MegaFlow™ (л/хв) 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7
Продуктивність насоса рульового управління (л/хв) 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6
Система Lift-O-Matic™ для швидкого та зручного 
підйому/опусканню навіски

Механічна система контролю тягового зусилля
ДИСТАНЦІЙНІ КЛАПАНИ
Максимальна кількість задніх клапанів 3 3 3 3 3 3
Максимальна кількість додаткових клапанів 2 2 2 2 2 2
Джойстик управління додатковими клапанами
ТРИТОЧКОВИЙ НАВІСНИЙ ПРИСТРІЙ
Максимальна вантажопідйомність а кінцях тяг 3000 3565 3565 3565 3565 3565
Максимальна вантажопідйомність на відстані 610 мм 
від кінців тяг (кг) 2260 2700 2700 2700 2700 2700

Підготовка до фронтального встановлення навантажувача
Фронтальний навантажувач* – –
ВАЛ ВІДБОРУ ПОТУЖНОСТІ (ВВП)
Швидкість ВВП
540
540 / 540E
540 / 1000

*Включає навантажувач з вибором між стандартним і самовирівнюваним ковшем; 2 проміжних клапани з
швидкороз’ємною гідравлічною муфтою; Джойстик навантажувача, вбудований в праву панель оператора.

МОДЕЛІ FARMALL 70 JX FARMALL 75 JX FARMALL 80 JX FARMALL 90 JX FARMALL 100 JX FARMALL 110 JX
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МОДЕЛІ FARMALL 70 JX FARMALL 75 JX FARMALL 80 JX FARMALL 90 JX FARMALL 100 JX FARMALL 110 JX

*Включає навантажувач з вибором між стандартним і самовирівнюваним ковшем; 2 проміжних клапани з
швидкороз’ємною гідравлічною муфтою; Джойстик навантажувача, вбудований в праву панель оператора.

МОДЕЛІ FARMALL 70 JX FARMALL 75 JX FARMALL 80 JX FARMALL 90 JX FARMALL 100 JX FARMALL 110 JX

РАБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРАРАБОЧЕ МІСЦЕ ОПЕРАТОРАР
Платформа з системою захисту від перекидання (СЗВП)
Кабіна VisionView™

Дах з оглядовим люком
(обов’язкова умова для навантажувача)

Стандартне сидіння з пневматичною підвіскою, оснащене 
паском б

р
б
р

езпеки
Крісло інструктора з паском безпеки
Регулювання нахилу улювання нахилу у рульоульоу вої колонки
Кондиціонер повітря
Радіо
Радіоприймач з підтримкою MP3 (з входом Aux)

 Стандартно    На замовлення   - Недоступно   *) Розроблено компанією FPT Industrial
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МОДЕЛІ FARMALL 70 JX FARMALL 75 JX FARMALL 80 JX FARMALL 90 JX FARMALL 100 JX FARMALL 110 JX

Розміри по задніх шинах** 16.9R30 16.9R30 16.9R34 18.4R34 16.9R38 16.9R38

A Загальна довжина від передньої опори до задньої навіски
    з 2WD / 4WD приводом (мм)

 Загальна довжина від передньої опори до задньої навіски
    з 2WD / 4WD приводом (мм)

 Загальна довжина від передньої опори до задньої навіски 3729/3820 3923/3998 3808/3883 3941/4044 3991/4115 –/4115

B Мін. ширина зі стандартним крилом (мм) 1910 1910 1910 1910 1910 1910
C Висота від заднього мосту до верху кабіни (мм) 2556 2556 2600 2667 2680 2680
D Мін. загальна висота кабіни/СЗВП (мм) 2583/2698 2604/2719 2604/2719 2604/2719 2631/2746 2657/2772
E Дорожній просвіт:
   під переднім мостом, не менше 
   з 2WD / 4WD приводом (мм)

д пер
   з 2WD / 4WD приводом (мм)

д пер 523/402 563/425 563/425 563/425 573/465 573/465

   під заднім тягово-зчепним пристроєм, не менше (мм) 420 450 450 450 470 500
F Ширина колії (мін./макс.) (мм) 1500/2000 1500/2000 1500/2000 1500/2000 1600/2000 1600/2000  
G Колісна база з 2WD / 4WD приводом (мм) 2274/2224 2468/2402 2353/2287 2468/2402 2488/2422 –/2422
Мінімальна вага трактора з СЗВП, з 2WD / 4WD 
приводом (кг)
Мінімальна вага трактора з СЗВП, з 2WD / 4WD 
приводом (кг)
Мінімальна вага трактора з СЗВП, з 2WD / 4WD 2650/2950 3000/3450 2900/3100 3000/3450 3250/3650 –/3650

Мінімальна вага трактора з КАБІНОЮ, з 2WD / 4WD 
приводом (кг)
Мінімальна вага трактора з КАБІНОЮ, з 2WD / 4WD 
приводом (кг)
Мінімальна вага трактора з КАБІНОЮ, з 2WD / 4WD 2900/3200 3300/3600 3100/3400 3300/3700 3500/3900 –/3900

** Окрім вказаних, доступні задні шини наступних розмірів: 480/70R30, 420/70R30, 16,9 R30, 18,4R30, 480/70R34, 12,4R36, 16,9 R34, 18,4 R34, 13,6R36, 13,6R38, 16,9 R38

        SAFETYFETYFET NEVER HURTS!™ (Безпека ніколи не зашкодить!) Перш ніж приступити до роботи з будь-яким обладнанням, завжди читайте Інструкцію з експлуатації. Перед використанням обладнання огляньте його 
та переконайтеся у його повній працездатності. Дотримуйтесь вказівок на попереджувальних знаках і використовуйте надані засоби забезпечення безпеки. Дані матеріали були опубліковані для розповсюдження 
на міжнародному ринку. Стандартна комплектація і пропоновані додаткові опції, а також пропоновані для тієї чи іншої країни моделі можуть відрізнятися залежно від ринку. Case IH зберігає за собою право в будь-який 
час вносити зміни в конструкцію і технічне оснащення своїх машин без попереднього повідомлення і не бере на себе будь-яких зобов’язань щодо внесення таких змін у вже продану техніку. Незважаючи на те, 
що нами докладені всі зусилля, щоб специфікації, описи та ілюстрації в даній брошурі були вірними на момент її надходження до друку, вони також можуть підлягати зміні без попереднього повідомлення. 
На малюнку може бути відображено як обладнання, що поставляється на замовлення, так і стандартне обладнання машини, але не в повному його обсязі.
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