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זיהום אוויר נמוך
טכנולוגיית T4 תחזוקה בתדירות נמוכה

בקרת המנוע האלקטרונית משפרת את הדיוק ואת ההיענות לפקודות המפעיל.
המיני-מעמיסים הגלגליים SR210 , ו-SR240 , מצוידים בטכנולוגיה של מסילה משותפת הפועלת בלחץ גבוה )HPCR(, המווסתת את לחץ הדלק ואת תזמון 

ההזרקה כדי להבטיח הזרקה בלחץ גבוה מאוד בכל תנאי הפעולה של המנוע. הדבר מתבטא בהגדלת תפוקת המומנט ומאפשר לקבל יותר הספק שימושי 
מכל טיפה של דלק.

•  ממיר קטליטי לחלקיקי דיזל לוכד את החלקיקים שבגזי הפליטה של המנוע.
•  התהליך של סחרור גזי פליטה מקוררים )CEGR( נשלט עכשיו באופן אלקטרוני כדי להשיג ביצועים טובים יותר וחיסכון בדלק, וכן גם להגדלת האמינות − 

לדוגמה, כדי לסייע להגנת המנוע מפני חימום-יתר.
•  ממיר קטליטי מחמצן )DOC( משתמש בתהליך כימי כדי לפרק את המזהמים שבגזי הפליטה של מנוע דיזל ולהפוך אותם לחומרים פחות מזיקים. הממיר 

הקטליטי המחמצן )DOC( הוא רכיב נטול תחזוקה ואינו מצריך רענון.
 .DPF-לוכד באופן פיזי את החומר החלקיקי מתוך גזי הפליטה. בקרות המנוע יפעילו פעולת רענון אוטומטית של מערכת ה )DPF( מסנן חלקיקים לדיזל  •

נוסף לכך, המערכת יכולה להודיע למפעיל המכונה לבצע מדי פעם פעולת רענון ידני של מערכת ה-DPF כשעומס הפיח שנאסף במערכת ה-DPF עולה 
על התחום שנקבע עבור פעולת רענון אוטומטי.

 כוח נקי,
תפוקה מרבית

הספק כ״ס דגם
טכנולוגיית מנוע)קילו-ואט(

Tier 4

SR16060 (45)

ISM N844LT-F IDIStage 3B / Tier 4F

2.2L
CEGR + DPF + 

DOC

SR21074 (55)

FPT F5H HPCR Stage 3B / Tier 4F

3.4L
CEGR + DOC + PM 

Catalyst

SR24074 (55)

FPT F5H HPCR Stage 3B / Tier 4F

3.4L
CEGR + DOC + PM 

Catalyst
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יציבות מצוינת
Case עם שלדת ׳עמדת כוח׳ של

השלדה שלנו מסוג ׳עמדת כוח׳ מותקנת על סרנים שהמרחק 
ביניהם גדול ב-21 אחוז ובכך הם מספקים יציבות ונוחות גדולה 
יותר המאפשרת את הגדלת כושר ההעמסה, ללא תלות בתנאי 

אתר העבודה.

כוח כרייה בדירוג הגבוה ביותר
תכנון הצילינדר והשלדה של Case מספקים 

כוח דחיפה מרבי
גיאומטריית הצילינדר מבטיחה מיטוב של כוח הדחיפה והמשיכה 
של המיני-מעמיסים הגלגליים, בשעה שמיסב התמיכה של הכף, 

אשר מותקן ישירות על שלדת המכונה, מוסיף לכוח הדחיפה.

 )ROC( יכולת עבודה דרושה
גבוהה

עם משקולת נגדית המותקנת באמצעות 
ברגים*

התקן בפשטות משקולות נגדיות נוספות על החלק האחורי של 
המכונה. הגדל את ה-ROC על ידי הוספת משקולות כדי לשנע 

כמויות גדולות יותר של חומר, במהירות גדולה יותר או הקטן את 
ה-ROC הפעלה ללא משקולות נגדיות כדי להקטין את הוצאות 

הדלק ולהפחית את ההשפעה השלילית על הקרקע.

