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Qual é o maior desafio que enfrenta no 
seu negócio? Manter a sua frota CASE em 

perfeitas condições para assegurar a sua 
eficiência. Para isso as peças originais CASE 

permitem-lhe assegurar o seu trabalho e limitar 
paragens inesperadas ao minimo. São um garante 

simultâneo de benefícios e qualidade.

As nossas peças originais foram desenhadas 
para uma adaptação perfeita ao seu equipamento, 

permitindo-lhe manter elevados níveis de 
produtividade.

Descubra nas páginas seguintes, as ofertas que melhor 
se adaptam às suas necessidades.

O NOSSO OBJETIVO A SUA SATISFAÇÃO

Luca Raccagni
Director Marketing P&S Iberia

NESTA EDIÇÃO
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LÂMPADAS
E LUZES ORIGINAIS

BATERIAS 
ORIGINAIS

GRANDE SELEÇÃO

POTÊNCIA MÁXIMA

Uma excelente visibilidade é a chave para incrementar a produtividade e segurança nos trabalhos noturnos.

PORQUÊ ESCOLHER LUZES E LÂMPADAS ORIGINAIS?

PRECISÃO: Maior precisão e rapidez na montagem. As lâmpadas originais proporcionam uma iluminação 
precisa e intensa em todo o momento.
FIABILIDADE: Garantem o mesmo nível de qualidade que o componente de origem.
DURABILIDADE: As luzes originais têm garantia de maior durabilidade, uma vez que são fabricadas com 
matérias primas de primeira qualidade com grande resistência às vibrações. A sua alta resistência aliada 
à correta adaptação a voltagem do equipamento têm como resultado o dobro da durabilidade quando 
comparadas com as equivalentes disponíveis no mercado.

Uma bateria disponibiliza o seu melhor rendimento a uma 
temperatura média de 25ºC. Isto significa uma quebra notória de 
rendimento durante os meses frios quando os processos químicos 
são substancialmente mais lentos.

Recomendamos que solicite uma revisão à bateria do seu 
equipamento no seu concessionário antes que as temperaturas 
voltem a baixar. 

PEÇAS ORIGINAIS
ESPECIAL MANUTENÇÃO

Vantagens dos
componentes originais CASE:

  Velocidade de carga otimizada.
  Risco de sobrecarga reduzido.
  Rendimento estável e maior vida útil.
  Alta resistência às vibrações.

RISCOS DE COMPONENTES 
NÃO ORIGINAIS:   

  Desgaste rápido.
  Fornecimento de energia baixo 

    das especificações.
   Bateria com menor carga e 
menos eficiente.

   Armazenamento ampliado 
em circuito aberto.

  Baixa manutenção.
  Produto 100% reciclável.

PEÇAS ORIGINAIS



5

FILTRO DE ÓLEO 
ORIGINAL

EFICÁCIA
E MAIOR VIDA ÚTIL

O PAPEL ESSENCIAL DO FILTRO DE ÓLEO 

A função principal do filtro é reter todas as 
partículas que desenvolvem um efeito abrasivo 
nos componentes mecânicos como a cambota, a 
árvore de cames, as válvulas e o turbo.

Para além disso, é essencial que o filtro permita armazenar todas as partículas acumuladas até à próxima mudança do 
lubrificante. Existem três tipos de partículas que se acumulam:

Os filtros originais CASE têm uma estrutura interna de 
alta tecnologia: o sistema multicamada. Fabricado com 3 

camadas de material sintético, oferece uma alta capacidade 
de resistência e filtração.

Para obter uma lubrificação ótima de duradoura sem 
desgaste prematuro dos componentes, o lubrificante 
necessita de estar em perfeitas condições.

PEÇAS ORIGINAIS
ESPECIAL MANUTENÇÃO

PORQUE TEMOS PLENA CONFIANÇA NA QUALIDADE DOS NOSSOS MOTORES RECONSTRUIDOS, 

DUPLICÁMOS O PERIODO DE GARANTIA, PASSANDO A 2 ANOS OU 2000H DE TRABALHO!

