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Potência e velocidade para a máxima eficiência.
As escavadeiras hidráulicas CX130B e CX160B são equipadas com um sistema hidráulico avançado, que apresenta três modos de 
trabalho para proporcionar a melhor relação potência x velocidade de acordo com a atividade requerida. Isso garante a otimização das 
operações, com redução do consumo e máxima produtividade.

Essas escavadeiras dispõem de maior força de escavação, velocidades de giro superiores e um torque de giro mais elevado, que 
possibilita ciclos de trabalho mais rápidos.

O motor diesel, com certificação de emissão Tier III, incorpora o sistema eletrônico Common-Rail, que proporciona uma combustão 
mais limpa e eficiente, reduzindo o custo operacional e melhorando a relação custo x tonelada. Essas características, combinadas com 
o sistema hidráulico avançado, fazem da CX130B e da CX160B máquinas muito econômicas e de alto rendimento.

Design com estilo e robustez.
A CX130B e a CX160B têm o mesmo design robusto e resistente das escavadeiras de maior porte da CAsE, por isso já despertam 
grande aceitação e confiança nos clientes. A cabine espaçosa proporciona conforto e reduzido nível de ruído, o que assegura a 
produtividade nas longas jornadas de trabalho.

Segurança e confiança na hora de trabalhar. 
As cabines das escavadeiras da série B têm um sistema de fechamento de vidros que permite a total visibilidade em todas as 
direções e proporciona o máximo de segurança. A janela lateral em peça única garante uma ampla visibilidade em torno da máquina. 
Os controles suaves de respostas rápidas, o painel ergonômico e o assento confortável tornam as jornadas de trabalho confortáveis, 
seguras e produtivas.

Comodidade e tranquilidade nas operações.
Nas escavadeiras CX130B e CX160B, a operação é muito simples e com um grande espaço interno. O aumento da visibilidade 
de operação em 60% (sensação de amplitude), o assento reclinável e o ar-condicionado (com várias saídas) tornam muito confortável 
e ergonômica a operação.

A comodidade não para por aí. Os joysticks têm quatro posições, com retorno automático à posição selecionada, assegurando um 
maior conforto para o operador. Os amortecedores da cabine reduzem as vibrações e o baixo nível de ruído do motor não incomoda 
o operador. 

Além disso, o equipamento de série inclui compartimento climatizado, suporte para garrafa e porta-celular, relógio, além de vários 
porta-objetos atrás do assento do operador. Tudo para garantir o conforto nas atividades e proporcionar a produtividade.

Feita para pegar pesado. Vida longa garantida.
Confiabilidade e durabilidade são marcas registradas da CAsE. Para garantir resistência e robustez, longa vida útil e manutenção 
reduzida das escavadeiras, a torre, o braço e os chassis superior e inferior têm suas estruturas super-reforçadas. Um único filtro 
hidráulico de fibra sintética e alto rendimento protege todo o sistema. Por isso, não há necessidade de outros filtros ao se utilizar o 
martelo hidráulico.

Mais economia, mais produtividade.
Equipadas com um tanque de combustível maior, a CX130B e a CX160B têm o seu tempo de parada para reabastecimento bastante 
reduzido. 

As buchas de desgaste permitem um intervalo maior de lubrificação dos pinos, enquanto que os espaçadores do braço de 
levantamento e do braço de escavação permitem reduzir ainda mais os intervalos de manutenção.
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Cabine. Espaço para maior produtividade.
A grande área envidraçada permite maior visibilidade em todas as direções. O para-brisa principal pode ser levantado até o teto, 
melhorando ainda mais a visibilidade da área de escavação, além de ter um para-sol retrátil.

O assento confortável e reclinável, os amortecedores da cabine, que promovem baixos níveis de vibração e ruído, bem como o ar-
condicionado e o maior espaço para os pés tornam a jornada de trabalho bastante confortável e produtiva. 

Os painéis ergonômicos tornam simples e funcionais quaisquer tipos de operação.
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Motor.
Um motor com injeção de combustível Common-Rail de controle eletrônico, que cumpre as normas de emissões Tier III, equipa as 
escavadeiras hidráulicas CX130B e CX160B. O design avançado incorpora um radiador para melhor injeção de combustível, enquanto 
o sistema de recirculação dos gases de escape contribui para reduzir as emissões.

O torque elevado a baixos regimes, o ventilador de grande capacidade acionado hidraulicamente e o silenciador do escapamento 
reduzem o nível de ruído dentro e fora da cabine. As opções de marcha lenta, ativadas por uma tecla, asseguram a máxima eficiência 
em qualquer condição de trabalho. O maior rendimento do motor com o menor consumo contribui para maximizar a produtividade 
para o cliente.

Sistema hidráulico.
A CX130B e a CX160B utilizam um novo sistema hidráulico, com bombas de pistão de cilindrada variável e alta eficiência, com 
tolerâncias reduzidas, que oferece maior economia de combustível. Um sistema de bombas duplas de controle variável e alta 
eficiência ajusta a potência do motor à demanda hidráulica, o que garante a máxima produtividade.

