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ALACSONY KIBOCSÁTÁS 
Tier 4 Final 

A szabadalmaztatott FPT Hi-eSCR a kulcs a teljesítményhez és a 

sikerhez. A CASE földgyalu az egyetlen a piacon, amely megfelel a 

TIER 4 Final korlátozó előírásainak kizárólag SCR utókezelési 

technológiát alkalmazva. Semmilyen más márka nem képes ilyen 

kifinomult megoldást nyújtani, amely mindemellett rendkívül 

költséghatékony is a következő exkluzív tulajdonságoknak 

köszönhetően: 

• Nincs DPF regeneráció a munkafolyamatok során, azaz nincs 

üzemanyag pazarlás 

• Nem kell a DPF szűrőt rendszeres időközönként cserélni 

• Nincs szükség dupla fokozatra a DPF+SCR utókezeléskor 

• Az FPT motor nem tartalmaz gáz recirkulációt, ezzel javítva 

folyamatosan az üzemanyag hatékonyságot 

• Letisztult motor elrendezés az utókezelő kis méretének köszönhetően 

• Kisebb motorhűtési igény és ebből következően kisebb 

fűtőegység, hogy jobban kiláthasson hátra és egyszerűbb 

legyen a tisztítás 
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VHP 
 

Kettős teljesítmény görbe 
Hatékonyabb motor nagyobb 
sebességgel 

A gépet teljes egészében annak alkalmazási területén 

alapulva terveztük, hogy a motoros földgyalut hajtsa, amely 

gyors nyomatékreakciót igényel, hogy fenn tartsa a 

termelékenység magas szintjét. A még nagyobb 

teljesítmény érdekében a Dual Power maximalizálja a 

működést nagyobb sebességen az által, hogy a teljesítmény 

görbe kiegyenesedik a 4. fokozattól. 

 

 
BIZTONSÁGOS ÉS 
EGYSZERŰ KARBANTARTÁS 
Minimális karbantartást igényel 

A napi karbantartási műveletek még soha nem voltak ilyen 

egyszerűek: a gép baloldalán lévő minden fő ellenőrzési pont 

könnyedén elérhető a földről. A tandem sárhányókat úgy tervezték, 

hogy funkcionálisak legyenek, továbbá biztonságosabban 

elérhetőek bizonyos helyek, hogy megfeleljenek az időszakos 

karbantartási műveletekhez, mint a levegőszűrő tisztítása vagy az 

olajcsere. A legkisebb utókezelési csomag a piacon nem érinti a 

motor elrendezés ravaszságát: a vészkarbantartási műveletek így 

gyorsabbak lesznek és olcsóbbak. 
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C-SOROZAT  
MOTOROS FÖLDGYALUK 

FORRADALMI 
TECHNOLÓGIA 

 

GÖRGŐRE SZERELT BEÁGYAZOTT 
FORDÍTÓKERÉK 
Súrlódásmentes mérnöki megoldások 

A nyesőlap kialakítása forradalmasítja és maximalizálja az irányíthatóságot: nagyon 

csekély súrlódás működés közben, rázkódásmentes magas forgatónyomaték a 

rendkívül sima és pontos penge forgásért és szilárdságért. 

A fordítókereket görgős csapágyakra szerelték, melyeket belső fogaskerékhajtás 

működtet, elkerülve így az ellenlökést, a kopást és segítve a nagyfokú mechanikus 

igénybevételt. A kevesebb kenési ponttal rendelkező, exkluzív nyesőlap kialakítás 

jelentősen csökkenti a napi karbantartást. 

A gép élettartama során a kopó betétek időnkénti cseréje nem szükséges, mellyel 

csökkenthetők a karbantartási költségek. 

 

"A-ALAKÚ" KERET 

Terhelésmentes szerkezet 

Az "A-alakú" szerkezet folyamatosan kompenzálja az erőhatásokat az z 

üzemelés során. A jellemző oldalsó feszültség ellensúlyozó helyzetben 

gyakorlatilag kiküszöbölhető a hosszabb élettartam érdekében. A nyerget 

nagyon egyszerűen, hidraulikusan 5 különböző pozícióba lehet állítani a pin 

lock rögzítő rendszernek köszönhetően; az exkluzív nyesőlap geometriája 

lehetővé teszi, hogy a gépkezelő a pengét 90°-ban forgassa minden egyes 

munkaoldalon mechanikai interferencia nélkül. 
 

 

ERGOPOWER VÁLTÓ NYOMATÉKVÁLTÓVAL 
Rázkódásmentes sebességváltás 
Az automata sebességváltó funkció révén a gépkezelő nyugodtan figyelhet, valamint optimalizálja a gép 

teljesítményét az által, hogy a földgyalu motorját a teljesítmény görbe leghatékonyabb területén 

dolgoztatja. A nyomatékváltóval kombinált funkció sosem éri el a hajtóműegység leállását, mely által 

valóban kitűnik a versenytársak közül a földgyalu szektorban. 

100% automata differenciál zár: az automata "no-spin" differenciál azonnal továbbítja a nyomatékot a 

csúszókerékről a kormánykerékre jobb tapadással. A rendszer nem igényel beavatkozást a vezető 

részéről, így lehetővé teszi a gépkezelő számára, hogy a penge mozgás irányítására koncentráljon. 

 

VALAMINT KÚSZÓ ÜZEMMÓDDAL 
Pontos bármilyen sebesség esetén 
Kúszó üzemmód AWD modelleken: 2 gép egyben, a hidrosztatikus kúszó mód az elülső sebességet 

gyakorlatilag függetleníti a motor fordulatszámától: ezért a földgyalut tömörítésre is lehet használni 

csökkentve ezzel az útépítés során használt gépek számát. A választott váltótól függetlenül, 4 WD vagy 

6 WD, a 836C modellt 24"-es gumiabroncsokkal felszerelve is lehet kérni: az ideális megoldás durva 

talajon és olyan helyzetekben, amikor kevésbé zökkenő gumiabroncs szükséges. 