Poupe energia. Poupe trabalho. Poupe dinheiro.
Um intercâmbio de um componente:

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONTATE O SEU SERVIÇO OFICIAL CASE

Requere 

80% MENOS DE ENERGÍA 
do que um produto novo.

CUSTA ATÉ MENOS DE 50%  
do que o produto equivalente.

A gama REMAN está dirigida para equipamentos com mais de 5 anos. Escolher REMAN é escolher muito mais que "reparado", "reciclado", 
"restaurado" ou "usado": é escolher um elevado padrão de qualidade conseguido através de um rigoroso processo de reconstrução.

GARANTIA

COMPRESSOR AC NOVO

924,15€*
*Ref: 86993463 / Modelo 1021F

P.V.P.

COMPRESSOR REMAN

420,67€*
*Ref: 86993463R

Modelo 1021F

P.V.P.

PORQUÊ ESCOLHER FILTROS DE ÓLEOS ORIGINAIS CASE

FILTRAÇÃO DE ALTA QUALIDADE EXCELENTE LUBRIFICAÇÃO E DURABILIDADE

UTILIZAR O ÓLEO PREVIAMENTE 
ARMAZENADO NO CÁRTER

ÓLEO PURIFICADO DE
RETORNO AO MOTOR

REMANUFATURADO

RESÍDUOS DE COMBUSTÃO RESÍDUOS DE DESGASTE PÓ
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SITE SOLUTIONS
MELHORE O RENDIMENTO DO SEU EQUIPAMENTO COM A 
TECNOLOGIA SITE SOLUTIONS

O iCON Excavate 2D consiste em sensores localizados na lança, balde e na traseira  da 
escavadora. Este sistema permite diversas formas de trabalho, como por exemplo:

ICON EXCAVATE 2D

CORTES SEM VISIBILIDADE

Para drenagem, limpeza e operações submersas, apenas tem de seguir a 

posição do balde orientando-se pelo ecrã de visualização gráfica

ESTRATIFICAÇÃO 

Para encher valas, apenas tem de introduzir a profundidade desejada e a 

inclinação caso necessário. O iCON Excavate pode guardar dados de 

profundidade e inclinação para controlar diversas camadas.

ESCAVAÇÃO DE VALAS E TRINCHEIRAS

Para o controlo de valas para água, esgotos e tubos de drenagem, somente há 

que introduzir a profundidade e inclinações desejadas.

ESCAVAÇÃO DE TALUDES

Ao realizar este tipo de operações com este sistema, poderão controlar vários 

obstáculos de uma só vez. Apenas será necessário introduzir a inclinação e 

deixar que o sistema o guie. Este modo de trabalho é muito útil quando há 

necessidade de continuar a escavação e o pendente é desconhecido.

TRABALHOS COM PROFUNDIDADE FIXA

Para a realização de caves, fundações e sapatas, será somente necessário 

introduzir a profundidade que deseja para a escavação. O PowerDigger 

proporciona a informação necessária sobre a posição do balde em relação à 

profundidade e pendente desejado.

SITE SOLUTIONS
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NIVELAÇÃO

Para realizar trabalhos de nivelação só tem de inserir a profundidade 

e inclinação.

REALIZAÇÃO DE PERFIS

Este sistema é capaz de armazenar dados de declive e comprimento de até 

10 superfícies para a realização de de perfis complexos, como por exemplo 

a construção de bases ou canais de drenagem. Também permite copiar um 

perfil complexo já existente de até 10 superfícies. Pode armazenar até 10 

perfis complexos diferentes.

UTILIZAÇÃO DO MODO LASER 

O iCON Excavate pode utilizar um laser rotativo como referência de 

altura. Um laser rotativo proporciona um plano de referência perfeito que 

permite ao operador mover a escavadora por toda a área de trabalho e 

mesmo assim manter uma elevada precisão de profundidade e declive. 

