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TUTKUYLA TASARLANAN
EŞSİZ GÜÇ!
FarmallA Act�ve Dr�ve 4

1842 yılından bu yana Dünya’da tarım alanında 
ürettiği traktör ve tarımsal ekipmanlarla dengeleri 
değiştiren Case IH markası, 175 yıldan fazla 
tecrübesiyle her yıl yeniliklere imza atıyor.

Türkiye’de faaliyet göstermeye başladığından bu yana 
profesyonellerin tercihi olan Case IH; yıllar içinde 
yaptığı yeniliklere ek olarak her detayı özenle 
düşünülmüş, eşsiz güzellikte tasarıma sahip FarmallA 
Active Drive 4 serisiyle traktöre yeni bir soluk getiriyor. 
Geleceğin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak 
yaratılan üstün donanım özellikleri ve yerli üretilen 
Active Drive 4 transmisyonu ile güç, FarmallA Active 
Drive 4 serisinde hayat buluyor. 

Case IH
markası kuruldu.

İlk
buharlı traktör 

 üretildi.

İlk
benzinli traktör  

üretildi.

Uydu
dümenleme

sistemi
 tanıtıldı.

Türkiye’de
 satışa sunuldu.

Dünyada
Case IH

markasının
175.yılı

 kutlandı.

Türkiye’de ilk yerli 
yarı otomatik 

transmisyona sahip 
FarmallA

Active Drive 4 
serisi üretildi.

Farmall serisi 
üretilmeye
 başlandı.

1842 1892 1995 2017 20191869 1923 2007

Farmall A Act�ve Dr�ve 4 ser�s�
�lk yerl� yarı otomat�k
transm�syona sah�p.
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ÜÇ FARKLI 
MODEL
SEÇENEĞİ

M
O

D
EL

LE
R

Farmall 90A AD4
88 HP 358 Nm

Farmall 100A AD4
98 HP 390 Nm

Farmall 110A AD4
110 HP 430 Nm

4
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Kusursuz detaylarla tasarlanmış ve tüm ilgiyi üzerinde toplayan kaporta dizaynının 
altında sakladığı yerli S8000 motorla FarmallA Active Drive 4 serisi en güçlü 
yardımcınız olmak için hazır. TürkTraktör fabrikalarında tasarlanıp üretilen S8000 
motor, ürettiği yüksek güç ve tork değerleri sayesinde yüksek performansın bilinen adı 
oluyor. FarmallA Active Drive 4 modelleri zorlu koşulların üstesinden gelmesinin 
yanında her adımda sizi teknoloji ve ergonomiyle buluşturuyor. 

EN GÜÇLÜ YARDIMCINIZ
Yüksek performans ve ekonom�n�n yen� adı.

Dünyada profesyonel çiftçiler için ilk 
sırada gelen Case IH markası, tarımsal 
mekanizasyonla birlikte her geçen gün 
değişen ihtiyaçları en iyi şekilde 
karşılamak için çalışmalarını 
sürdürüyor. Yeni FarmallA Active Drive 
4 serisinin kalbine yerleştirilmiş ve ağır 
çalışmaların üstesinden kolaylıkla 
gelen, gücünü ispatlamış TürkTraktör 
S8000 motor, tüm modellerde 
kullanılmaktadır. FarmallA Active Drive4 
serisi; Faz 3A (Tier 3) emisyon seviyesi, 
4 adet silindiri, 3.9 litre silindir hacmi, 
Turbo-Intercooler donanımı ve yüksek 
tork değerlerine sahip motoru sayesinde 
güç ile verimliliği buluşturuyor.

AVANTAJLAR
 Faz 3A (Tier 3) emisyon seviyesine
 sahip yerli S8000 motor 
 88 HP – 98 HP – 110 HP
 maksimum güç seçenekleri
 358 Nm – 390 Nm – 430 Nm
 yüksek tork değerleri
 Turbo – Intercooler donanım
 sayesinde yüksek performans
 145 litre yüksek kapasiteli
 yakıt deposu
 Active Drive 4 transmisyon ile
 ekonomik kullanım
 Uzun servis aralıkları
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ACTIVE DRIVE 4
TRANSMİSYON
Kusursuz çalışmak
�steyenler �ç�n tasarlandı.