שלדה התומכת בכוח הדחיפה!

 כוח בחוץ,
נוחות בפנים

SR210/SR240 :בדגמים *
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ראות גבוהה
משטחי חלונות מזוגגים רחבים יותר לתפעול 

בטוח יותר
משטחי הזכוכית הגדולים עם רשתות ההגנה הצפופות הצדיות, הסף 

המונמך והעמודים הקדמיים הדקים מהרגיל מספקים את שדה הראייה 
.)ROPS / FOPS הטוב ביותר בשוק )תא מפעיל בתקן

גישה קלה
הבטיחות קודמת לכול

הסף הנמוך וידיות האחיזה הנוחות מאפשרים גישה נוחה ובטוחה אל תא 
המפעיל.

 תא המפעיל
הנוח ביותר מעולם
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 כוח בחוץ,
נוחות בפנים

תא מפעיל נוח ובטוח
נוחות מפעיל המובילה בשוק

הדלת הרחבה יותר, המיקום של ידיות האחיזה והסף הנמוך 
מאפשרים גישה נוחה וקלה אל תא הפעיל. בכל הדגמים מותקנים 

מושבים עם מערכת שיכוך. המפרט כולל זיגוג מלא של תא 
המפעיל ודלת, התא אטום לגמרי כדי להפחית את שיעור הרעש 

וחדירת אבק. כל הדגמים עם תא נהג סגור כוללים מיזוג אוויר.

תא מפעיל רחב ב-25%
לא רק הטווח גדל: כל הדגמים מפיקים תועלת מתא המפעיל 

בעל רוחב פנימי הגדול ב-25%, המספק נוחות מפעיל משופרת 
מאוד. תא המפעיל שלנו − שהוא הרחב בענף − מספק מרחב 

להפעלת נוחה, עם מרווח ראש ומרווח רגליים גדול יותר, מרווח 
גדול יותר בין ידיות הבקרה וגישה נוחה אל המושב.

מערכת בקרת נסיעה יעילה 
*)RIDE CONTROL(

ספיגת זעזועים משופרת
נוחות ביחד עם תפוקה הודות למערכת בקרת הנסיעה 
)Ride Control( של Case. המאפיין האופציונלי הזה הוא 

בולם זעזועים המפחית את הקפיצות של זרוע המעמיס 
במהירויות נסיעה גבוהות לשמירה על כמות גדולה יותר של 
חומר ולהגדלת נוחות המפעיל. כמות גדולה יותר של חומר 

מועברת באופן מהיר יותר.

SR210/SR240 :בדגמים *
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 שליטה בכל הפעולות
בשתי אצבעות

בקרות רב-תפקודיות*
ביצועים מותאמים אישית 

המעמיסים הגלגליים הקומפקטיים של Case כוללים עכשיו בקרות 
ותוכנה EZ-EH )אלקטרו-הידראוליות(. המפעילים יכולים להחליף 

במהירות בין תשע הגדרות שנקבעו מראש של מהירות ובקרה 
שהותאמו אישית. 

החופש לבחור בבקרה המתאימה 
ביותר

בקרות מכניות או אלקטרו-הידראוליות
 כל הבקרות נמצאות בטווח גישה נוחה ואתה יכול לבחור בין ידיות 

בקרת נסיעה מכניות ב-SR210/SR160 או בקרות אלקטרו הידראוליות 
.SR240-ב

שימושיות גבוהה
מערכות הידראוליות עם שימושיות מרבית

מערכת חיבור תחת לחץ )CUP( מאפשרת חיבור של צינורות גמישים 
הידראוליים ללא צורך במפתחות. מוצעות שתי חבילות מעגלי עזר 

הידראוליים:

SR160 / SR210-חבילת ספיקה רגילה ל
−  המערכת ההידראולית התקנית מפעילה את רוב הכלים 