VÁLTOZÓ SUGARÚ VÁGÓÉL 
Egyszerű anyag hengerelés 
A végtelenített  sugárban állítható  

vágóél csökkenti a vontatási 

erőfeszítést és a befejező műveletek 

során jobb keverő hatás érhető el. 
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EXTRÉM 
PONTOSSÁG 

NYESŐLAP VEZÉRLÉS  
ELŐZETES BEÁLLÍTÁSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TERHELÉS ÉRZÉKELŐVEL ELLÁTOTT 
HIDRAULIKUS RENDSZER 
Egy ujjal működtethető 
Az új CASE földgyaluk a piacon lévő legpontosabb hidraulikus körrel rendelkeznek. Rendkívül érzékeny és pontos 

vezérlésével a terhelés érzékelővel ellátott hidraulika minden műveletet egyszerűvé és simává tesz. A közvetlenül 

működtetett axiális dugattyús szivattyú csak a szükséges mennyiségű olajat pumpálja a megfelelő helyre, elkerülve 

ezzel a teljesítmény pazarlást. A Vezérlő szelepek nyomáskiegyenlítést biztosítanak lehetővé téve a nyesőlap 

felemelését vagy leengedését párhuzamosan. A fülke padlójába épített kapcsoló révén a gépkezelő maximális 

teljesítményt kap a hidraulikus körből, függetlenül a motor fordulatszámától, a gyorsabb reakció érdekében (Full 

Flow mód). 
 

 

KÖZVETLEN KIALAKÍTÁSÚ VEZÉRLŐ KAR 
Nincs teljesítmény veszteség, csak nagyfokú termelékenység 
A közvetlenül vezérelt exkluzív hidraulikus blokk csökkenti a kar holtjátékát a földgyalu teljes élettartama alatt, 

miközben a gépkezelő közvetlen visszajelzést kap a hidraulikus rendszerről növelve ezzel a munkavégzés 

pontosságát. Az opcionálisan kérhető "lebegő" funkció révén az olaj akadálytalanul áramlik a hengerekbe azért, 

hogy a nyesőlap közvetlenül kövesse a talaj vonalát. A CASE magas minőségű tanúsítvánnyal ellátott 

alkatrészeitől függetlenül ez az exkluzív hidraulikus rendszert úgy terveztük, hogy mindig verhetetlen 

teljesítményt biztosítson, üzemanyagot takarítson meg, megbízható legyen és biztosítsa a földgyalu 

irányíthatóságát. 

 

 

 

 

 

NYESŐLAPVEZÉRLÉS BESZERELÉSE 
Rugalmas teljesítmény 
A CASE "800 sorozat" földgyalu gyárilag szerelhető a leggyakoribb nyesőlap vezérlési berendezésekkel. Ezt az 

egységet az összes szenzorral, kábellel és rögzítővel együtt szállítjuk az ügyfélnek. Ez valóban egy "plug and play" 

megoldás: az ügyfélnek csak az antennát és a monitort kell beszerelni a fülkébe és a pengevezérlő használatra 

kész. A rendszer különböző típusú vezérlőkkel kompatibilis: Sonic, Laser, GPS vagy Universal Total Station. Az 

automata pengevezérlés még a kevésbé szakképzett gépkezelő számára is lehetővé teszi, hogy jelentős üzemi 

kapacitást érjen el a CASE földgyaluval. Ez által a munka gyorsabban elvégezhető, kevesebb menettel és mindig a 

megfelelő mennyiségű mozgatott anyaggal. Következésképpen ez a földgyalu költséghatékonysága a működtetés és 

az üzemóra tekintetében. 

A CASE vezérlési berendezéssel minden egyes ügyfél használhat már a gépparkja más építési egységébe 

beszerelt nyesőlapvezérlő berendezéseket, így a befektetés megtérülése azonnali. 

A főalkatrészek gyári beszerelése könnyebb hozzáférést és 

így gyorsabb karbantartást biztosít: ez a magas minőségű 

gyártási szabványok garanciája, amelyet szinte lehetetlen 

elérni utángyártott megoldásokkal.
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FŐ A KÉNYELEM A SOKOLDALÚSÁG 
MŰVÉSZETE

 

HÁTSÓ ELHELYZÉSŰ FÜLKE 
Teljesítménnyel összehangolva 

A hátulra szerelt ROPS/FOPS fülke rendkívül értékes előnyökkel bír a kényelem terén: 

• A gépkezelő tisztában van az aktuális csukló szöggel 

• A hátul található fülke révén jobb a rálátás a nyesőlapra 

• A fülke súlya a hátsó keretre nehezedik, amely így hangsúlyozza a gép húzóerejét 

• A pneumatikus és fűthető ülés a standard felszereltség részeként még kényelmesebbé teszi a gépkezelő munkáját 

 

A széles színezett üveg a szélvédőben és a fülke oldalán akadálymentes körkörös kilátást biztosít. A mikor a gép 

vezetője ül, még akkor is teljes egészében rálát a nyesőlapra egészen annak dőlésszögéig. A biztonság is nagyobb: 

• Az új tolatókamera garantálja a biztonságosabb kilátást hátra és a kiváló kényelmet a 

gépkezelő számára. A vezetőnek nem kell többé hátrafordulnia, amikor tolatnia kell. 

• Bármilyen akadály könnyen észrevehető, csak egy pillantást kell vetnie a 7"-os színes képernyőre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ALACSONY 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALACSONY PROFILÚ FÜLKE 
Új fülke összkomforttal 

Végre a CASE egy elegáns, alacsony profilú fülkét 

kínál a földgyalukon, mely kategóriájának 

legkiválóbb kényelmét nyújtja, miközben a gép 

teljes magasságát 180 mm-el csökkenti, így 

nincsenek szállítási korlátozások. 