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. 

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 



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



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. 
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AVANTAJLAR
 Elektronik çeki kontrol sistemi sayesinde
 kolay ekipman kontrolü ve yüksek hassasiyet
 Hidrolik orta kol ile kolay ekipman
 bağlantısı ve kolay ekipman kontrolü
 6 adet hidrolik güç çıkışı sayesinde bir çok
 tarımsal ekipmanla uyumlu çalışma
 Elektro-hidrolik Lift-0-Matic™
 sayesinde sıra sonu dönüşleri kolaylıklar
 gerçekleştirilerek, istenilen çalışma
 seviyesine hassas şekilde ayarlama
 61 litre/dakika pompa debisi sayesinde
 hidrolik kolları ağır yüklerde dahi hızlı
 indirme-kaldırma işlerini gerçekleştirme
 Çamurluk üzeri kumanda kolları
 sayesinde kolay ekipman bağlantısı
 İsteğe bağlı kabin süspansiyonu

Active Drive 4

5.400 kg hidrolik
kaldırma kapasitesi

6 adet hidrolik
güç çıkışı

61 litre/dakika
hidrolik pompa debisi

Debi kontrol 
kumandası
(Farmall90A AD4 modelinde
sunulmamaktadır.)

Elektronik çeki
kontrol sistemi

Hidrolik orta kol

Çamurluk üzeri
hidrolik & kuyruk mili
kumanda kolları

Elektro-hidrolik
Lift-0-Matic™

Kaydırmalı tip 
çeki sehpası

9
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1 Hidrolik güç çıkış
 kolları

2 Çeki ve pozisyon
 kumandası

3 Elektro-hidrolik
 Lift-0-Matic™

4 Hassasiyet kumandası

5 Hidrolik sistem
 ayar kumandaları

6 Kuyruk mili
 kavrama butonu

7 Kuyruk mili
 devir seçici kol

8 Otomatik (Auto PTO)
 özelliği

1

3

42

6
7

5

8
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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.

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 

Active Drive 4
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KONFORLU ÇALIŞMANIN
AYRICALIĞINI HİSSEDİN
Geniş görüş alanı ve konforlu kabin içi dizaynıyla tüm zorlu çalışma koşullarını 
FarmallA Active Drive4 serisi en rahat hale getirmektedir. Özellikle hava 
süspansiyonlu koltuk sayesinde tüm sarsıntılar en aza indirilmektedir.
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Case IH FarmallA Active Drive 4 serisi segmentinin tüm ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için en ince detaylarla tasarlanmıştır. Üstün performans ve 
gücün yanı sıra eşsiz güzellikteki kaporta dizaynıyla dikkatleri üstüne çeken 
FarmallA serisi profesyonellerin yeni tercihi oluyor. Zorlu çalışma koşullarında 
kullanıcısına en yüksek konforu sunmak üzere tasarlanan kabin dizaynı, 
FarmallA serisinde ön plana çıkıyor. 

TUTKUYLA TASARLANAN
EŞSİZ GÜÇ
FarmallA Act�ve Dr�ve 4 ser�s�

Geniş görüş açısına sahip yan aynalar
Görüşü engellemeyen egzoz
El debriyajı ve vites değiştirme kumandaları
Tüm kumandaların sağ panele yerleştirilmesi
sonucu ergonomik kullanım
Çamurluk üzeri hidrolik ve kuyruk mili 
kumanda kolları

DONANİM ÖZELLİKLERİ:
 Klimalı kabin
 Hava süspansiyonlu koltuk
 Standart açılabilir sunroof
 Modern gösterge paneli
 Yolcu koltuğu
 Akü şalteri

EN ÜST DÜZEY KONFORU YAŞAYIN 
Farmall 100A ve Farmall 110A modellerinde isteğe bağlı olarak sunulan yeni kabin 
süspansiyonu 2 noktadan kabin üzerindeki sarsıntıları elimine ederek en zorlu arazi 
koşullarında maksimum konfor sağlamaktadır.