הייעודיים ההידראוליים הזמינים
−  הבקרה היחסית מספקת בקרה מדויקת של הכלי הייעודי

**SR240-חבילת ספיקה גבוהה ל
−  ספיקה גבוהה מהרגיל בשיעור של עד 55% עבור האופציה 

של מעגל עזר הידראולי בעל ספיקה גבוהה
−  ספיקה גבוהה דרושה עבור כלים ייעודיים מסוימים כגון 
מקרצפות אספלט, מסורי סלע או פטישים הידראוליים 

גדולים
−  מערכת חשמלית קדמית בת 14 פינים, המיועדת לטפל 

בתנועות המורכבות של הכלי הייעודי ישירות מידיות ההיגוי

)1(

)2(

SR240 בדגם *
** אופציונלי
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כוח כרייה בדירוג הגבוה ביותר
−  התקנה אגרסיבית של הצילינדר להשגת יעילות חפירה מיטבית

ראות גבוהה 
− תאורת צד ייחודית

−  חלונות צד גדולים להבטחת ראות מעולה
−  קו ראייה טוב יותר אל הצמיגים, שפת הכף, שפת המדרכה וגם אל 

הצד האחורי בזמן נסיעה לאחור.

יכולת גבוהה לריבוי משימות
− מגוון רחב של כלים ייעודיים

−  פתרונות שונים של מערכות עזר הידראוליות להזנתם.

יכולת עבודה דרושה )ROC( גבוהה
− משקולות נגדיות נוספות

החלפה מהירה של כלים ייעודיים
− חיבור מהיר מכני

−  מערכת חיבור תחת לחץ )CUP( מאפשרת חיבור של צינורות 
גמישים הידראוליים ללא צורך במפתחות

יציבות מצוינת
− רוחק סרנים גדול יותר

−  חלוקת משקל משופרת

תא מפעיל נוח ובטוח
−  תא מפעיל רחב, רצפה שטוחה, מגן בטיחות נוח, זרימת אוויר 

משופרת של מיזוג האוויר
FOPS-ו ROPS מאושר כמבני הגנה −

− מושבים עם מערכת שיכוך

גישה קלה
−  כניסה רחבה יותר אל תא המפעיל

− סף נמוך יותר
−  ידיות ארוכות וארגונומיות

 סיבות עיקריות
לבחור ממגוון המיני-מעמיסים שלנו
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התחזוקה נשמרת קלה גם עם הטכנולוגיה 
T4 המתקדמת ביותר של מנוע

גישה חכמה אל המצבר ואל צינורות הניקוז הגמישים
גישה נוחה אל המצבר ואל צינורות הניקוז הגמישים מצידה של המכונה, על 

ידי הסרת מכסה הממוקם מאחורי הגלגל האחורי ומאפשר פעולות שירות 
ותחזוקה מהירות.

 התחזוקה נעשית
קלה והגיונית

תחזוקה בטוחה ונוחה
הטיה נוחה של תא המפעיל

רק שני ברגי אבטחה מקלים על ההטיה של תא המפעיל, 
כדי לאפשר גישה אל רכיבי המערכת ההידראולית ותיבת 

ההילוכים כשיש בכך צורך. 
מערכת נעילת בטיחות המונעת את נפילת תא המפעיל 

מופעלת באופן אוטומטי.

תחזוקה קלה ונוחה
גישה קלה, ריכוז של כל נקודות השירות היומיות והמסננים.

כל אלה מאפשרים תחזוקה קלה ונוחה של המיני-
מעמיסים הגלגליים כדי להבטיח את עבודתם ביעילות 

המרבית.
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מיני-מעמיסים גלגליים
מפרט טכני

ממדים כלליים
SR160SR210SR240

3175 מ״מ3124 מ״מ2845 מ״מA − הגובה עד לפין ציר הכף
ROPS גובה עד לראש מבנה ההגנה מהתהפכות − B2002 מ״מ1998 מ״מ1919 מ״מ

2981 מ״מ2669 מ״מ2435 מ״מC − אורך ללא כלי ייעודי
3611 מ״מ3292 מ״מ3028 מ״מD − אורך עם כף *

