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conforto, eficiência e produtiVidade superiores. 

As cabines das Pás Carregadeiras Série E foram projetadas com a ergonomia necessária 
para oferecer conforto ao operador e mais produtividade na obra. Espaçosas, elas 
proporcionam visibilidade em toda a área de trabalho. 

Os motores, com três curvas de potência, permitem selecionar a melhor opção de acordo 
com a necessidade da sua obra. Com certificação Tier III de emissão de poluentes e 
gerenciamento eletrônico, os motores têm a otimização perfeita entre alta potência e 
baixo consumo.

As Pás Carregadeiras Série E possuem o melhor índice de serviços de manutenção 
da categoria. Isso significa que elas proporcionam mais facilidade e rapidez nas 
manutenções diárias e maior disponibilidade para produzir.

Projetadas para encarar qualquer desafio, elas têm grande estabilidade, tração superior, 
potência para desagregar/empurrar, capacidade de elevação e operação silenciosa. 

Suas inovações tecnológicas fazem delas as mais produtivas do mercado. Seu sistema 
hidráulico sensível a carga permite desagregação e capacidade de levantamento 
superiores. 

O módulo de arrefecimento montado no meio da máquina (Cooling box), exclusividade da  
CASE, torna essas pás carregadeiras mais eficientes quanto à economia de combustível. 
Elas apresentam grande durabilidade e são bastante confiáveis, mesmo nos ambientes 
mais empoeirados.

Pás Carregadeiras Série E da  CASE. Um novo conceito em produtividade.
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Motor.
flexibilidade para a Melhor relação 
potência x produtiVidade.

Os motores das Pás Carregadeiras Série E são totalmente 
eletrônicos e possuem o sistema de injeção Common Rail, que 
proporciona uma combustão limpa e eficiente. A certificação 
Tier III revela a baixa emissão de poluentes. 

Três curvas de potência e quatro modos de trabalho: a melhor 
produtividade. 
Com curvas de tripla potência, o motor permite que o operador 
adapte a potência à economia de combustível, de acordo com o 
tipo de aplicação na obra. São elas: Potência Máxima, Potência 
Standard e Potência Econômica para os quatro modos de 
trabalho: Máximo, Standard, Econômico e Automático. 

Para atividades de alta produtividade, como operações que 
requerem alta força de desagregação e máxima potência nas 
rodas, você pode utilizar a Potência Máxima o tempo inteiro. 

Nas operações que envolvem movimentação de materiais 
leves, trabalhos em local plano e com deslocamento, o Modo 
Econômico cumpre a tarefa com a maior eficiência e o menor 
consumo de combustível. 

No Modo Automático, o motor controlado eletronicamente 
se ajusta automaticamente entre as curvas de potência 
para atingir a produtividade máxima, ou seja, mais material 
movimentado por litro de combustível.
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coolinG box. Módulo 
de refriGeração exclusiVo.

O módulo de refrigeração em formato de 
cubo fornece um ar limpo e fresco a todos os 
trocadores de calor, o que proporciona uma 
refrigeração mais eficiente e maior vida útil dos 
componentes.

Sem os trocadores de calor sobrepostos, o 
módulo de refrigeração no centro da máquina 
evita a penetração de detritos e o entupimento 
entre eles. Sua localização ainda contribui com 
uma melhor distribuição de peso.

Ventilador reversível: operação de limpeza sem 
parar.
Opcionalmente, o módulo de resfriamento vem 
com o ventilador reversível que pode ser acionado 
de dentro da cabine para eliminar os detritos em 
segundos. Ideal para ambientes onde tem muitas 
partículas em suspensão. Isso significa que a 
máquina pode continuar trabalhando enquanto 
está fazendo o procedimento de limpeza do 
modulo de resfriamento.
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cineMatisMo eM Z e eM paralelo.
Z-bar/xr/xt, 821e Z-bar.

Opções de articulações com transportador de ferramentas.
As Pás Carregadeiras Série E são equipados com a tradicional articulação Z-Bar, 
proporcionando alta produção, ciclos rápidos, cargas de operação otimizadas e grande 
visibilidade para a caçamba.

Para manuseio de material onde se necessita uma maior altura de descarga, foi 
desenvolvido o modelo 721E XR, que tem um braço estendido, onde proporciona uma altura 
de descarga quarenta centímetros maior, a partir do solo. Este modelo é capaz de carregar 
caminhões ou vagões, de forma ágil e econômica sem precisar de rampas, metálicas ou de 
terra, que dificultam o trabalho e comprometem o rendimento.

Para um manuseio mais preciso de material, existe o modelo 721E com articulação XT, que 
permite um levantamento realmente paralelo ao longo de todo ciclo para que você possa se 
concentrar no deslocamento de materiais em vez de fazer ajustes para nivelar a carga.

Dispositivo hidráulico de engate rápido.
Para extrair o máximo da versatilidade das Pás Carregadeiras Série 
E em relação ao uso de acessórios, elas podem ser equipadas com 
um dispositivo hidráulico de engate rápido. A troca dos acessórios 
é rápida e fácil, e pode ser feita a partir da cabine. A excelente 
visibilidade que o operador tem dos pinos do dispositivo auxilia no 
alinhamento e no acoplamento dos acessórios.
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ride control™. 
Maior retenção de 
Material nos deslocaMentos.

Esse sistema (opcional) possibilita maior 
retenção de materiais ao diminuir as cargas 
de impacto, mesmo em terrenos irregulares. 
Os braços da pá carregadeira funcionam 
como amortecedores da caçamba e mantêm a 
carga, sem derramamento. O Ride ControlTM 
pode ser usado em tempo integral para o 
amortecimento ao transportar o material em 
aclives. E pode ser programado para acionar 
automaticamente a qualquer momento.

sisteMa antipatinaGeM. Maior tração, 
Menor desGaste dos pneus.