 

NAGYFOKÚ SOKOLDALÚSÁG 
Eszközök minden feladathoz 
A CASE földgyalukat szerelvények széles választékával lehet kiegészíteni, melyekkel számos alkalmazásra 
használhatóak lesznek: 

• 3 db személyre szabható nyesőlap szélesség minden egyes modellhez, így egyszerűen alkalmazkodik a különböző 

sűrűségű anyagok tolóerejéhez és a munka körülményekhez 

• Különböző nyesőlap hosszabbítások az anyag jobb oldalsó megtartásához a végső földgyalulás során 

• Nyesőlap túlterhelés tengelykapcsoló a keret és a nyesőlap váratlan ütközésekkel szembeni megóvása 

érdekében, erdei használat során javasolt 

• Nyesőlap irtóborona a könnyű talaj egyszerűbb előkészítéshez egy lépésben 

• 3 vagy 5 fogas ripper a kemény talajban lévő gyökerek jobb fellazítására 

• elülső tolólap a gyorsabb talajgyalulási műveletekért és a jobb termelékenység érdekében párosítva a középső 

nyesőlappal a motor magas szintű teljesítményének köszönhetően 

• Különleges elülső ellensúly: jobb gép egyensúly és erőteljesebb vonóerő 

• A hátsó hidraulikus berendezés biztosítja a megfelelő olaj áramlást az olyan kiegészítő eszközökhöz, mint a 

talajtömörítő, ez az ideális kombináció a exkluzív kúszó móddal 

• Üzemanyagtartály utántöltő szivattyú: egyszerűbb napi tankolás bármilyen munkakörnyezetben 

• Kiegészítő világítás: 

• a hátsó ellensúlyon 

• a fülke alsó részén a magasabb fokú fényintenzitás érdekében a nyesőlapon 
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HOGY MIÉRT 
VÁLASSZA EZT? 

 
 
 
 
 

TERHELÉS 
ÉRZÉKELŐVEL 
ELLÁTOTT HIDRAULIKUS 
RENDSZER 
Az egyenletes áramlás minden 

alkalmazáshoz és az egyidejű 

nyesőlap mozgáshoz. 

 
 
 
 
 
 
 
NAGYFOKÚ 

SOKOLDALÚSÁG 
Az opciók széles választéka azt 

a lehetősége kínálja ügyfeleink 

számára, hogy egy személyre 

szabott földgyalut hozzanak 

létre, amely a legnagyobb 

igényeket támasztó 

alkalmazásokhoz is megfelel. 

 
 
 
 
 

BIZTONSÁGOS 
ÉS EGYSZERŰ 
KARBANTARTÁS 
Az egyszerű szervizelhetőség a CASE 

DNA része: minden fő ellenőrzést 

egyszerűen végre lehet hajtani a széles 

és biztonságos tandem sárhányók felől; 

minden szervizelési pont 

csoportosítása és elhelyezkedése 

kényelmes. 

 
 

ALACSONY 
 

 
ALACSONY 
PROFILÚ FÜLKE 
- 180 mm-es szállítási 

magasság / 4 mt alatti 

teherautón szállítás 

 
 
 
 
 
HÁTULRA 
SZERELT FÜLKE 
Kategóriájának 

legjobban irányítható 

és legkényelmesebb 

modellje: a gépkezelő 

mindig a megmunkálás 

irányával egy vonalban 

van. 

 
 
 
 
 
 
 

KÖZVETLENÜL 
FELSZERELT 
VEZÉRLŐKAR 
Az évek során jobbá 

fejlesztett nyesőlap 

vezérlés, nincs 

holtjáték a karok és a 

fő vezérlőszelep 

között. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALACSONY 
KIBOCSÁTÁS 

Ez az exkluzív "HI-eSCR" 

technológia, kizárólag AdBlue 

utókezeléssel, jelentősen 

csökkenti az üzemanyag 

fogyasztást az által, hogy 

alacsonyabb az utókezelés 

karbantartási költsége. 
 
 
 
 
 

"A-ALAKÚ" KERET 
Az optimalizált erőelosztás 

minden körülmények között 

hosszú élettartamot biztosít. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VHP 
 

 

NYESŐLAP 
VEZÉRLÉS 
BESZERELÉSE 
Vezető márkájú plug and 

play nyesőlapvezérlési 

rendszer. 

Kettős teljesítmény görbe 
A magas teljesítményi arány nagy 

sebességnél is (4. fokozatban) növeli 

a földgyalu termelékenységét. 

 

TÖBB SUGARÚ VÁGÓÉL 
Alacsonyabb energia fogyasztás 

és optimalizált gördülési hatás. 

GÖRGŐRE SZERELT 
BEÁGYAZOTT 
FORDÍTÓKERÉK 

ERGOPOWER VÁLTÓ 
NYOMATÉKVÁLTÓVAL 
Sima sebességváltás a tökéletes 

VALAMINT KÚSZÓ 
ÜZEMMÓDDAL 
Teljes vonóerő bármilyen körülmények között 

 Karbantartás-mentes technológia és irányíthatóságért és automata mód és optimalizált nyomatékátvitel 

 
 
10 

erőfeszítés nélküli nyesőlap forgatás. a feszültségmentes műveletekért. a gépkezelő igényeihez igazítva. 
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TELEMATIKA 
A TUDOMÁNYOS OLDAL 
A Case SiteWatch telematikai rendszer minden egyes gépre szerelt high-tech 

vezérlőegységet használ azért, hogy összevesse az adott géptől és a GPS műholdaktól 

kapott információkat. Az adatokat ezután vezeték nélküli kapcsolaton küldi a mobil 

kommunikációs hálózatokon keresztül a Case Telematikai web portáljára. 
 

SiteWatch: központosított géppark ellenőrzési előnyök 
egy érintésre 

Felméri az eszköz rendelkezésre állást és optimalizálja azt 

• Kiküszöbölhető a "fantom géppark": a SiteWatch révén azonosíthatja a tartalék 

egységeket vagy a nem teljes mértékben terhelt gépeken minden egyes 

munkaterületen. 

• Lehetővé válik az egységek átcsoportosítása oda, ahol nagyobb szükség van 
rájuk. 

• A Karbantartás Előretervezése egyszerűbb, mivel az aktualizált üzemórák 

mindig elérhetőek. 

• Alkalmazza a SiteWatch előnyeit gépparkja további egységeire is: A SiteWatch 

alkalmazást más márkák egységeibe is beszerelheti. 
 

Tegye próbára gépei összköltségét! 