Utilizando este tipo de laser como referência em declives com iCON, a 

escavação e o laser devem ter a mesma inclinação (em %).

DUPLA NIVELAÇÃO

O sensor MRS300 eé um sensor de giro e rotação utilizado para determinar 

a direção da escavadora. Enquanto trabalha, o sensor MRS300 compensa 

facilmente o movimento da máquina afim de fornecer a exatidão requerida. 

Pode escolher entre 1 e 2 pontos de direção, pressionando F2 no painel, 

no modo de trabalho.

MEDIÇÕES

O iCON Excavate pode calcular pendentes (%), alturas (h) e comprimentos 

(l), em relação a 2 pontos de referência.

ALARME DE ALTURA

Ao escavar em locais onde existam objetos potencialmente perigosos, como 

por exemplo cabos de alta tensão, por cima da máquina, pode estabelecer 

uma altura de alarme que limita a altura do braço, pá e balde.

SITE SOLUTIONS
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Quais são os aspetos mais importantes que se devem ter em conta na hora 
de comprar uma lanterna?

 - Tamanho e forma: deve estar adaptada à utilização requerida.

 - Material de fabricação: determina a qualidade e vida útil da lanterna.

 - Feixe de luz: intensidade da luz, indicie cromático reproduzido e área de iluminação coberta.

 - Autonomia e processo de carga: vital para a poupança de tempo e dinheiro.

 - Durabilidade e proteção contra os elementos: aspeto essencial para estimar a vida útil da lanterna. 

LANTERNAS LED BERNER: 
ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS OS ESPAÇOS

POTENCIA MÁXIMA

Quais são as principais tipologias de lanternas que pode encontrar na Berner?

FABRICADAS EM ALUMÍNIO:
249056 Pen Light Premium 6 + 1 

Luminosidade: 500 Lux a 0,5m e 150 lúmens.
Autonomia máxima em uso contínuo: 2h30m

249057 Pocket DeLux Bright Premium 

Luminosidade: 550 Lux a 0,5m e 350 lúmens.
Autonomia máxima em uso contínuo: 3h

244406 POCKETlux SLIM 

Desenho slim com apenas 7mm de grossura. 
Dobrável até 150º. Indicador de carga.
Luminosidade: 600 lúmens. 

FABRICADAS EM PLÁSTICO:
200559 Pen light LED 7 + 1 

Luminosidade: 100 Lux a 0,5m e 70 lúmens.
Autonomia máxima em uso contínuo: 3h30m

206958 Pocket DeLux "Bright" 

Luminosidade: 400 Lux a 0,5m e 150 lúmens.
Autonomia máxima em uso contínuo: 3h

207809 Pocket Slim Plus 

Luminosidade: 450 Lux a 0,5m e
180lúmens.
Autonomia máxima em uso contínuo: 
2h30m

NOVA!
Especial para pintores. Reproduz o IC do Sol.

Ideal para a reprodução de cores de maneira correta.

Inclui luz Ultravioleta 3W para a detecção de fugas.

LUZ DO DIA, ILUMINAÇÃO IC90
244408 POCKET DAYLIGHT + UV 

 AKCELA Nº1 ENGINE OIL - 5 LITROS
Lubrificante multi viscoso mineral para motores diesel de última 

geração com o sistema EGR ou SCR. Formulado com um pacote de 

aditivos especiais que lhe conferem qualidade superior. Especialmente 

desenvolvido para máquinas CASE por forma a garantir a máxima 

proteção.

Único produto que supera a especificação CASE MS 1121. 

 AKCELA UNITEK – 20 LITROS
Lubrificante de base sintética para motores de 

baixas emissões da nova geração.

Graças aos seus aditivos 

especiais otimiza a proteção 

do Filtro de Partículas (DPF), 

mantendo totalmente a sua 

eficiência e preservando a 

sua durabilidade.