1768 מ״מ1755 מ״מ1518 מ״מE − רוחב כולל
1322 מ״מ1128 מ״מ941 מ״מF − רוחק סרנים
203 מ״מ203 מ״מ178 מ״מG − מרווח גחון

2562 מ״מ2495 מ״מ2246 מ״מH − גובה שפיכה *

I 40° 40° 38° − זווית שפיכה
575 מ״מ517 מ״מ469 מ״מJ − טווח שפיכה בגובה מרבי

K 22° 25° 24° − זווית יציאה
L 26° 31° 31° − זווית גלגול לאחור )הכף על הקרקע(

מפרטים
SR160SR210SR240

שלדה גדולהשלדה בינונית שלדה קטנהמידת שלדה
Tier 4F / Stage 3BTier 4F / Stage 3BTier 4F / Stage 3Bרמת פליטות מזהמות

מפרטי הביצועים
1088 ק״ג905 ק״ג725 ק״גכושר הרמה תפעולי נקוב 50%

1178 ק״ג950 ק״ג770 ק״גROC עם משקולות נגדיות 50%
2177 ק״ג1814 ק״ג1455 ק״געומס התהפכות

25.0 ק׳-ניוטון20.3 ק׳-ניוטון15.0 ק׳-ניוטוןצילינדר הרמה כוח כרייה**
39.4 ק׳-ניוטון32.3 ק׳-ניוטון23.4 ק׳-ניוטוןכוח כרייה צילינדר כף **

מנוע
FPT F5H )טורבו(FPT F5H )טורבו(ISM N844LT-F )טורבו(המנוע יצרן − ודגם

3.4 ל׳3.4 ל׳2.2 ל׳נפח
74 כ״ס ב-2500 סל״ד74 כ״ס ב-2500 סל״ד60 כ״ס ב-2800 סל״דהספק )כ״ס(

 188  ניוטון×מ׳מומנט שיא
ב-1800 סל״ד

 314 ניוטון×מ׳ 
ב-1400 סל״ד

 314 ניוטון×מ׳ 
ב-1400 סל״ד

מהירויות נסיעה
12.4 קמ״ש11.4 קמ״ש11.9 קמ״שתחום נמוך
18.5 קמ״שלא ישיםלא ישיםתחום גבוה

מערכת הידראולית
92 ל׳/דק׳92 ל׳/דק׳70 ל׳/דק׳ספיקת המשאבה

143 ל׳/דק׳לא ישיםלא ישיםספיקה גבוהה אופציונלית
210 בר210 בר210 ברלחץ שחרור

נתוני משקל
3350 ק״ג3160 ק״ג2505 ק״גמשקל תפעולי
3200 ק״ג3025 ק״ג2370 ק״גמשקל בהובלה
קיבולת שירות

96.5 ל׳73.8 ל׳60.5 ל׳מיכל דלק

צמיגים

16.5×12 16.5×12 16.5×10 מידות צמיגים

D&F עם כף *
** כוחות כרייה מוערכים תוך התחשבות במגבלות ציפורן ובמגבלות הידראוליות.
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 יכולת ריבוי משימות
לבצע כל סוג של עבודה

מיני-מעמיסים גלגליים מסוגלים להשתמש במגוון רחב של כלים ייעודיים, ולשרת במגוון רחב של תעשיות.

החלפה מהירה של כלים ייעודיים
שימוש נוח וקל בכלים ייעודיים

מערכת חיבור תחת לחץ מאפשרת לך לחבר את הצינורות הגמישים של הכלי ללא מפתח.
חיבור מהיר מכני מאפשר החלפה קלה ונוחה של האביזרים השונים

 ריבוי משימות ויעילות
חיבור מהיר וקל

כלים יעודיים

מערבל בטון  כף מחפרון

כף מטאטא  כף רב-תכליתית 1×4 מפלסת שלג

מקדח

פטיש הידראולי

קילשון לחבילות חצירחובק גזם / קציר מזלג משק

מסור גלגל לסלעים

גלגל הידוק  מפזרת אספלטמקרצפת )1000 מ״מ( מקרצפת )350 מ״מ(

לקבלת פרטים נוספים והצעת מחיר, פנה אל מחלקת החלפים של קרסו מוטורס ציוד מכני הנדסי.