• Összehasonlíthatja a különböző gép típusok üzemanyag felhasználását, 

így kiválaszthatja a megfelelő berendezést. 

• Takarékoskodjon a szállítási költségeken a tervezett és csoportosított 
karbantartási feladatokkal. 

• Nyugalom, optimalizált üzemidő és alacsonyabb javítási költségek: a megelőző 
karbantartással például figyelmeztetést kap, ha a motor szervizelést igényel és 
így elkerülheti a bosszantó lerobbanást. 

• Képes lesz összehasonlítani a különböző munkaterületek az eszköz beruházás 
megtérülését. 

• Berendezését csak a munkaidő alatt használják. Figyelmeztetéseket állíthat 

be, így tudni fogja, ha hétvégén vagy éjszaka használják azt. 

• Programozott karbantartási csomaggal láttuk el, így biztos lehet abban, 

hogy minden gép a megfelelő helyen van a megfelelő időben. 
 

Biztonságosabb, alacsonyabb biztosítási díj 

• Tartsa távol a tolvajokat: az alkalmazás révén megakadályozhatja, hogy célba 

vegyék eszközeit, mivel azok helyzete geo-lokalizált. A SiteWatch rejtett, így a 

tolvajok nem találják meg gyorsan. 

• Gépparkját csak ott használják, ahol Ön szeretné. Meghatározhat egy virtuális 

kerítést és e-mailben kap értesítést, ha valamelyik gép átlépi ezt a területet. 
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C-SOROZAT  
MOTOROS FÖLDGYALUK 

836C - 836C AWD SPECIFIKÁCIÓK  

TIER 4 FINAL 'HI-eSCR" MOTORRA 

 

 

 

 

 

ÖSSZEKERÉK HAJTÁS 

 

 

 

 

 

 

A-KERET 

 

 

 

 

 

 

KERET 

SPECIFIKÁCIÓK 

Maximális teljesítmény (ISO 14396/ECE R120) 

1-től 3. fokozatig 102 kW/138 hp  

4-től 6. fokozatig 115 kW/156 hp 

Vezérelt 2100rpm  

Gyártmány és modell             NEF 6 hengeres CR TAA 4V 
Utókezelési rendszer  kizárólag SCR     

Donaldson levegő szűrő porkivetővel               std  

Típus  diesel, közös nyomócsöves, kettős teljesítmény, 

turbófeltöltő és intercooler       

Lökettérfogat        6,7 l 
Hengerek száma     6 

Furat és lökethossz  104x132 mm 
Maximum nyomaték 1400 rpm-nél   725 Nm 

Motorolaj szűrő távvezérlés az egyszerű csere érdekében 
- 25°C külső hőmérséklet esetén történő indítás standard 

felszereltség  
A motor megfelel a 97/68/EK előírásoknak TIER 4 Final 

NYOMATÉKVÁLTÓ 
Sebességváltóba integrált egyfokozatú nyomatékváltó A kimeneti nyomaték 
automata összehangolása a változó közlekedési körülményekkel  

Átalakítási arány 1,87:1 
Hűtő hőcserélővel 

VÁLTÓ 
Teljes PowerShift váltó 6 előremeneti fokozattal és 3 hátramenet fokozattal. 
Elektromos egykaros váltó hátramenet zárral 3-6 tartományban. 

Választható a hidrodinamikus hátsókerék-hajtás kiegészítéseként. 

Hidrosztatikus elsőkerék-hajtás E.D.C.V.-vel (Elektronikus hajtásvezérlő 
egység). Kétirányú ferde tárcsás szivattyú (előre/hátra) hajtja a 

kerékagyra szerelt motorokat minden egyes első keréken. Hidraulikus 
no-spin differenciálmű, amely megóvja az egy oldalon lévő kerekek 

kipörgését és arányosítja a nyomatékot kanyarodáskor. Egy 
mikroprocesszor figyeli és összehangolja az első- és hátsókerék 

meghajtó erőket. Fokozatmentes kapcsolás teszi lehetővé, hogy a 
gépkezelő az elsőkerék tolóerejét a fennálló munkakörülményekhez 

igazítsa. Kúszó mód standard felszereltségben: csak elülső húzás a 
rendkívül alacsony sebesség érdekében. 

FÉKEK 
Hidraulikus, kétkörös hidroakkumulátoros fék 4 db olajfürdős 
tárcsafékkel, melyek a tandem kerekeken működnek. Kézifék: 

váltóval működő tárcsa fék. 

KORMÁNYZÁS 
Az állítható kormányról és vezérlő konzolról működtethető. 
Elsőkerék-tengely kormányzás, teljes egészében hidraulikus, 

térfogat vezérlés. 
 836C 836C AWD   

Kormánykerék zár bal/jobb_________ 40°______ 40°  

Csuklós keret 

2 db kettős működésű kormány hengerrel: 
Csukló szög____________________ +28°_____ +28° 

Minimum fordulási sugár: 

Robusztus hegesztett box az A-keret részen. 

L-profilú keresztmetszet                        125x120x8 mm 

FORDÍTÓKERÉK 

Belső fogaskerékhajtás, szigetelt görgőre szerelt, ellenlökés-
mentes, önbeállító Hidraulikus motor és nyesőlap 

mechanizmus hajtja 
Átmérő                                                            1150 mm                             

Működési sugár   360° 

NYESŐLAP 

Több sugarú kopásálló, kiváló minőségű acélból edzett, 
lekerekített élekkel. Cserélhető, váltja a fő és az oldalsó 

vágóéleket. 
Szélesség                                         2440/3050/3355 mm  

Nyesőlapl magasság/vastagság  526/15 mm 
Vágóél magasság/vastagság  152/19 mm 
Csavar átmérő   16 mm 

NYESŐLAP BEÁLLÍTÁSOK 

Átkapcsolás: 

jobbra 491 mm 

balra 708 mm 
Gumiabroncsokon átnyúlás csuklós kormányzás nélkül: 

jobb vízszintes 1865 mm 
bal vízszintes 1525 mm 

Gumiabroncsokon átnyúlás csuklós kormányzással: 

Elülső keret: merev, hegesztett nagyszilárdságú, finomszemcsés 

acélból  

Keresztmetszet  270  x 270 mm 
Fal vastagság   12 mm 

Hátsó keret csavarodásálló keret 
Keresztmetszet  220  x 260 mm 

FÜLKE 

Rugalmasan szerelt, hangszigetelt ROPS/FOPS fülke két 
lengőajtóval. Mindkét oldali hozzáférés. Festett üveg. Hátsó 

keretre szerelt fülke. Fűtő/jégtelenítő fej. Fűtött és légrugós 
ülés. 

