
21F  |  121F  |  221F  |  321F

MODELOVÁ ŘADA F
KOMPAKTNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE

www.agrics.cz



Kompaktní kolové nakladače řady F
VELKÁ UNIVERZÁLNOST S MENŠÍMI ROZMĚRY.

Nejnovější generace kompaktních kolových nakladačů 
CASE byla navržena tak, aby udělaly víc práce s menším 
úsilím obsluhy. Silnější a ještě více kompaktní rám 
zlepšuje stabilitu při pákovém efektu během nakládání. 
Zlepší se tak kontrola nad celým strojem při jeho plném 
nasazení. Nové motory splňují nejpřísnější emisní normu 
Tier 4 Final bez nutnosti doplňkových servisních úkonů.  

Je zde několik dalších vylepšení, která přispívají ke zvýšení 
rychlosti směrem vzad při nájezdu do hromady materiálu, 
k vyšší přesnosti při manipulaci v uzavřených prostorech, 
k lepšímu přidržení materiálu a k rozšíření škály kompatibilního 
příslušenství. A to vše samozřejmě s výjimečnou životností, 
kterou od značky CASE očekáváte.



Bezúdržbové a ekonomické řešení emisní 
normy Tier 4 Final

Všechny modely řady F kompaktních kolových nakladačů používají 
katalyzátor pevných částic (katalyzátor PM) a oxidační katalyzátor (DOC)* 
pro splnění emisních limitů Tier 4 Final. Co to pro Vás znamená? 
S potěšením můžeme říct – vůbec nic. Je to řešení, které nevyžaduje 
žádnou práci navíc ani žádné doplňkové provozní kapaliny a ani žádné 
výměny dodatečných filtrů. Stačí jednoduše naskočit a vyrazit. Toto vše 
dělá stroj s kompaktními rozměry univerzálním.

*katalyzátor pevných částic a oxidační katalyzátor

 

Pokrokový design kinematiky

Nová modelová řada F nabízí silnější, kompaktní rám stroje, 
se kterým souvisí celková kompaktní velikost stroje, hlavně jeho 
malá průjezdná výška. Nízké těžiště zvyšuje zvedací výkon 
a zlepšuje manipulaci v kombinaci se Z-kinematikou.

Hydraulické připojení nářadí

Všechny nové modely řady F kompaktních kolových nakladačů používají 
hydraulické rychlospojky s možností připojení pod tlakem a tím umožňují 
rychlé a pohodlné připojování nářadí k hydraulickým okruhům.

Základní benefity

Emisní norma  Tier 4 Final používá katalyzátor pevných 
částic (katalyzátor PM), který se skládá z oxidačního 
katalyzátoru (DOC) a zcela průchodného filtru s vysokou 
účinností, bez navýšení ceny servisních úkonů.

Silnější rám s nízkým profilem má všechny rozměry 
nižší (výšku, délku i šířku).

Nový design kabiny zpříjemní pracovní prostředí obsluze 
nakladače včetně vlastního ovládání stroje.

Zvýšený standardní průtok hydraulického 
oleje – nárůst o 16% u 21F, o 14% u 221F a o 7% u 321F 
v porovnání s předchozími generacemi.

Nakladače mohou být variantně vybaveny rameny 
se Z kinematikou, vhodné pro těžbu a nakládání těžkého 
materiálu, nebo paralelní kinematikou (jen u 21F a 121F), 
určenou spíše pro manipulací s paketovacími vidlemi 
s lepším výhledem na nakládaný materiál

Závěs shodný se závěsem SSL, umožňuje připojení 
mnoha variant příslušenství.

Rychlospojky s možností připojení pod tlakem (CUP) 
se stávají standardní výbavou a umožňují pohodlné 
připojování nářadí.

Verze s vysokou rychlostí až 35Km/h je k dispozici 
u modelů 221F a 321F.

Doplňková hydraulika s velkým průtokem oleje (Hi-flow) 
je k dispozici u modelů 221F a 321F.

Přední a zadní pracovní světla jsou standardní výbavou.

Možnost volby systému plazivé rychlosti, návrat lopaty 
do nulové polohy, Ride Control™ (elegantní odpružení) 
aSiteWatch™ (telematika).

Volitelně samosvorná uzávěrka diferenciálu (21F a 121F) 
a100% uzávěrka diferenciálu (221F a 321F) poskytují trakci 
na vyžádání v extrémních podmínkách.
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Výhradní dovozce CASE Construction do ČR.          
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Zobrazený nákres je pouze ilustrativní a nemusí přesně odpovídat zobrazení daného stroje.

ROZMĚRY

A. Maximální výška otočného čepu

B. Dosah lopaty v plném zdvihu

C. Celková výška stroje

D. Světlá výška podvozku

E. Celková šířka bez lopaty

F. Celková délka s lopatou na zemi

G. Rozvor náprav

21F XTXTX

3 113 mm

668 mm

2 490 mm

425 mm

1 740 mm

5 220 mm

2 075 mm

21F ZB

3 116 mm

779 mm

2 490 mm

425 mm

1 740 mm

5 272 mm

2 075 mm

121F XTF XTF X

3 128 mm

705 mm

2 490 mm

425 mm

1 740 mm

5 360 mm

2 075 mm

121F ZB

3 164 mm

838 mm

2 490 mm

425 mm

1 740 mm

5 416 mm

2 075 mm

221F

3 298 mm

885 mm

2 640 mm

435 mm

1 856 mm

5 654 mm

2 225 mm

321F

3 405 mm

867 mm

2 681 mm

493 mm

1 900 mm

5 690 mm

2 225 mm

SPECIFIKACE 21F XT 21F ZB 121F XT 121F ZB 221F 321F

FPT/
F5HFL463B

FPT/
F5HFL463B

FPT/
F5HFL463C

FPT/
F5HFL463C

FPT/
F5HFL463A

FPT/
F5HFL463A

Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final Tier 4 Final

58 (43) 58 (43) 64 (48) 64 (48) 74 (55) 74 (55)

3 850 3 950 3 780 3 850 4 250 4 310

5 000 5 080 5 040 5 260 5 670 6 050

3 900 5 840 3 900 5 840 6 385 6 370

67/- 67/- 67/- 67/- 85/130 85/130

251 251 261 261 316 316

3.4/4 3.4/4 3.4/4 3.4/4 3.4/4 3.4/4

20 20 20 20 30 33

55 (41) 55 (41) 60 (45) 60 (45) 70 (52) 70 (52)

321F321F

POZNÁMKA: * Katalyzátor PM se skládá z DOC a zcela průchodného filtru s vysokou účinností; DOC = oxidační katalyzátor.

Výrobce / Model motoru

Emisní norma*

Celkový výkon – hp (kW)

Klopný moment – v přímém 
směru (kg)směru (kg)

Provozní hmotnost (kg)

Trhací síla pístnice 
lopaty (kN)
Průtok hydraulického oleje   
standardní / High Flow (l/min.)
Maximální krouticí 
moment (Nm)

Objem / Počet válců

Maximální pojezdová 
rychlost vpřed (km/hod.)

Čistý výkon – hp (kW)
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Více informací také na www.caseCE.com


