
STAVEBNÍ
	 PROFESIONÁLOVÉ
V ZEMĚDĚLSTVÍ

smykem řízený nakladač
TyP Hmotnost (kg) max. nosnost (kg) Výkon (kW) 

Case 410 série 3 2 463  1 362  45 
Case 420 série 3 2 996  1 687  55 
Case 430 série 3 3 084  1 814  61 
Case 435 série 3 vertikální kinematika 3 075  1 996  61 
Case 440 série 3 3 193  1 996  67 
Case 445 série 3 vertikální kinematika 3 683  2 494  61

malý koloVý nakladač
stroj Hmotnost (kg) max. nosnost (kg) Výkon (kW) 

Case 21e 4 634  3 310 40 
Case 121e 4 920  3 500  44 
Case 221e 5 418  4 270 45 
Case 321e 5 771  4 420  56 

Velký koloVý nakladač
stroj Hmotnost (kg) max. nosnost (kg) Výkon (kW) 

Case 521e 10 464  8 357  106 
Case 521eXT 11 906  7 218  106 
Case 621e 12 431  10 603  128 
Case 621eXT 13 022  8 967  128 
Case 621eXR 12 521  8 684  128 
Case 721e 14 500  12 680  137 
Case 721eXT 14 665  13 047  137 
Case 821e 17 166  14 596  159 
Case 921e 22 962  19 604  221 
Case 1221 e 30 020  25 610  250 
Case 1221 eXR 30 940  21 800  250 

RyPadlonakladač
stroj Hmotnost (kg) max. nosnost (kg) Výkon (kW) 
Case 580 super R série 3 8 140  3 450  72 
Case 590 super R série 3 8 140  3 450  82 
Case 695 super R série 3 8 800  3 500  82

TeleskoPiCký maniPuláToR
stroj max. nosnost (kg) Výkon (kW) max. dosahová výška (m) 
Case TX130-33 3 300  74  13 
Case TX130-40 4 000  88  12,3 
Case TX130-45 4 500  88  12,45 
Case TX140-45 4 500  88  13,55 
Case TX170-45 4 500  88  16,6 

Váš dealer strojů CASE

Oficiálním importérem stavebních strojů CASE pro 
Českou Republiku je společnost CASETEC s. r. o. 
www.casetec.cz



smykem řízený nakladač – universál-
ní pomocník pro každou farmu. Jeho kompaktní rozměry a skvělé 
manévrovací schopnosti Vám umožní pracovat i ve stísněném pro-
storu. Je to ideální stroj pro dvůr i stáj. Můžete ho používat k nakládce obilí, vyhrnování a nakládání hnoje, 
manipulaci s balíky slámy nebo paletami. Nezalekne se ani lehčích terénních úprav.

RyPadlonakladač – profe-
sionální řešení pro terénní úpravy a nakládku 
většího objemu materiálů. Robustní konstruk-
ce, pohon 4 × 4, výkonná hydraulika a skvě-
lá pohyblivost jsou zárukou vysokého výkonu. 
Není problém provést terénní úpravy kolem 
podniku, vyhloubit příkop nebo cokoliv jiného. 
Díky jeho vysoké výkonnosti můžete jeho volné 
kapacity nabídnout i ostatním.

TeleskoPiCký maniPuláToR – moder-
ní stroj pro moderní podnik. Ideální pro manipulaci s materiálem 
na větší vzdálenost a do větší výšky. S jistotou a rychlostí s ním 
naložíte kamion obilím, rozmetadlo hnojem, uděláte vysoký stoh 
slámy nebo přemístíte palety ve skladu. S pohonem 4 × 4 a něko-
lika možnými způsoby řízení kol, manipulátor zvládne i ten nejtěžší 

terén případně i práce v malém a stísněném prostoru stáje či haly. Komfortní kabina a ergonomické 
ovládání Vám zaručí pohodlnou, spolehlivou a hlavně rychlou práci.

koloVý nakladač – žádný větší zeměděl-
ský podnik se neobejde bez výkonného kolového nakla-
dače. Jejich použití je v zemědělství po celé ČR velmi roz-
šířené. Neustále je co nakládat nebo vyhrnovat, ať už se 

jedná například o hnůj, 
cukrovku nebo siláž. 
Stačí pouze namonto-
vat stohovací zaříze-
ní a z vašeho kolového nakladače je rázem výkonný stohař. Výše 
umístěná a prostorná kabina, kloubové řízení, silná hydraulika 
a maximálně úsporné motory jsou zárukou, že svou práci zvládnete 
s přehledem a hlavně včas.značka Case iH je Vám jistě velice dobře známá jako synonymum velmi 

výkonných a spolehlivých traktorů, axiálních mlátiček a lisů. Ve stavebnic-
tví se produkty tohoto výrobce prodávají pod zkráceným názvem Case. 
Připravili jsme pro Vás speciální nabídku stavebních strojů koncipovaných 
do zemědělského provozu tam, kde si pouhé zemědělské stroje nevystačí 
a je potřeba vyhledat alternativní řešení v podobě stavebních strojů Case 
s variabilním přídavným zařízením či bez něj.


