
Pá Carregadora Frontal

L530 L540 L550 L560

AUTONIVELANTE NãO SIm NãO SIm

POTÊNCIA NOmINAL DO TRATOR 78 a 104 cv

ALTURAS DE LEVANTE

ALTURA máxImA NO PONTO DE PIVOTAmENTO 3,75 m 3,75 m 3,85 m 3,85 m

ALTURA máxImA COm CAçAmbA NA HORIzONTAL 3,50 m 3,50 m 3,60 m 3,60 m

ALTURA máxImA POSIçãO DE DESCARgA 2,95 m 2,95 m 3,05 m 3,05 m

ÂNGULOS DE TRABALHO

ÂNgULO DE DESCARgA 52º 52º 55º 55º

ÂNgULO DE CARREgAmENTO 47º 47º 47º 47º

CAPACIDADE DE CARGA A ALTURA MÁXIMA

NO EIxO DE ROTAçãO DO ImPLEmENTO 1.500 kg 1.500 kg 1.900 kg 1.900 kg

CAPACIDADE DO ImPLEmENTO 860 kg 1.350 kg 1.500 kg 1.650 kg

CAPACIDADE COm bIg bAg 500 kg 500 kg 1.000 kg 1.000 kg

PESO OPERACIONAL

PESO SEm ImPLEmENTO 445 kg 500 kg 475 kg 520 kg

www.caseih.com.br

A CASE IH reserva-se o direito de implantar melhorias no projeto e alterações nas 
especificações a qualquer momento, sem prévio aviso e 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 estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. 
As ilustrações podem incluir equipamentos opcionais e acessórios e podem não 
incluir todos os equipamentos padrão. 
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Único no mercado!
O FITLOCK System® permite engate e desengate rápidos e fáceis da pá carregadora com 
apenas uma saída da cabine.

O suporte principal da unidade trator/pá carregadora é desenvolvido especificamente para o 
Farmall e foi projetado para distribuir o peso uniformemente pela estrutura do trator.

Extremamente funcional, o joystick torna a operação 
muito mais precisa, fácil e agradável ao operador. 
Controlando todas as funcionalidades da pá carregadora 
frontal, o joystick é oferecido como opcional em alguns 
modelos da série L500.

o engate é automático -  
o desengate é instantâneo

estrutura da pá carregadora -  
melhor distribuição de peso

Sistema com joystick  
(opcional)

eSPeCIFICaÇÕeS

CAÇAMBA

LARgURA DA CAçAmbA (máxImA) 2,00 m 2,20 m

PESO DA CAçAmbA 180 kg 195 kg

LÂMINA

LARgURA DA LÂmINA 2,20 m

ALTURA DA LÂmINA 0,79 m

PESO DA LÂmINA 220 kg

GANCHO BIG BAG

ALTURA 1,82 m

PESO 137 kg

IMPleMentoS



A CASE IH lança a sua linha de pás carregadoras frontais original de fábrica especialmente 
desenvolvida para sua linha de tratores Farmall.  As vantagens são a qualidade, a garantia e 
os serviços diretos da fábrica CASE IH para oferecer ao produtor a melhor loader do mercado.

Pá Carregadora Frontal

Pinos pivotantes com graxeiras 
seladas, fácil acesso pela lateral 
da carregadora.4

Indicador de posição do 
implemento frontal. 5

Ângulo de basculamento 
oferece eficiência máxima: até 
71° a 1,20 de altura. 6

Válvula hidráulica de segurança 
garante proteção total contra 
obstáculos. 7

Batente metálico limita curso 
do implemento. Vida longa para 
cilindros. 9

Buchas heavy duty desenhadas 
para trabalho intensivo. 
baixíssima manutenção. 8

Com um único movimento, todas as funções 
elétricas e hidráulicas da pá carregadora 
são completamente conectadas, mesmo sob 
pressão.

engate hidráulico Mach System® – 
Conexão instantânea e limpa

Travar a pá carregadora é um processo completamente automático. O destravamento é feito 
por uma alavanca de posicionamento convenientemente posicionada. O status de travamento é 
facilmente informado através de um indicador visível tanto de dentro quanto de fora da cabine.

Sistema de engate Fitlock System®

Os suportes de estacionamento são guardados dentro da barra transversal para total proteção.
Os suportes são capazes de sustentar todo o peso da estrutura.
O mecanismo é acionado e recolhido de maneira fácil e eficiente.

Suportes de estacionamento

FITLOCK system® – o mais 
eficiente e fácil sistema de 
acoplamento da carregadora ao 
trator. Com apenas uma saída 
do trator, o desacoplamento é 
realizado em menos de 1 minuto. 1

Pinos pivotantes principais 
com sistema antirrotação para 
máxima durabilidade.2

sistema pantográfico integrado 
aos braços da carregadora para 
máxima visibilidade durante o 
trabalho.3