מפוח פינוי שלג
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דגם תואםספיקהמשקל )ק״ג(עומק )מ״מ(רוחב )מ״מ(יישוםכלי ייעודי
350מקרצפת אספלט או בטון.מקרצפת

450
600

1000

110–0
150–0 
170–0
130–0

590
790
950

1070

תקני
גבוה
גבוה
גבוה

SR210 וגדול יותר
SR240
SR240
SR240

מילוי מחדש של מחפורות והרחבת משטחי כביש תוך מפזרת אספלט
שמירה על השיפועים של הכביש המקורי.

SR210 וגדול יותרתקני620לא זמין1900

הידוק של קרקעית התעלה לפני הוספת שכבת ציפוי גלגל הידוק
האספלט. 

רוחב הגלגל
 300–250–200

400–350
SR210 וגדול יותרתקני550–0750–750

עבודות חפירת תעלות על קרקע קשה, חומרים דחוסים מסור גלגל לסלעים
כגון אספלט ובטון, חפירת תעלות על כבישים או 

באזורים בהם התנועה מוגבלת.

רוחב הגלגל
200–130–80
200–130–80

450–150
600–200

1155
1260

גבוה
גבוה

SR240
SR240

עבודת הריסת חלקי בטון, חפירת תעלות ועבודות פטישים
חפירה כלליות.

לא זמין
לא זמין
לא זמין
לא זמין

לא זמין
לא זמין
לא זמין
לא זמין

156
275
370
505

תקני
תקני

תקני/גבוה
גבוה

SR160
SR210 וגדול יותר

SR240
SR240

יצירת חפירות, יסודות, תעלות ניקוז והשקיה וכד׳ כף המחפרון
בעבודות בנייה פרטיות וציבוריות, עבור עבודות חדשות 

ועבודות תחזוקה.

רוחב הכף
1400
1600
1600

עומק חפירה
2480
2780
3260

520
750

1020

תקני
תקני
תקני

SR160
SR210
SR240

ייצור בטון עבור בנייה אזרחית באזורים מבודדים או מערבל בטון
קשים לגישה, או עם זמינות מוגבלת של אנרגיה 

חשמלית.

1170
1490
1490
1575

לא זמין
לא זמין
לא זמין
לא זמין

639
794

1013
1140

תקני
תקני
תקני
תקני

SR160 וגדול יותר
SR210 וגדול יותר
SR210 וגדול יותר

SR240

מתאים במיוחד עבור כמויות גדולות של שלג ללא מפוח פינוי שלג
גרימת נזק למדרכה. פונקציות: מערכת שבירת קרח 
יעילה, גובה קדמי מוגבל )740 מ״מ(, סיבוב הידראולי 

של המגלש )240°(

1550
1750
2050

990
990
990

494
506
524

תקני
תקני/גבוה
תקני/גבוה

SR160
SR210 / SR240

SR210 וגדול יותר

סכין הניתנת להטיה )±30°( המתוכננת להסתובב מפלסת פינוי שלג
ולפנות שלג. פונקציות: מערכת נגד זעזועים הממקמת 
מחדש את הסכין באופן אוטומטי במצב עבודה, תאורת 

צד לעבודה בטוחה

2100

2400

לא זמין

לא זמין

 315

410

תקני

תקני

SR160 / SR210

SR240

1980יישומי דחפור כללייםכף דחפור
2135
2365
2640

לא זמין
לא זמין
לא זמין
לא זמין

285
 358–288

510
525

תקני
תקני
תקני
תקני

SR160 / SR210
SR210 / SR240

SR240
SR240

מגוון גדול של כפות 
)עפר ובית יציקה, פרופיל 

נמוך, מוארכת, לעבודה 
מאומצת, זבל/תערובות 

דלילות, חומר קל, שפיכת 
צד(

חישוף, חפירה, פילוס.
1525
1680
1830
1850
2080

קיבולת )מ״ק( 
0.63–0.35
0.72–0.40
0.99–0.48
1.75–0.33
2.00–0.32

230–120
324–154
342–220
500–225
540–250

לא זמין
לא זמין
לא זמין
לא זמין
לא זמין

SR160
SR210
SR210
SR240
SR240

כף רב-תכליתית: יישומים כמו של כף רגילה, תפיסה כף רב-תכליתית 1×4
1525וגריפת חומר למילוי חוזר או לדחיפה כדחפור

