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Repleta de recursos inovadores e apoiada pelo suporte ao cliente e pelo compromisso da CASE 
com a durabilidade, a pá carregadeira compacta 321E foi projetada pensando na necessidade do 
cliente. Sua potência, tamanho e capacidade para manobras tornam essa máquina ideal para uma 
variedade de trabalhos, como paisagismos, manuseio de material industrial, reciclagem e aplicações 
de construções residenciais ou em qualquer local em que o tamanho compacto e o alto desempenho 
sejam necessários.

cabine confortável e espaçosa
Suba na moderna cabine da 321E e você pensará que está entrando em uma pá carregadeira CASE 
de grande porte. Projetada para acomodar o operador, a cabine é repleta de conforto, segurança e 
controles fáceis de usar que aumentam a produtividade. Vidros curvos na parte dianteira e traseira, 
juntamente com um compartimento de motor traseiro inclinado, oferecem visibilidade superior.

o cinematismo versa-boom melhora o alcance,  
a visibilidade e a elevação

O cinematismo Versa-Boom fornece ampla faixa de trabalho dos 
acessórios e recolhimento da caçamba para maior retenção 
de material. A excelente visibilidade do acoplamento e dos 
implementos favorece a precisão no trabalho.
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o acoplamento hidráulico rápido compatível  
com minicarregadeira aumenta sua produtividade
O sistema de acoplamento hidráulico compatível com minicarregadeira permite acoplar e liberar 
rapidamente muitos implementos de minicarregadeira da CASE sem sair do assento da cabine. Além 
disso, recursos como controle da carregadeira em alavanca única, direção hidráulica e um centro de 
controle simplificado aumentam a utilização da máquina e a produtividade.

manutenção rápida e fácil
As pás carregadeiras compactas da CASE são construídas para fornecer anos de operação de 
qualidade. A manutenção correta sustenta a confiabilidade e prolonga a vida útil da máquina. As trocas 
de óleo são rápidas, com um filtro de óleo rosqueável e um dreno remoto. O capô traseiro articulado 
permite acesso do nível do solo ao motor e a todos os pontos de verificação diária recomendados.
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cabine espaçosa  
e confortável

Um ambiente de operador 
espaçoso e ergonômico apresenta 

vidros curvos, coluna de 
direção ajustável, assento com 

suspensão totalmente ajustável e 
controles no console localizados  

convenientemente no lado direito.

cinematismo  
versa-boom

O braço da carregadeira com 
cinematismo Versa-Boom possui 

ótima altura máxima e alcance 
de descarga, o que é útil ao 

carregar caminhões e encher 
vagões graneleiros. O alcance mais 

longo também permite trabalhar 
facilmente ao lado do caminhão 
de transporte ao descarregar o 

material paletizado.

operação 
simples

O controle da carregadeira de 
alavanca única (com comutador 
de direção F/N/R e acionamento 

do nivelamento automático) 
coloca todos os controles nas 

pontas dos seus dedos. A direção 
hidráulica e o chassi com a maior 
articulação do mercado fornecem 

manobrabilidade superior.

motor  
com certificação 

tier 3
Os motores CASE são projetados 

para resistência e desempenho. 
A pá carregadeira compacta série 

E vem equipada com o motor CASE 
3.2 L Tier 3 de quatro cilindros e 

alto torque, que oferece muita 
potência para mover mais material 
por hora. Essa máquina entrega 77 

hp de potência líquida.



opção ride 
control
O Ride Control™ proporciona 
excelente retenção de material 
e estabilidade da máquina 
sobre o terreno mais irregular, 
ao mesmo tempo que reduz as 
cargas de choque na máquina 
e no operador.

acoplamento 
hidráulico rápido 
compatível com 
minicarregadeira
Se você estiver carregando terra, 
movendo pallets, cavando buracos 
ou limpando o local de trabalho, o 
acoplamento hidráulico compatível com 
minicarregadeira permitirá que acople 
e libere os acessórios rapidamente, 
incluindo muitos acessórios da 
minicarregadeira CASE.

a manutenção 
fácil significa 
mais tempo 
trabalhando
O capô articulado torna simples o 
acesso ao compartimento do motor. 
As verificações de serviço diárias 
são concluídas no nível do solo, 
propiciando um início rápido para um 
dia produtivo.