TEKNİK BİLGİ

MODEL Farmall90A AD4 Farmall100A AD4 Farmall110A AD4
MOTOR     
Maksimum güç - ECE R120 (HP) 88  98  110
Silindir sayısı / Aspirasyon (adet) 4 / Turbo / Intercooler  4 / Turbo / Intercooler  4 / Turbo / Intercooler
Silindir hacmi (litre) 3,9  3,9  3,9
Maksimum tork (Nm) 358  390  430
Maksimum torkun elde edildiği motor devri (d/dak) 1400  1400  1400
Yakıt deposu (litre) 145  145  145
Emisyon seviyesi  Faz 3A (Tier 3)   Faz 3A (Tier 3)   Faz 3A (Tier 3) 
Mekanik akü şalteri  Standart  Standart  Standart
TRANSMİSYON     
Tipi  Yarı otomatik  Yarı otomatik  Yarı otomatik  
Vites seçeneği  32 ileri - 32 geri  32 ileri - 32 geri  32 ileri - 32 geri  
Elektro-hidrolik power shuttle mekik kolu  Standart  Standart  Standart  
Power shuttle hassasiyet ayarı  Standart  Standart  Standart  
Sürüngen vites seçeneği  Standart  Standart  Standart  
Otomatik diferansiyel kilidi  Standart  Standart  Standart  
Otomatik çift çeker sistemi  Standart  Standart  Standart  
HİDROLİK SİSTEM     
Çeki kontrol tipi  Elektronik  Elektronik  Elektronik  
Kaldırma kapasitesi (kg) 5,400  5,400  5,400  
Hidrolik güç çıkışı (adet) 6  6  6  
Hidrolik orta kol  Standart  Standart  Standart  
Çamurluk üzeri hidrolik kontrol kumandaları  Standart  Standart  Standart  
KUYRUK MİLİ     
Kuyruk mili devre dışı bırakma önleyici  Standart  Standart  Standart 
Kumanda tipi  Elektro - hidrolik   Elektro - hidrolik   Elektro - hidrolik   
Otomatik kuyruk mili özelliği  Standart  Standart  Standart  
Çamurluk üzeri kuyruk mili kumandaları  Standart  Standart  Standart  
Kuyruk mili 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  
DONANIM ÖZELLİKLERİ
Kabin süspansiyonu  -  İsteğe Bağlı  İsteğe Bağlı
Klimalı kabin  Standart  Standart  Standart  
Hava süspansiyonlu kolltuk  Standart  Standart  Standart  
Bluetooth radyo  Standart  Standart  Standart  
ÖLÇÜLER     
Dingil açıklığı mm 2519  2519  2519  
Toplam uzunluk mm 4496  4496  4496  
Maksimum yükseklik mm 2693  2730  2733
Ön iz genişliği mm 1560 - 2002  1560 - 2002  1560 - 2002
Arka iz genişliği mm 1574 - 2090  1574 - 2090  1574 - 2090
AĞIRLIKLAR     
Ön çanta ağırlıkları (adet x kg) 8 x 40  10 x 40  10 x 40
Arka tekerlek ağırlıkları (adet x kg) 4 x 45  4 x 45  4 x 45
Toplam traktör ağırlığı kg 4,220  4,220  4,220
LASTİK SEÇENEKLERİ     

1. Opsiyon     Ön  11.2R28  11.2R28  11.2R28
                      Arka  14.9R38  14.9R38  14.9R38

2. Opsiyon     Ön  13.6R24  13.6R24   13.6R24 
                      Arka  16.9R34   16.9R34  16.9R34

3. Opsiyon     Ön  -  14.9R24  14.9R24
                      Arka  -  18.4R34  18.4R34

4. Opsiyon     Ön  -  -  13.6R28
                      Arka  -  -  16.9R38

• 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.