 AKCELA HYDRAULIC 
EXCAVATOR FLUID – 20 LITROS 
Lubrificante com elevado índice de viscosidade para sistemas 

hidráulicos de alta pressão. 

Especialmente desenvolvido para 

máquinas CASE.

OFERTA COMPLEMENTAR
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DURABILIDADE ATÉ 4X SUPERIOR  
FACE A UM PNEUMÁTICO EQUIVALENTE. 

31 x 10 - 20
(10-16.5)

31 x 10 - 20
(10-16.5)

33 x 12 - 20
(12-16.5)

33 x 12 - 20
(12-16.5)

PROMOÇÕES ESPECIAIS 
EM PNEUMÁTICOS SKID STEER

PISTOLAS PNEUMÁTICAS

SKS 900 CONJUNTO  
SKS 900

SK 800
SK 900 

NÃO DIRECIONAL

NC4255QA NC6255Q

NC83438

10-16.5 12PR

12-16.5 12PR

10.16.5 10PR

12.16.5 10PR

CONSULTE O SEU CONCESSIONÁRIO

Mecanismo: Twin Hammer

Corpo de compósito.

Modelo silencioso.

A parte traseira da chave é de liga de 

magnésio.

Consumo de ar reduzido.

Rotor de 7 pás com mola. As 7 pás permitem que o rotor gire mais rápido. As 

molas impedem que as pás sejam bloqueadas por gordura ou poeira.

O magnésio é 33% mais leve que o alumínio, 60% mais leve que o titânio e 75% 

mais leve que o aço.

O magnésio é 16x mais resistente a pandadas e vibrações que o alumínio.

Mecanismo: Pin Less 

Projetado para a troca de rodas 

tanto no setor automóvel como para 

veículos pesados.

Evacuação do ar pela parte superior.

Sem pino.

OFERTA COMPLEMENTAR
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A elevada produtividade aumenta ainda mais com a excelente autonomia das escavadoras de rastos, devido à grande capa-

cidade dos depósitos de combustível e de AdBlue®, em combinação com a eficiência das máquinas. O depósito de AdBlue® 

só tem de ser reatestado a cada 10 reatestos de combustível, o que pouca tempo.

É HORA DE ECONOMIZAR MAIS
Os custos de exploração  dos modelos da Série D são 

notavelmente baixos. Para começar, a tecnologia do mo-

tor e o sistema hidráulico asseguram um consumo menor 

em comparação com a geração anterior. Todos os mo-

delos cumprem as normas de emissões Tier 4 Final (Euro 

IV) com um sistema de pós-tratamento de redução ca-

talítica seletiva (SCR) e um catalizador de oxidação diesel 

(DOC). Com esta solução, os gases de escape são trata-

dos exclusivamente mediante reações químicas no SCR 

e DOC. Como não ficam partículas retidas no sistema não 

é necessário nenhum filtro de partículas diesel (DPF).

É uma solução simples e eficaz para reduzir considera-

velmente as emissões de contaminantes e, ao se tratar 

de um sistema de pós-tratamento, o motor funciona com 

uma ótima eficiência, proporcionando mais potência com 

menor combustível. Como resultado, o consumo de com-

bustível é muito menor para os clientes. O sistema é também muito econômico em relação ao consumo de AdBlue®, somente 

3% do consumo de combustível. Além do mais, como não existe regeneração nem substituição do DPF, os custos de manu-

tenção e exploração são muito reduzidos.

Os três modos de trabalho, Speed Priority, Heavy e Automatic ajudam a máquina a conservar energia e entregar somente a 

potência necessária para realizar o trabalho em questão.

Estes modelos também incluem sistemas de poupança de energia da CASE, como o controle de torque da bomba, funções de 

ralenti automático e desativação de ralenti, controle do curso deslizante, controle da lança e controle de alivio de giro.

Estes sistemas aproveitam todas as oportunidades para economizar combustível, reduzindo ainda mais os custos operacionais 

e contribuindo para uma vida útil da máquina mais alargada.

