
 

   

 

 

CASE wprowadza na targach BAUMA nową koparkę gąsienicową CX290D 

przeznaczoną do przeładunku materiałów 

 

 

Turyn, 11 kwietnia 2016 r. 

 

CASE powiększa swoją serię D koparek gąsienicowych o nowy model: CX290D do obsługi 

materiałów. Ten model wykorzystuje długoletnią historię marki i jej czołową pozycję w branży 

maszyn do przeładunku materiałów, dzięki czemu oferuje on wysoką produktywność i wyróżniające 

się precyzyjne sterowanie.  

Model powstały z myślą o przeładunku materiałów 

Nowa koparką gąsienicowa CX290D Case jest przeznaczona do zastosowań związanych z 

przeładunkiem materiałów. Dzięki pierwszorzędnemu zasięgowi i udźwigowi, przenoszenie 

wszystkich rodzajów odpadów, kłód, śmieci i złomu odbywa się w krótkim czasie. Specjalna 

konstrukcja kabiny ruchomej oferuje operatorowi imponujący widok terenu roboczego z wysokości 

5,06 metra. Dwukierunkowy wentylator skuteczniej czyści chłodnice, co zapewnia dużą sprawność w 

warunkach zapylenia typowych dla wielu zastosowań związanych z przeładunkiem materiałów.  

 

Model CX290D będzie także dostępny z ramieniem do przeładunków i prostym wysięgnikiem w 

wersji załadunkowej do złomu. 

 

Model zaprojektowano i zbudowano z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa  

O bezpiecznej pracy ruchomej kabiny decyduje kilka funkcji. Sztywna struktura podnosząca pozwala 

pracować operatorowi przy pełnym zasięgu, czyli najproduktywniej i z pełnym zaufaniem do 

bezpieczeństwa maszyny. Kabinę można obniżyć z wnętrza kabiny lub korzystając z zewnętrznego 

przełącznika sterującego, dzięki temu operator jest jeszcze bezpieczniejszy. W przypadku pęknięcia 

przewodu, prędkość opadania zmniejsza się. Urządzenie awaryjnego opuszczania kabiny jest teraz 

obsługiwane hydraulicznie, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo. 

 

Nowe urządzenie zapobiega zakłóceniom między maszyną a jej osprzętem dzięki czujnikom 

umieszczonym na siłowniku łyżki. Ulepszenia w obwodzie sterującym zmniejszają wstrząsy 

przedniego osprzętu na pełnym skoku. To zmniejsza chwiejność kabiny, zwiększa komfort i 

bezpieczeństwo wokół maszyny. Przednia osłona dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo operatora w 

kabinie. 



 

 

 

 

 

 

 

Wysoka wydajność i szybsze cykle 

Model CX290D MH korzysta z ulepszeń wprowadzonych w serii D, do których należy silnik zgodny z 

normą Tier4 Final/Stage IV z układem oczyszczania spalin z selektywną redukcją katalityczną 

tlenków azotu (SCR) oraz katalizatorem utleniającym DOC. To rozwiązanie bez filtra DPF skraca i 

obniża koszty konserwacji, oprócz tego zapewnia wysokie parametry pracy przed niskim zużyciu 

paliwa.  

Udoskonalony układ hydrauliczny przyspiesza cykle pracy, a szybsze otwarcie ramienia stanowi 

zaletę przy przerzucaniu złomu. 

 

Funkcje poprawiające widoczność 

Do nowych funkcji w modelu CX290D MH można zaliczyć nowy pakiet oświetlenia roboczego LED, 

który zapewnia ponad trzykrotnie większą intensywność światła niż odpowiadający mu pakiet 

oświetlenia halogenowego. Dostępna jest także trzecia kamera, która dodatkowo poprawia 

widoczność we wszystkich kierunkach. 

 

 
Maks. 
zasięg 

Maks. 
wysokość 

Maks. 
głębokość 

Udźwig  
na końcu  

przy zasięgu 9 m na 
poziomie ziemi 

Udźwig  
na bok  

przy zasięgu 9 m na 
poziomie ziemi 

CX290D MH 11,6 m 12,6 m 3,7 m 6192 kg 4218 kg 

 
 
 
Z naszej strony internetowej można pobrać tekst, zdjęcia w wysokiej rozdzielczości oraz filmiki 
powiązane z niniejszym komunikatem prasowym (jpg 300 dpi, CMYK): www.casecetools.com/press-
kit 

http://www.casecetools.com/press-kit
http://www.casecetools.com/press-kit


 

 

 

 

 

 
 

Śledź CASE na: 
 

    

 

      

 

CASE Construction Equipment sprzedaje i obsługuje pełną gamę maszyn budowlanych na całym świecie, w tym 

wyjątkowe koparko-ładowarki, koparki, równiarki, ładowarki kołowe, walce wibracyjne, spycharki, miniładowarki i 

terenowe wózki widłowe. U Dilerów CASE, Klienci mają dostęp do prawdziwego profesjonalnego partnera oferującego 

światowej klasy sprzęt i wsparcie posprzedażowe oraz wiodące w branży warunki gwarancji i elastycznego 

finansowania. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.CASEce.com. 

CASE Construction Equipment jest marką należącą do CNH Industrial N.V., światowego lidera w branży dóbr 

inwestycyjnych notowanego na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NYSE: CNHI) oraz na Giełdzie 

Papierów Wartościowych w Mediolanie (MI: CNHI). Więcej informacji na temat CNH Industrial można znaleźć w 

Internecie na stronie www.cnhindustrial.com. 

 

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: 

 

Nuria Martí (ALARCON & HARRIS) 

 

Tel: +34 91 415 30 20 

 

Email: nmarti@alarconyharris.com 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/caseconstructionequipment.ukandroi
https://twitter.com/#!/casece
https://www.youtube.com/user/Caseatwork
https://www.linkedin.com/company/case-construction-equipment
http://www.casece.com/
http://www.cnhindustrial.com/
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