O filtro hidráulico de fibra sintética (standard) protege os componentes mais importantes e prolonga a vida útil do óleo hidráulico. Por 
isso, não há necessidade de outros filtros ao se utilizar acessórios. E o cliente economiza tempo de montagem e reduz os custos.

As válvulas de controle de ruptura das mangueiras encontram-se atrás dos cilindros do braço. Com isso, aumenta-se a proteção do 
sistema e melhora-se a visibilidade do operador. 

Painel, um acelerador do motor.
A escolha do modo de trabalho do sistema hidráulico se realiza de acordo com a demanda de potência do motor, facilmente 
selecionada por uma tecla situada no painel, à direita do operador. As alavancas de comando encontram-se bem localizadas, assim 
como todos os interruptores, que estão agrupados no centro, para tornarem as operações bastante cômodas.

O painel conta com um sensor de luminosidade para garantir facilidade na leitura, independentemente das condições internas e 
externas. O operador pode programar até 10 ajustes de vazão dos circuitos hidráulicos auxiliares para utilizar até 10 acessórios, sem 
que haja necessidade de ajustar manualmente as válvulas hidráulicas. Ele também pode mudar o sistema hidráulico, de simples para 
duplo, a partir da cabine. Essa flexibilidade do sistema hidráulico reduz o tempo de parada para a troca de acessórios e faz dessas 
escavadeiras máquinas de alta produtividade.
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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®.

O CAsE CARE também disponibiliza treinamento on-line e gratuito para operadores de toda a linha CAsE, com conhecimentos práticos e 
teóricos, incluindo literatura completa e catálogo de peças, 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.

CaSE CarE.
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.

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.

CaSE CuStoMEr aSSiStanCE. 

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.
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Manutenção simples e rápida.
Ambas escavadeiras hidráulicas têm a melhor qualificação no sistema de pontuação de manutenção sAE, devido ao reduzido tempo 
de máquina parada e aos baixos custos. Todos os filtros estão centralizados, proporcionando rápido acesso do nível do solo. O tanque 
de combustível tem uma válvula para esvaziamento e uma placa desmontável para facilitar a limpeza em caso de contaminação 
do combustível. Uma tampa ecológica do motor evita o derramamento durante a troca de óleo e uma bomba elétrica de alta vazão 
– o dobro da rapidez dos modelos anteriores – tem parada automática para facilitar o abastecimento. Como opcional, a CX160B 
disponibiliza um sistema centralizado de lubrificação.

Chassi reforçado. 
A CX130B e a CX160B foram dimensionadas para ter longa duração. A roda motriz e a roda guia foram submetidas a tratamento 
térmico para aumentar a durabilidade e confiabilidade. As guias das esteiras, os elos melhorados – novas juntas em forma de M – e 
roscas mais resistentes aumentam sobremaneira a durabilidade e reduzem o desgaste das esteiras.

Os roletes têm o desenho de junta tórica que impede a entrada de sujeira e terra, além de um perfil redesenhado para reduzir o 
desgaste. A CX130B está disponível com um chassi de comprimento standard ou com um novo chassi maior – LC –, que oferece a 
máxima estabilidade.

Pinos e buchas de maior durabilidade. 
As buchas de manutenção prolongada EMs (sistema de Manutenção Prolongada) 
são standard em todas as escavadeiras hidráulicas CAsE da série CXB. Com um 
intervalo prolongado para a sua lubrificação, reduz substancialmente a manutenção 
diária e semanal e proporciona maior produtividade. Os espaçadores de resina 
antifricção na base e na parte superior do braço reduzem o ruído e diminuem a folga, 
proporcionando maior durabilidade à máquina e confiança ao cliente.
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www.casece.com.br
Escritório Comercial:
sorocaba – são Paulo – Brasil
Avenida Jerome Case, 1.801
Éden – CEP 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700

Fábricas:
Contagem – Minas Gerais – Brasil
Avenida General David sarnoff, 2.237
Inconfidentes – CEP 32210-900
Tel.: +55 31 2104-3392 

sorocaba – são Paulo – Brasil
Avenida 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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CASE. PARA FAZER MAIS NA SUA VIDA.

Você pode contar com a Case e seus concessionários para soluções completas em 
equipamento, financiamento, peças e serviços, nas mais diversas necessidades. a Case 
tem uma linha completa de máquinas de construção de alta tecnologia e robustez para a 
sua maior produtividade. Um século de eficiência e produtividade no Brasil, que celebra a 
tradição e a liderança no lançamento de novos produtos. Pode se orgulhar de sua máquina 
Case com essa história de paixão e resultados. Nós estamos aqui para oferecer a você o 
máximo de nossa experiência no mundo da construção.

 CX130B CX160B
Potência líquida (SAE J1349) 95 hp (71 kW) 120 hp (89,2 kW)
Peso operacional 12.610 kg  17.100 kg
Capacidade da caçamba 0,38 m3 a 0,76 m3 0,38 m3 a 1,0 m3
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