1680
1850
2080

קיבולת )מ״ק( 
0.40 0.35–0.33

0.44–0.43
0.50

280–235
320–283
403–310
453–435

תקני
תקני
תקני
תקני

SR160
SR210

SR210 / SR240 
SR240

הגדלת גובה השפיכה ב-800 עד 1200 מ״מכף לשפיכה גבוהה
1525
1680
1850
2080

קיבולת )מ״ק( 
0.67
0.44

0.67–0.49
0.76 

364
176

352–336
466

תקני
תקני
תקני
תקני

SR160
SR210

 SR210 / SR240
 SR240

ניקוי חצרות, כבישים, שבילי הליכה וכד׳ יעילה גם כף מטאטא
1525לפינוי שלג.

1680
1850
2080

קיבולת )מ״ק(  
0.35
0.38
0.43

0.51–0.48

405–300
435–336
465–420
490–480

תקני
תקני
תקני
תקני

SR160
SR210

SR210 / SR240
SR240

מקדח )ספיקה תקנית( 
מקדח )ספיקה גבוהה(

קדיחת חורים בקרקע – לדוגמה, עבור עמודי טלפון, 
עמודי חשמל, שלטי דרכים, מעקות מתכת, נטיעת 

עצים ושיחים

760
900

1200
1200

175–20
225–30

תקני
גבוה

כל הדגמים
SR240

עבור יישומי חצר משק כלליים. חובק גזם / קציר
1525כמו כן, מתאים עבור יישומים תעשייתיים.

1680
1850
2080

קיבולת )מ״ק(   
0.85–0.54
0.92–0.60
1.02–0.55
1.00–0.61

255–153
302–170
341–221
381–211

תקני
תקני
תקני
תקני

SR160
SR210

SR210 / SR240 
SR240

אורך שיני המזלגטיפול במטענים על משטחי הרמה.מזלג משטחים
1000
1100

לא זמין
לא זמין

308–126
312–144

לא זמין
לא זמין

SR210 וקטן יותר
SR210 וקטן יותר

כל הדגמיםלא זמין55לא זמין980טיפול של חבילות חציר עגולותקילשון לחבילות חציר

כלים יעודיים
מפרט טכני



האורגים 34 חולון
טלפון: 03-7712097

פקס: 03-7712095
Carasso-ce@carasso.co.il :מייל

Carasso-ce.co.il :אתר

www.casece.com
מומחים לעולם האמיתי

החל משנת 1842 יה י בנ ד  ו צי

הערה: אבזרים תקניים ואופציונליים יכולים להשתנות בהתאם לדרישות ולתקנות המיוחדות של כל מדינה. האיורים יכולים לכלול 
 CNH Industrial המקומי. נוסף לכך, חברת Case אבזרים אופציונליים ולאו דווקא אבזרים תקניים – התייעץ עם מפיץ

שומרת את הזכות לשנות את מפרטי המכונה ללא כל התחייבות קודמת הנגרמת בשל כך והנוגעת לשינויים כאלה.

2006/42/EC עומד בדרישות הנחיה

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מן היצרן ונקבעו בבדיקות מעבדה על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים 
אלה מבוססים, בין היתר, על היות הציוד והמנוע בתקינות מלאה. חלק מן הנתונים הנם נתונים יחסיים, המיועדים אך ורק 

לצורכי השוואה לכלי צמ״ה אחרים. היצרן או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט 
הטכני, הציוד ותוספות האבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות הנן להמחשה בלבד. 3.2017. טל״ח


