
SÉRIE PUMA  tratores 200, 215 e 230



especificações

ESPECIFICAÇÕES

Modelos 200 215 230
Motor
Número de cilindros/tipo 6 / Turbo com intercooler
Capacidade 6,7 L 
Diâmetro interno x curso 104 x 132 mm
Potência nominal ECE R120 (1) 197 cv 213 cv 234 cv
Potência máxima ECE R120 (1)  212 cv 223 cv 241 cv
Potência máxima com boost ECE R120 (1)  234 cv 238 cv -
Rotação nominal do motor 2.200 rpm
Torque máximo (Nm/rpm) 860/1.400 866/1.400 965/1.600
Reserva de torque 37% 27% 30%
Tanque de combustível 410 litros

Transmissão
FullPowerShift 18x6 com Autoshift TM Standard
Powershuttle Standard
Tipo bloqueio do diferencial do eixo traseiro Acionamento eletro-hidráulico

Freio de serviço Freio de disco em banho de óleo, autoajustável

Tração nas quatro rodas e direção
Tipo Acionamento eletro-hidráulico
Ângulo de direção (°) 55

Raio de giro mínimo, ajuste da bitola 1.829 mm 6,1 m 

Tomada de força
Tipo Eletro-hidráulico
Padrão/opções de velocidades 540E/1.000
Padrão/opções de rotações do motor 1.569/1.893 rpm
Tipo de eixo 1 3/8” 21 estrias   |   1 3/8” 6 estrias 

Sistema hidráulico
Fluxo do sistema hidráulico principal 150 L/min
Pressão do sistema 215 bar
Tipo de bomba PFC
Capacidade máxima de elevação 6.894 kg
Número de válvulas do controle remoto 4 válvulas mecânicas
Tipo de categoria Cat. III

Peso
Peso máximo admissível lastrado 13.000 kg

Dimensões
Comprimento total 4.916 mm
Altura total 3.100 mm
Largura total (entre os para-choques
traseiros de 150 mm de extensão) 

2.682 mm

Base da roda 2.884 mm
Altura no centro do eixo traseiro/ponto mais alto 2.240 mm
Ajuste da bitola dianteira 1.552 - 2.269 mm
Ajuste da bitola traseira 1.524 - 2.438 mm

(1) ECE R120 corresponde à ISO14396

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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Central de relacionamento 
com o cliente.
24 horas por dia, 7 dias  
por semana.

Cliente CASEIH merece o melhor. Com a Conexão CASE IH, você é atendido com rapidez  
e eficiência em qualquer parte do Brasil. Onde quer que você esteja, é só ligar. Conexão  
CASE IH. Tem sempre um profissional pronto para atender você.