Alacsony profilú fülke opció, amely révén a földgyalu teljes 
magassága 180 mm-el csökkenthető.  

ROPS EEC minta tesztelés szerint ISO 3471 
FOPS EEC minta tesztelés szerint ISO 3449 

Fülke zajszintje  77 dbA 
Külső zajszint 102 dbA 

ELEKTROMOS RENDSZER 

Feszültség  24 V 
Akkumulátorok 2x100 Ah 
Alternátor  90 A 

Indító  4 kW 

KAPACITÁS 

liter 
Kenőolaj_ 12,5 

Sebesség km/h-ban gumiabroncsokon keresztül 6600 mm 6800 mm jobb vízszintes 2490 mm Hűtő (Beleértve: hűtő és fűtőegység) 32,0
 

Fokozat Előre Hátra   
elülső pengén keresztül_________ 7300 mm_ 7600 mm   bal vízszintes 2150 mm 

Max. dőlésszög: 
Áttétel (beleértve a konvertert és a hűtőt)_ 27,0 
Tányérkerék és kúpkerék _ 31,0 

1._____________________________ 5,4______ 5,7   GUMIABRONCSOK jobb   117° Tandem    120,0 

2. 8,3 13,3 

3. 12,6 29,2 

4. 19,2 - 

5._____________________________ 27,9______ - ___  

 
405/70 R20 SPT9 Dunlop 4 

20/75 R20 XMCL TL Michelin 
455/70 R20 SPT9 Dunlop 

405/70 R24 SPT9 Dunlop 

bal      76° 
Max. emelési magasság a föld felett 394 mm 
Max. bevágási mélység 456 mm       
Vágási szög beállítás, hidr     49,5° 

Csigahajtómű                                                               2 
Hidraulikatartály                                                               70,0 
Hidraulika olaj, összesen: 
836C 170,0 

836C AWD 185,0 

6._____________________________ 39,9______ - ____ HIDRAULIKUS RENDSZER Üzemanyag 
tartály 

   278,0

Vonóerő (tapadási együttható 0,8) 
836C 66 kN 
836C AWD 85 kN 

ELSŐTENGELY 
Lengőtengely kerék-tengely kormányzással és hidraulikus kerék 

döntés beállítással 

 

XMCL MICHELIN___SPT9 DUNLOP   

"Terhelés érzékelő" változtatható helyzetű axiális dugattyús 
szivattyúval. Nincs olaj továbbítás leálláskor és így energia 

megtakarítás érhető el. Zárt rendszer túlnyomásos tartállyal. 
Nyomáscsökkentő szelep. 

Hidraulikus szivattyú____ ferde tárcsás, változtatható helyzetű  
Max. továbbítás 94,5 l/perc  

Max. nyomás 200 bar  
Nyomáscsökkentő beállítása 215 bar 

AdBlue tartály 54

 
836C 836C AWD NYESŐLAP VEZÉRLÉS 

Tengely lengése____________________ ± 15°_____ ± 15°   

Kerék döntés ± 21,45° ± 21,45° 

Hasmagasság 485 mm 485 mm 

 

HÁTSÓ TANDEM TENGELY 

CASE tandem földgyalu tengelye automata no-spin differenciálművel Lengő 

tandem hajtás strapabíró hajtóláncokkal  

Bolygókerék csökkentés 
Lengés ± 15° 
Tandem box méretek: 
Magasság 599 mm 
Szélesség 201 mm 
Fal vastagság  20 mm 
Láncosztás 50,8 mm 
Tandem tengelytáv 1241 mm 

"Teher érzékelés" a funkciók maximális irányíthatósága 

érdekében. Vezérlő karok a beállítási sebesség pontos 

mérésére. A nyomáskiegyenlítés a vezérlőszelep egységek 
mindegyikén lehetővé teszi a párhuzamos nyesőlap emelést 

vagy a két másik funkció együttes működtetését, zavaró 
interakció nélkül. Egy pedál lehetővé teszi a gépkezelő 

számára, hogy kapcsolja a maximális teljesítményt a gyorsabb 
működés érdekében (Full Flow mód). A kinyitható visszacsapó 

szelepek állandóan fenntartják az emelést/vágó szögeket és a 
kerék döntő hengereket.
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C-SOROZAT 
MOTOROS FÖLDGYALUK 
856C - 856C AWD SPECIFIKÁCIÓK 

TIER 4 FINAL 'HI-eSCR" MOTORRA 

 

 
 
 
 
 

ÖSSZEKERÉK HAJTÁS 

 

 
 
 
 
 

A-KERET 

 

 
 
 
 
 

KERET 

SPECIFIKÁCIÓK 

Maximális teljesítmény (ISO 14396/ECE R120) 

1-től 3. fokozatig 129 kW/173 hp 4-
től 6. fokozatig 142 kW/190 hp 
Vezérelt 2100 rpm 
Gyártmány és modell        NEF 6 hengeres CR TAA 4V 
Utókezelési rendszer                    kizárólag SCR     
Donaldson    levegő    szűrő    porkivetővel     std  

Típus____diesel, közös nyomócsöves, kettős teljesítmény, 
turbófeltöltő és intercooler       

Lökettérfogat    6,7 l  

Hengerek száma 6  

Furat és lökethossz 104x132 mm 
Maximum nyomaték 1400 rpm-nél  850 Nm 
Motorolaj szűrő távvezérlés az egyszerű csere érdekében 
- 25°C külső hőmérséklet esetén történő indítás standard 

felszereltség A motor megfelel a 97/68/EK előírásoknak TIER 4 
Final 

NYOMATÉKVÁLTÓ 
Sebességváltóba integrált egyfokozatú nyomatékváltó A kimeneti 
nyomaték automata összehangolása a változó közlekedési 

körülményekkel Átalakítási arány 1,91: 1 
Hűtő hőcserélővel 

VÁLTÓ 
Teljes PowerShift váltó 6 előremeneti fokozattal és 3 
hátramenet fokozattal. Elektromos egykaros váltó 
hátramenet zárral 3-6 tartományban. 