opção de alta 
velocidade (hts)
A transmissão de alta velocidade 
na 321E pode produzir uma 
velocidade de até 35 km/h. A 
transmissão hidrostática de 
duas velocidades proporciona 
deslocamento suave e fácil 
operação.
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produtiVidade e eficiência superiores
Quando você tem material para mover e o 
tempo é curto, produtividade e eficiência são 
essenciais. As carregadeiras compactas da 
CASE são ideais para construção residencial, 
agricultura, manuseio de material industrial e 
lojas de material de construção.
Essas máquinas são repletas de recursos de 
alta produção que melhoram seu tempo de 
funcionamento:
• O avançado projeto de articulação 

da carregadeira fornece alta força de 
desagregação, elevada capacidade de 
levantamento e tempos de ciclo rápidos.

• A transmissão hidrostática de duas 
velocidades fornece deslocamento suave e 
fácil operação.

• O chassi articulado fornece um raio de giro 
curto para você entrar e percorrer qualquer 
local de trabalho.

• O eixo dianteiro de deslizamento limitado 
transfere automaticamente o torque da 
roda que está deslizando para a roda que 
está tracionando, independentemente das 
condições do terreno, e oferece toda a 
tração necessária para manter a máquina 
trabalhando.

os acessórios forneceM Versatilidade 
e flexibilidade extraordinárias.
A capacidade de conectar e desconectar rapidamente diferentes ferramentas é o que torna a pá 
carregadeira compacta da CASE tão notável. Todos os modelos apresentam um acoplamento hidráulico 
padrão compatível com minicarregadeira que permite trocar rapidamente os acessórios sem sair da 
cabine. Pergunte ao seu concessionário CASE sobre a linha completa de acessórios disponíveis para a 
pá carregadeira compacta.

Modelo 321E
Motor Potência líquida 77 hp (57 kW)

Peso operacional 5.750 kg 

Capacidade máxima da caçamba 1,1 m³ 

Capacidade de elevação em relação ao solo 6.058 kg 

Força de desagregação 50 kN (5.099 kgf)
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o case care tem 
soluções completas 
para sua obra  
e suas necessidades 
de produtividade  
e segurança.

Por entender a importância de uma maior 
disponibilidade de seu equipamento, a CASE 
oferece o programa de monitoramento de 
fluidos SystemGard®. Este programa verifica e 
monitora a saúde interna dos componentes da 
máquina.

O CASE Care também disponibiliza treinamento 
on-line e gratuito para operadores de toda a 
linha CASE, com conhecimentos práticos e 
teóricos, para garantir os melhores resultados.

Acesse o portal www.casece.com.br e conheça 
os diversos tipos de serviços que o CASE 
Care oferece para cuidar com carinho da sua 
máquina. 

Procure o seu concessionário CASE. Lá 
você encontra suporte técnico e orientação 
especializada para os melhores resultados e 
rentabilidade de seu negócio.

O CASE Care é um programa único que abriga 
vários serviços, que vão desde a manutenção 
preventiva e corretiva da sua máquina até o 
gerenciamento de frotas via satélite.

Oferecer as melhores máquinas e serviços na 
área de construção é muito importante para a 
CASE. E estar ao lado do cliente para garantir 
uma assistência técnica de qualidade, quando 
ele precisar, é um compromisso.
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Escritório Comercial:
Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700

Fábricas:
Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes – CEP 32210-900
Tel.: +55 31 2104-3392

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700

A CASE reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas especificações a qualquer momento, sem contrair nenhuma 
obrigação de instalá-las em unidades vendidas anteriormente. As especificações, descrições e materiais ilustrativos aqui contidos refletem 
corretamente os dados conhecidos na data da publicação, mas podem variar de região para região e estão sujeitos a alteração sem prévio 
aviso. As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não incluir todos os equipamentos padrão.
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Quem é cliente CASE conta com um canal de comunicação direto com a marca. 
É o Case Customer Assistance, um programa de atendimento diferenciado, com 
a agilidade que você precisa e a qualidade que você merece. Portanto, onde você 
estiver e precisar da CASE, é só ligar. Estamos ligados em você 24 horas por dia, 
sete dias por semana. Case Customer Assistance. Com você onde você estiver.