Enchimento mais rápido da caçamba: maior produtividade.
A caçamba da CASE aumenta a produtividade e proporciona uma maior 
resistência ao desgaste. A borda de corte, afixada com parafusos, foi estendida 
para frente para que se tenha uma penetração rápida e fácil na pilha. 

A chapa do fundo da caçamba sofreu um ajuste de cinco graus para que haja 
uma transição fácil do material até a curvatura posterior da caçamba. Isso 
permite que o material se misture mais facilmente e a caçamba se encha 
rapidamente. É mais produtividade por hora trabalhada.

As chapas deslizantes são afixadas com parafusos para facilitar o reparo e a 
substituição. Os pinos articulados estão afastados da sujeira e dos detritos e 
possuem vedações para para ter vida útil mais longa.

As Pás Carregadeiras Série E proporcionam 
tração superior para executar um trabalho 
com eficiência, mesmo quando ocorrem 
mudanças no terreno. Ao contrário dos 
modelos da concorrência, os eixos com sistema 
antipatinagem fazem parte do equipamento 
standard.

Esses eixos (dianteiro e traseiro) transferem 
o torque, automaticamente, para a roda que 
tiver tração. Isso reduz o desgaste e maximiza 
o esforço de tração na pilha, permitindo a 
movimentação de mais material por litro de 
combustível e reduz os custos de substituição 
dos pneus.
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Tudo sob controle. 
A  alavanca única de comando, com um 
interruptor de avanço/neutro/ré, e um botão 
de redução de marcha da transmissão coloca 
todos os controles nas pontas dos dedos do 
operador. Um mostrador digital grava os dados 
em tempo real, informa diagnósticos e permite 
a programação dos modos operacionais.

Uma caixa térmica dentro da cabine conserva 
os alimentos e bebidas durante as jornadas 
longas de trabalho. A porta da cabine e as 
janelas à direita giram 180 graus para que 
se tenha máxima ventilação. A janela direita 
da cabine pode ser aberta ligeiramente para 
ajudar no controle da temperatura da cabine.

pÁs carreGadeiras
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cabine. projetada para 
Mais conforto e Mais 
produtiVidade.

Comodidade para uma operação de alta 
performance. A ergonomia é o grande destaque 
da cabine das Pás Carregadeiras Série E. O 
operador tem uma visão livre, sem obstruções, 
dos medidores analógicos do console, enquanto 
as luzes indicadoras o mantêm informado sobre 
as funções vitais da máquina. A cabine espaçosa 
adapta a máquina ao operador através de controles 
ajustáveis e interruptores de fácil alcance.

Conforto, visibilidade, tudo para o melhor 
desempenho.
A coluna de direção com inclinação ajustável, o assento 
com ajuste infinito, os apoios de braço e o espaço 
interno adicional da cabine maximizam o conforto e a 
produtividade do operador.

A cabine possui vários difusores de ar para permitir 
a sua circulação e proporcionar o resfriamento ou o 
aquecimento mais rapidamente. O vidro da frente, 
do piso até o teto, juntamente com o capô traseiro 
inclinado, oferece uma visibilidade máxima para frente 
e para trás. A visibilidade total dos pneus dianteiros, da 
borda da caçamba e do local de trabalho possibilita uma 
operação mais segura, produtiva e eficiente.
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caçaMbas e acesssórios para Maior 
Versatilidade.

Produtividade otimizada.
Para aumentar a versatilidade da sua máquina, você pode 
utilizar os mais diversos acessórios nas Pás Carregadeiras 
Série E. Dessa forma você consegue movimentar terra, 
mover pollets, cavar buracos, limpar o local de trabalho e 
outras coisas mais.

Com as Pás Carregadeiras Série E você pode trabalhar 
com vários acessórios, incluindo caçambas de uso geral, 
caçambas 4 em 1, garfos de pallets, vassouras em ângulo, 
sem-fins, caçambas com garras para refugo, braços de 
grua etc.

Pergunte ao seu concessionário CASE sobre nossa linha 
completa de acessórios.
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Manutenção. siMplicidade e rapideZ.

Operações mais simples e confortáveis.
Os discos de freio e o planetário são externos, assim, o peso desse conjunto fora da máquina 
proporciona maior conforto ao operador e um deslocamento mais estável e mais suave. E ainda 
facilita a manutenção porque estão posicionados fora da estrutura da máquina, na extremidade 
da roda. 

A única ferramenta necessária para verificações diárias de manutenção das Pás Carregadeiras 
Série E é um pano para limpar o óleo da vareta.

A manutenção fácil diminui os custos operacionais e aumenta o valor de revenda. Além de 
estimular que estes serviços sejam feitos periodicamente, de maneira correta e dentro dos 
prazos, aumentando a vida útil da máquina.

As Pás Carregadeiras Série E possuem a manutenção mais fácil do segmento.

O capô traseiro com acionamento elétrico proporciona acesso fácil do nível do solo ao motor e a 
todos os pontos de verificação de manutenção diária. Os visores de fluido são posicionados na 
altura dos olhos. Três drenos remotos para o líquido de arrefecimento, óleo hidráulico e óleo do 
motor possibilitam um acesso fácil  para trocas rápidas e não prejudiciais ao meio ambiente.

Manter a pá carregadeira preparada para produzir requer menos esforço para que você possa 
voltar a trabalhar com ela mais rapidamente.
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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.