Választható a hidrodinamikus hátsókerék-hajtás kiegészítéseként. 

Hidrosztatikus elsőkerék-hajtás E.D.C.V.-vel (Elektronikus 
hajtásvezérlő egység). Kétirányú ferde tárcsás szivattyú 

(előre/hátra) hajtja a kerékagyra szerelt motorokat minden egyes 
első keréken. Hidraulikus no-spin differenciálmű, amely megóvja 

az egy oldalon lévő kerekek kipörgését és arányosítja a 
nyomatékot kanyarodáskor. Egy mikroprocesszor figyeli és 

összehangolja az első- és hátsókerék meghajtó erőket. 
Fokozatmentes kapcsolás teszi lehetővé, hogy a gépkezelő az 

elsőkerék tolóerejét a fennálló munkakörülményekhez igazítsa. 
Kúszó mód standard felszereltségben: csak elülső húzás a 

rendkívül alacsony sebesség érdekében. 

FÉKEK 

Hidraulikus, kétkörös hidroakkumulátoros fék négy darab 
olajjal hűtött tárcsafékkel. Váltóval működő tárcsa fék. 

KORMÁNYZÁS 
Az állítható kormányról és vezérlő konzolról működtethető. 
Elsőkerék-tengely kormányzás, teljes egészében hidraulikus, 
térfogat vezérlés. 

  856C 856C AWD   

Kormánykerék zár bal/jobb____________ 42,5°_____ 42,5° 

Csuklós keret 

2 db kettős működésű kormány hengerrel: 
Csukló szög_______________________ +28°______ +28° 

Minimum fordulási sugár: 

Robusztus hegesztett box az A-keret részen. 

L-profilú keresztmetszet 140x140x10 mm 

FORDÍTÓKERÉK 
Belső fogaskerékhajtás, szigetelt görgőre szerelt, ellenlökés-mentes, 
önbeállító Hidraulikus motor és nyesőlap mechanizmus hajtja 

Átmérő 1350 mm                            

Működési  sugár   360° 

NYESŐLAP 
Több sugarú kopásálló, kiváló minőségű acélból edzett, lekerekített 
élekkel. Cserélhető, váltja a fő és az oldalsó vágóéleket. 

Szélesség 3350/3665/3960 mm 
Nyesőlap magasság/vastagság  603/20 mm 

Vágóél magasság/vastagság  152/19 mm 
Csavar átmérő   16 mm 

NYESŐLAP BEÁLLÍTÁSOK 
Átkapcsolás: 

jobbra 755 mm 
balra 645 mm 

Gumiabroncsokon átnyúlás csuklós kormányzás nélkül: 
jobb vízszintes 2375 mm 

bal vízszintes 1685 mm 
Gumiabroncsokon átnyúlás csuklós kormányzással: 

Elülső keret: merev, hegesztett nagyszilárdságú, 

finomszemcsés acélból Keresztmetszet  300 x 300 mm 
Fal vastagság   20 mm 

Hátsó keret csavarodásálló keret 
Keresztmetszet  260  x 90 mm 

FÜLKE 
Rugalmasan szerelt, hangszigetelt ROPS/FOPS fülke két 
lengőajtóval. Mindkét oldali hozzáférés. Festett üveg. Hátsó 

keretre szerelt fülke. Fűtő/jégtelenítő fej. Fűtött és légrugós 
ülés. 

Alacsony profilú fülke opció, amely révén a földgyalu teljes 
magassága 180 mm-el csökkenthető.  

ROPS EEC minta tesztelés szerint ISO 3471 
FOPS EEC minta tesztelés szerint ISO 3449 

Fülke zajszintje  78 dbA 
Külső zajszint 101 dbA 

ELEKTROMOS RENDSZER 
Feszültség   24 V 
Akkumulátorok 2 x 100 Ah 

Alternátor   90 A 
Indító  4 kW 

KAPACITÁS 
liter 

Kenőolaj_ 12,5 

Sebesség km/h-ban 
gumiabroncsokon 
keresztül 

7300 mm 7300 mm jobb vízszintes 3235 mm Hűtő (Beleértve: hűtő és fűtőegység) 32,0 

 
Fokozat Előre Hátra   

elülső pengén keresztül_____________ 8100 mm__ 8000 mm   bal vízszintes 2545 mm 
Max. dőlésszög: 

Áttétel (beleértve a konvertert és a hűtőt)_ 27,0 
Tányérkerék és kúpkerék _ 36,0 

1._________________________________5,0_______ 5,4   GUMIABRONCSOK jobb   100° Tandem    128,0 

2. 7,7 12,6 

3. 11,8 27,9 

4. 17,9 - 
5.________________________________ 26,0_______ - ____  

 

17,5 R25 XHA MICHELIN (szállítási szélesség<2500 mm) 

17,5 R25 XTLA G2 MICHELIN 

17,5 - 25 EM SGL TL GOODYEAR (szállítási szélesség<2500 mm) 

bal    112° 
Max. emelési magasság a föld felett 480 mm 
Max. bevágási mélység 500 mm       
Vágási szög beállítás, hidr.     50° 

Csigahajtómű                                                               2,5 
Hidraulikatartály                                                               90,0 
Hidraulika olaj, összesen: 
856C 185,0 

856C AWD 200,0 

6.________________________________ 38,0_______ - _____  HIDRAULIKUS RENDSZER Üzemanyag
tartály 

   278,0 

 

 
Vonóerő (tapadási együttható 0,8) 

856C 95 kN 

856C AWD 117 kN 

ELSŐTENGELY 
Lengőtengely kerék-tengely kormányzással és hidraulikus 
kerék döntés beállítással 

 
 
 
 

 
 XHA MICHELIN  XTLA MICHELIN  SLG GOODYEAR   

NYESŐLAP VEZÉRLÉS 

"Terhelés érzékelő" változtatható helyzetű axiális dugattyús 
szivattyúval. Nincs olaj továbbítás leálláskor és így energia 

megtakarítás érhető el. Zárt rendszer túlnyomásos tartállyal. 
Nyomáscsökkentő szelep. 

