
SPECIFIKACE                                     SR130 SR150 SR175 SV185 SR200 SR220

ISM 420/M3 ISM 420T/M3 ISM 422T/M3 ISM 422T/M3 Case 432T/M3 Case 432T/M3

46 k (34 kW) 
@ 2900 ot./min

52 k (39 kW) 
@ 2900 ot./min

60 k (45 kW) 
@ 2900 ot./min

60 k (45 kW) 
@ 2900 ot./min

74 k (55 kW) 
@ 2500 ot./min

82 k (61 kW) 
@ 2500 ot./min

43 k (32 kW) 49 k (36 kW) 57 k (42 kW) 57 k (42 kW) 70 k (52 kW) 76 k (57 kW) 

130.5 Nm@1750 ot./min   148 Nm@1750 ot./min     171 Nm@1800 ot./min    171 Nm@1800 ot./min     275 Nm@1400 ot./min    305 Nm@1400 ot./min

2.0 2.0 2.2 2.2 3.2 3.2

0001509048097086095  

1179 1374 1588 1678 1814 2000

18.5 18.5 31.8 24.2 31.8 38.2

2270 2400 2812 2950 3130 3350

NOVÝ
ROZMĚR!

Motor 

Hrubý výkon k (kW)

Čistý výkon k (kW)

Max. točivý moment

Pracovní objem – (l)

Užitečné zatížení*

50 % - (kg)

Klopný moment – (kg)

Vylamovaní síla

Hydraulický válec lopaty – (kN)

Provozní hmotnost – (kg)

@ 2900 ot./min @ 2900 ot./min @ 2900 ot./min @ 2900 ot./min @ 2500 ot./min @ 2500 ot./min

SPECIFIKACE                               SR250                           SV250                          SV300

Case 432T/M3                  Case 432T/M3                Case 432T/M3

90 k (67 kW)
@ 2500 ot./min

82 k (61 kW)
@ 2500 ot./min

90 k (67 kW)
@ 2500 ot./min

@ 2500 ot./min @ 2500 ot./min @ 2500 ot./min
84 k (63 kW) 76 k (57 kW) 84 k (63 kW)

340 Nm@1400 ot./min    305 Nm@1400 ot./min     340 Nm@ 400 ot./min

3.2                                  3.2                                   3.2

063153115311  

2270                                2270                                2720

38.2                                 38.2                                 38.2

3490                                3630                                3765

 * bez přídavných protizávaží

Motor 

Hrubý výkon k (kW)

Čistý výkon k (kW)

Max. točivý moment

Pracovní objem – (l)

Užitečné zatížení*

50 % - (kg)

Klopný moment – (kg)

Vylamovaní síla

Hydraulický válec lopaty – (kN)

Provozní hmotnost – (kg)

SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE CASE

CASE - KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ
STROJE I FINANCOVÁNÍ I NÁHRADNÍ DÍLY I SERVIS

SR130 I SR150 I SR175 I SV185 I SR200 I SR220 I SR250 I SV250 I SV300

Nejlepší koefi cient údržby
Zeptejte se Vašich mechaniků. CASE má pověst 
značky, která je charakteristická jednoduchou 
údržbou a opravami. 

Nové smykem řízené nakladače CASE nejsou 
v tomto žádnou výjimkou. Nový design těchto strojů 
je na špici koefi cientu údržby dle normy SAE, a to                          
zejména díky jednoduché každodenní údržbě 
dosažitelné přímo ze země.

Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
tel.: +420 519 402 391, fax: +420 519 402 393
Výhradní importér strojů CASE do ČR, www.casetec.cz
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Case CatBobcat

S každým kilogramem užitečné hmotnosti navíc

Vám CASE nabízí i větší výkon motoru.

Nový silný tým

Smykem řízené nakladače CASE byly vždy známé 
svým výkonem a produktivitou. Nyní s 9-ti novými 
modely smykem řízených nakladačů jsme překonali 
sami sebe a hlavně konkurenci. 

Můžeme to shrnout jedním slovem – „neprůstřelné“. 
Naše nová řada smykem řízených nakladačů nabízí 
nejlepší rypné síly na lžíci (až 3.863 kg) a nejvyšší 
výklopnou výšku. U každého modelu CASE také 
nabízí špičkový výkon ve své třídě. Nové smykem 
řízené nakladače CASE zkrátka posílí Vaši výkonnost 
i produktivitu, ať už se na to podíváte z jakéhokoliv 
úhlu pohledu. 

Vždy dostatek výkonu

Ať už pracujete na jakékoliv zakázce, CASE Vám 
nabídne vždy takový model, který ji s přehledem 
zvládne. Počínaje naším novým modelem SR 130 
o užitečném zatížení 590 kg, až po nejvýkonnější 
model SV 300* o užitečném zatížení 1.360 kg. Naše 
modely SR s radiální kinematikou jsou navrženy pro 
těžební, planýrovací a dozerové aplikace, zatímco  
modely SV jsou určeny pro paletovací a transportní 
činnost.
* užitečná zatížení až 1.440 kg s přídavnými protizávažími.

Interiér, který si zamilujete

Kabina je Vaším pracovním místem, pro-
to jsme navrhli pracovní prostředí, které 
Vám poskytne více místa, větší viditel-
nost, více komfortu i ovladatelnosti. Také 
jsme výrazně utěsnili kabinu, abychom 
snížili hlučnost a vstup vzdušného pra-
chu. Kabiny jsou také o 25 % širší – jsou 
nejširší ve své třídě, jsou vybaveny revo-
lučním ultratenkým bočním prosklením 
s kovovou ochranou a poskytuje větší 
prosklenou plochu a viditelnost v rámci 
celých 360°. A když k tomu přidáte boční 
osvětlení kabiny, jedinečný prvek smy-
kem řízených nakladačů CASE, máte 
možnost pracovat bez pro-
blémů ve dne i v noci.  

Budete se cítit komfortně v nejširší 

kabině ve své třídě

Průlomové inženýrství

V celé řadě nových smykem řízených nakladačů CASE si můžete vybrat buď standardní mechanické ovládání nebo na přání dodávané elektro-hyd-
raulické ovládání. U elektro-hydraulického ovládání si strojník může pouhým  stisknutím přepínače vybrat mezi ovládáním ISO a Standard přesně 
podle toho, na jaký systém ovládání je zvyklý. Konstruktéři z CASE vyvinuli také zcela nový rám stroje, který je charakteristický delším rozvorem 
náprav o 21 % a rozložením váhy v poměru 30 % předek a 70 % zadek. Proč? Prostě pro větší klopný moment a transportní kapacitu. V kombinaci 
se systémem tlumení rázů Ride Control nabízí smykem řízené nakladače CASE prvotřídní stabilitu a transportní rychlost, ať už jedete v jakémkoliv 
terénu.
A navíc je tu ještě jedno obrovské plus: nové smykem řízené nakladače CASE není nutné během dne prakticky vůbec dotankovávat díky nižší spo-
třebě paliva a novým větším palivovým nádržím.

Přesvědčte se sami

Pokud se o nových smykem řízených nakladačích CASE chcete dovědět více,
kontaktujte svého nejbližšího dealera CASE nebo navštivte webové stránky
                     www.casetec.cz.

CASE - PŘEDSTAVUJEME NOVOU GENERACI SMYKEM ŘÍZENÝCH NAKLADAČŮ

O 25 % VĚTŠÍ
VNITŘNÍ VÝŠKA

Pomocí hydraulického rychloupínáku můžete měnit pracovní 

nástroje aniž byste opustili kabinu.


