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MAIS POTÊNCIA.
MENOR CONSUMO DE COMBUSTÍVEL.
CONHEÇA AS NOVAS
PÁS CARREGADEIRAS SÉRIE F.
Uma nova série de alta performance
Conheça a Série F. Essa nova série de pás carregadeiras Case oferece cargas operacionais
maiores e tempos de ciclo mais rápidos, gerando maior lucratividade.

Importante economia de combustível
O coração das pás carregadeiras Série F é o motor Case, com a maior potência da sua
categoria e torque elevado para oferecer força em todo o ciclo de trabalho. As três curvas
de potência (921F – potência máxima, standard e econômica) e os quatro modos de trabalho
(máximo, standard, econômico e automático) permitem que os operadores adaptem a
potência do motor de acordo com o trabalho, ao mesmo tempo que poupam combustível. Para
atividades de alta produção, como as operações de escavação que exigem grandes forças de
desagregação e máxima potência nas rodas, pode-se optar pela utilização da máxima potência
em todo momento. O modo econômico oferece uma potência competitiva, enquanto opera
com menor consumo de combustível.
No modo automático, o motor controlado eletronicamente ajusta as curvas de potência de
forma automática para movimentar a máxima quantidade de materiais por litro de combustível.

Aumento da produtividade
As novas carregadeiras frontais 921F e 1021F oferecem maior produtividade. O sistema
hidráulico mais forte e rápido fornece produtividade e rendimento superiores. O sistema de
controle hidráulico de duas alavancas opcional atende às necessidades dos operadores de alta
produtividade.
carregadeira frontal 921F com caçamba de
3,63 m³ (4,75 yd³) apresenta uma nova categoria
de pá carregadeira da Case. Ao oferecer maior
potência líquida, maior carga de tombamento e
força de desagregação, o modelo 921F atende às
aplicações para materiais agregados e operação
de carga de caminhões de alta produtividade.

A

O poderoso motor de 6,7 litros oferece a maior potência de sua categoria.

Características que atendem às suas exigências
Oferecemos dezenas de opções para atender aos requisitos de suas aplicações específicas. O interruptor
de controle de direção F/N/R, localizado no joystick, permite que os operadores possam trocar
rapidamente o sentido do movimento (frente ou ré) para aplicações de alta produção.
Você pode escolher entre as versões standard ou XR (alcance estendido) dos modelos 921F e 1021F. E
isso é só o começo.

A manutenção mais fácil
de sua categoria
A Case tem uma excelente reputação pela facilidade
de manutenção e serviço de seus equipamentos, o que
proporciona maior tempo de atividade e benefícios. As pás
carregadeiras Série F não são exceção. Quanto mais fácil for
realizar o serviço, mais provável é que seja realizado.

Veja você mesmo
Deseja mais informações?
Visite www.case.com.br. Depois, consulte o seu concessionário
Case e ponha para trabalhar uma carregadeira frontal Série F.

921F

As pás carregadeiras Série F incluem características
inovadoras e são respaldadas pela durabilidade e a
assistência ao consumidor da Case

Z-Bar

XR

Potência máxima líquida

225 hp (168 kW)

225 hp (168 kW)

Potência máxima bruta

255 hp (190 kW)

255 hp (190 kW)

Motor

Peso operacional
Caçamba standard
Carga de operação

19.857 kg

19.857 kg

3,63 m³ (4,75 yd³)

3,0 m³ (4,0 yd³)

7.123 kg

5.769 kg

Força de desagregação

17.034 kgf

19.432 kgf

Carga estática de tombamento, articulada

14.245 kg

11.538 kg

Z-Bar

XR

Potência máxima líquida

296 hp (221 kW)

296 hp (221 kW)

Potência máxima bruta

320 hp (239 kW)

320 hp (239 kW)

1021F
Motor

Peso operacional
Caçamba standard
Carga de operação

24.399 kg

25.606 kg

4,0 m³ (5,5 yd³)

4,0 m³ (5,5 yd³)

7.938 kg

6.600 kg

Força de desagregação

23.413 kgf

20.654 kgf

Carga estática de tombamento, articulada

15.876 kg

13.199 kg
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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.
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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