Hidraulikus szivattyú         ferde tárcsás, változtatható helyzetű  
Max. továbbítás 126 l/perc  

Max. nyomás 200 bar  
Nyomáscsökkentő beállítása 215 bar 

AdBlue tartály 54 

856C 856C AWD 

Tengely lengése____________________ ± 15°_____ ± 15°   

Kerék döntés ± 20,3° ± 20,3° 

Hasmagasság 554 mm 554 mm 

 

HÁTSÓ TANDEM TENGELY 
CASE tandem földgyalu tengelye automata no-spin differenciálművel 

Lengő tandem hajtás strapabíró hajtóláncokkal  
Bolygókerék csökkentés 

Lengés ± 15° 
Tandem box méretek: 

Magasság 590 mm 
Szélesség 199 mm  

Fal vastagság  20 mm 
Láncosztás 50,8 mm 

Tandem tengelytáv 1572,6 mm 

"Teher érzékelés" a funkciók maximális irányíthatósága érdekében. 
Vezérlő karok a beállítási sebesség pontos mérésére. A 
nyomáskiegyenlítés a vezérlőszelep egységek mindegyikén lehetővé 
teszi a párhuzamos nyesőlap emelést vagy a két másik funkció együttes 
működtetését, zavaró interakció nélkül. Egy pedál lehetővé teszi a 
gépkezelő számára, hogy kapcsolja a maximális teljesítményt a 
gyorsabb működés érdekében (Full Flow mód). A kinyitható visszacsapó 
szelepek állandóan fenntartják az emelést/vágó szögeket és a kerék 
döntő hengereket.
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HIDRAULIKUSAN VEZÉRELT ELSŐ  TOLÓLAP 
FÖLDGYALU PENGE 

 836C - 836C AWD 856C - 856C AWD 

Tolólap szélessége mm 2350 2450 

Tolólap magassága mm 765 870 

Behatolási mélység mm 136 174 

Max. hasmagasság mm 509 547 

 
HIDRAULIKUSAN VEZÉRELT HÁTSÓ RIPPER  A 
NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ ALKALMAZÁSOKHOZ 

  
 

836C - 836C AWD 

 
 

856C - 856C AWD 

Ripper üzemi szélessége mm 2000 2220 

Ripper üzemi mélysége mm 361 361 

Szárak száma n° 3/5 3/5 

Szárak közti táv mm 1000/500 1110/555 

 
A LEVEHETŐ NYESŐLAP TALAJLAZÍTÓ 
MINDKÉT IRÁNYBA MŰKÖDTETHETŐ 

  
 

836C - 836C AWD 

 
 

856C - 856C AWD 

Szárak száma n° 4 6 

Talajlazító üzemi szélessége mm 900 1100 

LAZÍTÓGÉP ELHELYZKEDÉSE 

 

Bal 

 

mm 

 

420 

 

580 

Jobb mm 950 1200 

Talajlazító üzemi mélysége mm 134 78 

 

F' Alacsony profilú fülke magassága mm  3060  
G Max gép magasság mm  3586  
H Szélesség gumiabroncsokon mm 2303  2360 

 

G Max gép magasság mm  3674  

H Szélesség a 

gumiabroncsokon 

mm 2549  2555 

I Penge alap mm  2504  
 

C-SOROZAT  
MOTOROS FÖLDGYALUK 
ÁLTALÁNOS MÉRETEK 

 

 
GÉP SZÉLESSÉGE: 836C 836C AWD 856C 856C AWD   

Első és hátsó ellensúly________kg_____ 11701___________ 12001___________ 14976___________ 15376    

Első tolólap és hátsó ellensúly kg_____ 11805___________ 12105___________ 15140___________ 15540   

Első ellensúly és hátsó ripper    kg_____ 12005___________ 12305___________ 15407___________ 15807    

Elülső tolólap és hátsó ripper kg_____ 12109___________ 12409___________ 15571___________ 15971    

Max. üzemi súly______________ kg_____ 12500___________ 12800___________ 16250___________ 16650    

Alacsony profilú fülkével a súly kevesebb: 35 kg-al 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDARD BERENDEZÉS 

SPECIFIKÁCIÓK 

836C, 836C AWD FELSZERELVE: 
ELSŐ ÉS HÁTSÓ 

ELLENSÚLY
 

ELSŐ TOLÓLAP ÉS 

HÁTSÓ ELLENSÚLY 

ELSŐ ELLENSÚLY 

ÉS HÁTSÓ RIPPER 

ELÜLSŐ TOLÓLAP 

ÉS HÁTSÓ 

RIPPERLAZÍTÓGÉP 

• Akkumulátor főkapcsoló 

• Fülke 2 teljesen lengő ajtóval szerelve, így mindkét oldalról 

hozzáférhető, festett biztonsági üveggel, 

• Vezérlő térfogat és hidraulikus differenciálmű * 

• Belső fogaskerékhajtás, szigetelt, ellenlökés-mentes és 

önbeállító fordítókerék 360
o
-on működik 

A Teljes hossz______________ mm______ 7697____________ 8372____________ 8331____________ 8961_____   

B Tengelytáv mm 5351 

C Hátsó csatlakozó végződés mm 1605 1605 

D Első csatlakozó végződés mm 762 1436 762 1436 

E Tandem alap______________ mm_______________________________ 1241 ______________________________  

F Standard fülke magasság___ mm_______________________________ 3240 ______________________________  
 

 
 
 

I Penge alap________________ mm_______________________________ 1997______________________________   

A méretek a 405/70R20 gumiabroncsokkal felszerelt gépre vonatkoznak.  
A gép magasság és a szélesség a gumiabroncsokon más abroncsok esetén változhat. 

