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CASE Construction Equipment revela o Projeto TETRA, inédita pá 

carregadeira conceito movida a metano 

 

São Paulo, 8 de abril de 2019 

 

A CASE Construction Equipment, marca da CNH Industrial, apresentou, hoje, uma visão dos 

avanços tecnológicos e conectados do futuro da construção na feira Bauma, em Munique, na 

Alemanha, com a revelação do Projeto TETRA: inédito conceito de pá carregadeira movida a 

metano.  

 

Desenvolvido em conjunto pelas equipes de design da CNH Industrial internacional e de 

engenharia da CASE, este protótipo difere de tudo que já foi visto na indústria de construção, 

refletindo a importância de combustíveis alternativos e demonstrando sua viabilidade no 

ambiente de construção. O motor da pá carregadeira conceito, fabricado pela FPT Industrial, 

pode ser abastecido com metano e tem como diferencial fornecer exatamente o mesmo 

desempenho que o seu equivalente a diesel.  

 

A eficiência do propulsor combina com estilo de ponta da máquina da CASE, que faz uso 

extensivo de tecnologias de tela de toque e controle de voz, criando um ambiente avançado 

para o operador. Além disso, recursos inovadores de segurança incluem biometria junto com 

um sistema de detecção de obstáculo, que provêm do programa de pesquisa e 

desenvolvimento do veículo autônomo da CNH Industrial. 

 

A CASE demonstrou a viabilidade deste conceito em uma vasta gama de ambientes de 

construção no mundo real assim como a comprovação da estratégia comercial, em termos de 

sustentabilidade, reduziu o custo total de propriedade e viabilidade operacional.  

 

A pá carregadeira conceito movida a metano da CASE é resultado do compromisso de longo 

prazo da CNH Industrial com as tecnologias de combustível alternativo e flexibilidade do gás 

natural, demostrando sua viabilidade tanto em aplicações on road quanto off road. 

 

Para obter mais informações sobre a pá carregadeira conceito movida metano da CASE, 

Projeto TETRA, incluindo imagens, vídeo e informações técnicas, por favor, visite: 

http://bit.ly/CASE_ProjectTETRA  
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) é líder global no setor de bens de capital com experiência 

industrial reconhecida, uma ampla gama de produtos e presença mundial. Cada uma das marcas individuais 

que pertencem ao Empresa é uma força internacional de destaque em seu setor específico: Case IH, New 

Holland Agriculture e Steyr para tratores e máquinas agrícolas; CASE e New Holland Construction para 

equipamentos de movimentação de terra; IVECO para veículos comerciais; IVECO BUS e Heuliez Bus para 

ônibus urbanos e rodoviários; Iveco Astra para veículos de pedreira e construção; Magirus para veículos de 

combate a incêndio; Iveco Defence Vehicles para defesa e proteção civil; e FPT Industrial para motores e 

transmissões. Mais informações estão disponíveis no website da empresa: www.cnhindustrial.com 
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