NOTÍCIAS

É HORA DE AUMENTAR A PRODUTIVIDADE
O melhorado sistema da Série D, com controle hidráulico de alto 

rendimento, eleva o controle e funcionamento suave a um nível 

superior. Os ciclos mais rápidos, conseguidos através do novo si-

stema hidráulico mais eficiente, aumentam a produtividade destes 

modelos, especialmente nos dois modelos topo de gama com 

mais de 25t. Estas escavadoras permitem ciclos mais rápidos, 

graças às novas bombas hidráulicas com controle eletrônico e a 

uma válvula principal de maiores dimensões, que incrementam 

ainda mais a produtividade. As novas bombas e a nova válvula 

melhoram a capacidade de resposta da máquina que resulta em 

ciclo 12% mais rápidos que a geração anterior. Além do mais as-

seguram uma maior potência de elevação.

ESCAVADORAS CASE DA SÉRIE D 
UMA APOSTA SEGURA!

NOTÍCIAS CASE
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É HORA DE AUMENTAR O CONFORTO E SEGURANÇA 
A espaçosa cabina oferece espaço de primeira classe e a mais recente 

configuração do interior com características Premium. A posição de tra-

balho totalmente ajustável com o novo banco de suspensão pneumáti-

ca e encosto para as costas, proporciona uma excelente comodidade. 

A cabina pressurizada e isolada mantém os níveis de ruído e vibrações 

baixos, garantindo um ambiente de trabalho entre os mais silenciosos da 

classe da Série D. O monitor multifunções de grandes dimensões com 

câmera de visão traseira contínua, aumenta ainda mais a excelente visibi-

lidade periférica.

Cada máquina está disponível com um novo pacote de luzes de trabalho 

LED (opcional), que proporciona uma iluminação similar à luz natural e é 

3 vezes mais brilhante que o halogênio, além de permitir trabalhar sem 

necessidade de paragens para descanso.

A cabina ROPS está certificada para ROPS nível II, de série em todos os 

modelos, e oferece uma gama completa de proteções dianteiras opcionais 

que garantem a segurança do operador em condições de trabalho muito 

exigentes. O alarme de deslocamento opcional montado de fábrica contri-

bui para aumentar a segurança na área de trabalho circundante à máquina.

O sistema telemático Site Watch da CASE permite ao gestor da frota 

monitorizar a máquina e, afim de a proteger, evita o uso indevido. 

É HORA DE AUMENTAR A FIABILIDADE E DURABILIDADE
Os modelos da Série D estão projetados e concebidos para oferecerem uma maior fiabilidade e durabilidade. O novo design 

da lança e do balanceiro reduzem o esforço na estrutura, melhorando a fiabilidade. O aço fundido de elevada resistência 

utilizado na base e parte inferior da lança, juntamente com a peça articulada de aço fundido na lança e secção quadrada do ba-

lanceiro, aumentam a resistência e durabilidade. Para a fiabilidade contribuem também as válvulas de segurança dos cilindros 

do balanceiro e da lança com aviso de sobrecarga.

O novo design do chassi, no qual se aumentou a dimensão dos componentes, incrementa ainda mais a fiabilidade e durabili-

dade. O novo design "one-side-slope" garante uma menor acumulação de resíduos entre o quadro e os rastos e os resíduos 

acumulados soltam-se com maior facilidade durante a operação de limpeza, o que permite ao operador economizar tempo na 

tarefa de limpeza do chassi. 

É HORA DE DISPONIBILIZARMOS MAIS OS MODELOS
Este ano incluímos na nossa gama de escavadoras de rastos os modelos CX145D SR com lâmina e sem lâmina, CX245D SR 

com lâmina e sem lâmina (ambos os modelos de giro reduzido) e o modelo CX750D (também na versão de escavação máxima), 

todos eles fabricados no Japão.

NOTÍCIAS CASE
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