    első és hátsó napellenző. 
• A féknyereg tárcsás kézifék váltóval működik 

• NEF Tier 4 Final motor elektromos vezérléssel és 
"DualPower"-rel 

• Kizárólag SCR kipugógáz utókezelés 
• Hidegindítás 

• Vezérlő karok a pontos és egyidejű nyesőlap műveletekhez 
• Első ellensúly 

• Első és hátsó sárhányók 
• Elsőkerék-tengely kormányzás beállítható kormányoszloppal 

• Fűtő rendszer 
• Kiváló minőségű acélból készült nyesőlap edzett, lekerekített 

élekkel 

• Hidraulikus és kétkörös hidroakkumulátoros fék 

rendszer, amely a tandem kerekeken működik 
• Hidraulikusan állítható 90°-os dőlésszögű terephez 

• Hidrosztatikus elsőkerék-hajtás E.D.C.V.-vel Elektromos hajtás* 

 
• "Terhelés érzékelő" hidraulikus rendszer változtatható helyzetű 

szivattyúval 
• Hidraulikusan állítható nyesőlap vágási szög 

• Lengő elsőtengely hidraulikus döntés beállítással 
• Lengő tandem tengely automata no-spin differenciállal 

• PowerShift váltó 6 előremenet és 3 hátramenet 
sebességgel integrált nyomatékváltóval 

• Hátsó ellensúly 
• Közúti világítás 

• Rops/Fops felfüggesztett fülke, hátsó keretre szerelve 
• Standard fülke 

• Fűtött és légrugós ülés 

• Kúszó mód csak az "AWD" változatban 

* Csak 836C AWD és 856C AWD modellekben 

856C, 856C AWD 

FELSZERELVE:   
ELSŐ ÉS HÁTSÓ

 

ELÜLSŐ PENGE ÉS 
HÁTSÓ 

ELSŐ ELLENSÚLY ELÜLSŐ PENGE 

  ELLENSÚLY ELLENSÚLY ÉS HÁTSÓ LAZÍTÓGÉP  ÉS HÁTSÓ LAZÍTÓGÉP  

A Teljes hossz______________ mm______ 8592____________ 9317____  9285____________ 10044 ____  
B Tengelytáv_______________ mm______   6023    
C Hátsó csatlakozó végződés   mm                             1785                                                            2458 

D Első csatlakozó végződés mm 809 1568 809 1568 

E Tandem alap mm 1572 

F Standard fülke magassága__ mm_______________________________ 3330 ______________________________  

F’ Alacsony profilú fülke magassága_ mm_______________________________ 3150 ______________________________  

A méretek a 17.5R25EM gumiabroncsokkal felszerelt gépre vonatkoznak. 

OPCIÓK 
• Légkondicionáló 

• Biztonsági riasztó 

• Biológiai hidraulikaolaj 
• Lebegő szelep a nyesőlaphoz 

• Elülső világítás a fülkén 
• Üzemanyag feltöltő szivattyú (50 l/perc) 

• Bal és jobb oldali nyeslőlap oldalsó lemezek 
• Alacsony profilú fülke 

• Túlterelés tengelykapcsoló a nyesőlapon 
• Párhuzamos elülső tolólap 

• Hátsó világítás a fülkén 

• 3 vagy 5 fogas ripper 

 
 

• 3 vagy 5 fogas ripper védő berendezéssel 

• Talajlazító a nyesőlapon 

• Jobb nyesőlap hosszabbítás 
• Forgó megkülönböztető jelzés 

• Két tengelykapcsoló 
• CASE “SiteWatch” 

• Tolató kamera 7"-os monitorral 
• Nyesőlap vezérlés előzetes beállítása (Leica, Topcon, Trimble) 

• Első ellensúly 836C és 836C AWD (510 kg) modelleknél 
• Első ellensúly 856C és 856C AWD (763 kg) modelleknél 

• Szerszámosláda 

A gép magasság és a szélesség a gumiabroncsokon más abroncsok esetén változhat. Megjegyzés: a standard és optimális berendezés országonként eltérő lehet. Forduljon a CASE értékesítőhöz a pontos részletekért.
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www.casece.com 

A VALÓDI VILÁG SZAKÉRTŐI  
1842 ÓTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CASE ÉPÍTÉSI BERENDEZÉSEK 
KAPCSOLATFELVÉTELI 
INFORMÁCIÓ 

 
CNH UK LTD 

Unit 4, Hayfield Lane Business 

Park, Field Lane, Auckley, 

Doncaster, DN9 3FL 

UNITED KINGDOM 

Tel.: 800 2273 7373 

CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA 

Strada di Settimo, 323 

10099 San Mauro Torinese (TO) 

ITALIA 

Tel.: 800 2273 7373 

 
CNH INDUSTRIAL 

DEUTSCHLAND GMBH 

Case Baumaschinen 

Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn 

DEUTSCHLAND 

Tel.: 800 2273 7373 

CNH INDUSTRIAL 

MAQUINARIA SPAIN, S.A. 

Avda. José Gárate, 11 

28823 Coslada (Madrid) 

ESPAÑA 

Tel.: 800 2273 7373 

 
CNH INDUSTRIAL FRANCE, S.A. 

16-18 Rue des Rochettes 

91150 Morigny-Champigny 

FRANCE 

Tel.: 800 2273 7373 

 

MEGJEGYZÉS: A standard és optimális 

szerelvények változhatnak az igények szerint, 
illetve a különleges előírásoknak megfelelően. Az 

illusztrációkon látható berendezések inkább 

opcionális kiegészítőkkel felszerelt berendezéseket 

mutatnak be, nem pedig a standard szerelvényeket 

- forduljon a Case értékesítőkhöz. Továbbá a CNH 

Industrial fenntartja a jogot a gép specfikációk 

módosítására a változtatásokhoz kapcsolódó 

mindennemű kötelezettségvállalás nélkül. 

 
Megfelel a 2006/42/EK irányelvnek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ügyfél 
 
Segítségnyújtás 

00800-2273-7373 

 

Belföldi vonalról a hívás díjmentes. 
Előtte tájékozódjon a mobil szolgáltatójánál, 
hogy számítanak-e fel díjat a hívásért. 


