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MIDIESCAVADEIRAS CASE
Alto desempenho em um pacote compacto.

As midiescavadeiras Case proporcionam excelente força de escavação e capacidade de elevação em áreas de trabalho estreitas ou 
apertadas.

Diferente das escavadeiras tradicionais com contrapesos traseiros proeminentes, as midiescavadeiras da Case possuem contrapeso 
e posicionamento da lança compactos, o que minimiza a área de trabalho da máquina. O resultado é uma escavadeira altamente 
produtiva e de excelente manobrabilidade, ideal para trabalho em áreas restritas, como rodovias ou pontes, projetos residenciais e 
construção urbana. As midiescavadeiras Case também são uma excelente escolha para locais amplos e abertos. 

Todos os dois modelos têm cabines grandes e confortáveis com excelentes linhas de visão para um ambiente de trabalho produtivo. 

As midiescavadeiras, assim como todos os produtos Case, vêm com suporte de primeira classe do seu concessionário Case local.
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AMBIENTE DO OPERADOR
Assuma o controle com conforto total.

Assumir o controle da obra a executar é fácil em uma das cabines mais espaçosas do mercado. Acomode-se no assento com 
suspensão totalmente ajustável e opere com conforto total, com amplo espaço superior, dos lados, e para os joelhos e pernas.

A ampla porta e o levantamento do console de controle facilitam a entrada e a saída da cabine. O assento acomoda operadores de 
todos os tamanhos e constituições e o suporte lombar embutido ajuda a reduzir a fadiga do operador. Além disso, você pode ajustar 
os joysticks de forma que estes permaneçam na mesma posição relativa enquanto você ajusta o assento, ou posicioná-los de modo 
independente, a escolha é sua.
 
As alavancas de controle – de baixo esforço – proporcionam fácil pegada e rápida resposta, para excelente controle das operações.  
A válvula seletora de padrão de controle permite que as operações sejam de acordo com a preferência do operador.

Os controles de toque suave e o painel de instrumentos em LCD com símbolos internacionais mantêm você no controle e em contato 
com todas as condições operacionais, com mensagens em uma das 14 línguas disponíveis.

As midiescavadeiras da Case proporcionam excelente visibilidade. Uma janela no canto inferior direito permite que você monitore a 
posição da esteira, para um posicionamento mais fácil ao longo de uma vala. O teto solar permite vistas sem obstruções em todas as 
direções ajudam a mantê-lo no total comando da área de trabalho.

A operação silenciosa do motor, os isoladores de vibração e o sistema de supressão de ruídos da cabine contribuem para o conforto 
silencioso dessas máquinas.
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MANUTENÇÃO DIÁRIA FACILITADA
Rapidez no acesso aos componentes.

Os pontos de verificação e manutenção diárias alcançados do nível do solo e 
os intervalos de manutenção estendidos mantêm as midiescavadeiras Case 
no trabalho por mais horas durante o dia. Isso significa maior produtividade e 
rentabilidade.

Particularmente adequados para trabalho urbano, esses motores têm um nível de 
ruído muito reduzido e uma das menores taxas de consumo do mercado. 
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CX75SR
Pequeno raio de giro para locais de trabalho 
apertados.

A midiescavadeira Case CX75SR pode ser manobrada em 
locais difíceis e restritos e atuar onde as escavadeiras 
convencionais não cabem. As aplicações incluem:

• Construção urbana, onde, frequentemente, o espaço é 
pequeno.
• Escavação, giro e carregamento em pista única de tráfego de 
rodovias e pontes.
• Manobras entre casas ou locais residenciais.
• Escavação de valas ou piscinas em lotes urbanizados.
• Qualquer local de obra com inúmeros obstáculos e pouco 
espaço.

Lança offset para escavação de precisão.

A CX75SR tem a capacidade adicional de escavar 
paralelamente a um prédio, uma linha de lote ou outras 
obstruções graças à sua lança offset (opcional). A lança offset 
gira em uma junta entre o braço e a lança, o que permite que 
a caçamba seja posicionada de forma descentralizada para 
escavação paralela, até mesmo além da borda das esteiras da 
própria máquina.

Esta configuração é perfeita para abertura de valas ao longo 
de um prédio ou em volta de um obstáculo. Ela também 
se distingue na operação de enchimento de valas devido à 
versatilidade da lâmina frontal padrão. A lança offset também 
permite um raio de trabalho extremamente pequeno – de 
apenas 2,3 metros – um dos menores no segmento.
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CX80
Potência, manobrabilidade e produtividade.

A Case CX80 combina a potência de uma escavadeira de tamanho convencional com a flexibilidade de uma compacta. Sua lança 
pivotada, recurso normalmente encontrado em miniescavadeiras, permite uma operação consistente e fácil. Esse recurso torna a 
CX80 ideal para trabalhos em espaços estreitos, seja em uma construção no centro da cidade ou ao longo de uma fundação.

A versátil lança pivotada pode ser posicionada em qualquer lugar dentro de um arco de 130 graus. O operador pode utilizar a lança 
como a de uma escavadeira convencional ou girá-la em um ângulo, para trabalhar em aplicações desafiadoras. A sólida construção 
da lança e do braço, junto ao auxiliar hidráulico (opcional), torna esta máquina totalmente adaptável para uma variedade de 
implementos.

Com uma força de escavação da caçamba de 56,9 kN, uma profundidade de escavação máxima de 4,61 m e o braço de 2,12 m, essa 
pequena escavadeira oferece capacidade de uma máquina muito maior. Um braço de 1,71 m também está disponível e oferece a 
profundidade de escavação de 4,20 m.

Potência e desempenho em um pacote compacto tornam a CX80 uma excelente escolha para trabalhar em espaços estreitos e locais 
de obra congestionados.



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 disponibiliza 1.000 (mil) horas gratuitas SystemGard®, 
o programa de monitoramento de fluidos para seu equipamento.

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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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 2104-3438 

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.

 CX75SR CX80
Potência líquida (SAE J1349) 54 hp (40 kW) 54 hp (40 kW)
Profundidade máxima de escavação 4,54 m   4,59 m
Peso operacional 7.920 kg 8.430 kg
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