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toneladas de 
Mais prodUtiVidade.
Mais força. Mais eficiência. 
Maior facilidade de operação.  

Os tratores  de esteira CASE foram projetados para oferecer mais força, mais 

eficiência, facilidade nas operações e maior disponibilidade. O projeto ultrapassa 

os limites de potência e de força na barra de tração e fornece ao operador maior 

controle em todas as operações. Além de maior produtividade, menos tempo 

gasto em manutenção, menor consumo de combustível, a CASE oferece um 

grande suporte ao produto.

A CASE coloca tecnologia de ponta com elegância na ponta de seus dedos. 

O joystick eletro-hidráulico e o painel de instrumentos com design moderno 

garantem perfeito controle da lâmina, dos movimentos e um total controle da 

máquina, sem o menor esforço. O novo e durável trem de força proporciona 

até 10% de economia de combustível. Os giros e contrarrotação sob 

potência proporcionam maior conforto ao operador e um eficiente e rápido 

reposicionamento da máquina e da lâmina durante o deslocamento.

Com os tratores CASE, você tem máxima produtividade e eficiência em todas 

as condições de aplicação, sem mudança de marcha, além de operação fácil e 

segura, mesmo em terrenos inclinados.
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1. Potência constante para 
continuar a empurrar material 
mesmo sob cargas pesadas. 

2. Motor eletrônico CASE 
COMMON RAIL, tecnologia e 
projeto superiores. 

3. Cabine tipo ROPS/FOPS com 
projeto moderno, amplas portas 
de vidro e o capô inclinado 
permitem o máximo de 
visibilidade da lâmina e do solo. 
Com perfeita vedação, a cabine 
mantém a poeira do lado de 
fora, e o excelente isolamento 
acústico proporciona um 
silencioso e agradável ambiente 
de trabalho. 

4. Esteiras seladas com 
lubrificação permanente 
conferem maior desempenho, 
durabilidade e confiabilidade 
do material rodante. O sistema 
autolimpante evita o acúmulo 
de material no vão livre da 
esteira. 

5. A robusta estrutura foi 
projetada para suportar a 
maior força da barra de tração. 

pontos 
fortes 
do trator 
de esteiras 
case.



projeto aVançado. 
design Moderno. 
controles precisos. 
conforto prodUtiVo.

6. O sistema de arrefecimento  
incorpora um ventilador de 
velocidade variável hidráulico, 
com funcionalidade reversível 
(2050M) para manter os radiadores 
limpos e as melhores temperaturas 
operacionais. 

7. O projeto dos tratores CASE foi 
desenvolvido para permitir acesso 
rápido, fácil e limpo a todos os 
componentes. Amplas portas 
laterais expõem o motor, facilitando 
sua manutenção.

8. Nos tratores CASE, o operador 
tem o controle da lâmina na ponta 

dos dedos. Todos os movimentos, 
tais como ângulo da lâmina, 
sensibilidade da lâmina, agitação 
da lâmina para rápida limpeza, 
controle automático da lâmina e 
nivelamento fino, são controlados 
pelos joysticks de ação eletro-
hidráulica.

9. Todos os pontos de verificação 
diários são acessíveis a partir 
do solo e não exigem o uso de 
ferramentas manuais. 

10. Cilindros de grande força 
credenciam os tratores CASE 
ao serviço pesado com total 
confiabilidade nas operações.
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LÂMINA PAT
A lâmina PAT é particularmente apreciada por sua facilidade de operação, 
tamanho reduzido e flexibilidade de aplicação, melhorando o conforto do 
operador e aumentando a produtividade da máquina.

LÂMINA HSU (BULLdOzER)
A lâmina HSU confere maior robustez à máquina, permitindo trabalhos mais 
severos, com maior confiabilidade e segurança.

 1150L 1650L 2050M
Motor case F4HE9684K*J103 TIER 3. F4HFE9684U*J104 TIER 3. F4HFA613N TIER 2.

potência bruta @ 2.200 - hp (kw) 130 (97) 156 (116) 232 (173)

potência líquida @ 2.200 - hp (kw) 118 (88,0) 144 (107) 214 (160)

torque máximo @ 1.400 - nm (kgf.m) 589 (60) 690 (70) 1082 (110)

nº cilindros – litros 6 (6,7) 6 (6,7) 6 (6,7)               

transmissão Hidrostática Hidrostática Hidrostática

Velocidade de deslocamento – km/h 9,7 9,7 9,3

tração na barra – kn 214 275  360

Volume das lâminas PAT - 2,9 m3 PAT - 3,5 m3 PAT - 5,4 m3

HSU (BD) - 6,1 m3

lâMinas e 
características técnicas



6 –– 7

11

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.


