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NIEUWE CASE E-SERIE-RUPSGRAAFMACHINES GELANCEERD

Het beste uit twee werelden bijeen geldt zeker voor de nieuwe Case E-serie-rupsgraafmachines.
De basis, de Sumitomo-machine, is gebleven en daarin is de zuinige FPT-Stage V-krachtbron van
het eigen concern gemonteerd. Ook kregen de machines een verbeterde cabine en veel updates
om efficiënter te draaien. Hiermee kan de Case-dealerorganisatie flink aan de weg timmeren.

‘CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT
HEEFT DE BEKENDE ISUZUMOTOREN VERVANGEN DOOR
STAGE V-FPT-MOTOREN UIT
HET EIGEN CONCERN’
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Zo op het eerste gezicht is het wederom een
Case-Sumitomo-rupsgraafmachine zoals we die
ook van de D-serie kennen, maar in werkelijkheid
ligt het wat genuanceerder. Case Construction
Equipment heeft een grote stap gezet door de
bekende Isuzu-motoren te vervangen door Stage
V-FPT-krachtbronnen uit het eigen CNH-concern.
Op zich een logische keuze, maar wel een hele
stap, omdat de basis van de zeven modellen rupsmachines in de klasse van veertien tot dertig ton
wederom van Sumitomo is. Door nu de Stage
V-FPT-motoren te monteren, geeft Case aan de

rupsgraafmachines een sterker eigen gezicht, dat
past bij het CNH-concern en voor de Case-dealers
voordelen bieden. Los van de prestaties is er binnen het CNH-concern veel ervaring en kennis
aanwezig voor een goede vlotte service.

VIER- EN ZESCILINDERS
Case monteert in de nieuwe CX130E, CX160E en
CX180E de 90 kW (122 pk) sterke 4,5-liter N45
NEF-viercilinder. Vanaf de CX210E monteert Case
de bekende 6,7-liter-NEF-zescilindermotoren. In
de CX210E en CX240E is dat de 124 kW (169 pk)
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sterke variant, in de CX250E de 138 kW (188 pk)
variant en in de CX300E de 204 kW (277 pk) variant. De CX240E, in feite een zwaardere CX210E, is
vooralsnog alleen voor Italië voorzien. De CX130E,
CX210E en CX250E zijn ook te leveren in long reach-uitvoering. Short-radius-varianten ter vervanging van de 145D SR en 245D SR zijn nog niet
aangekondigd. Allemaal halen ze de Stage
V-emissienormen met het bekende FPT HI-eSCR2-uitlaatgasnabehandelingsysteem. Daarbij is
er geen EGR aanwezig en is het uitlaatgasnabehandelingssysteem in principe onderhoudsvrij.
Naast meer vermogen en koppel onderin geeft
Case ook aan dat de motoren (in Eco-modus)
twaalf tot zeventien procent zuiniger zijn geworden dan die van de D-serie. Daarbij zijn ook nog
eens de onderhoudsintervallen voor motorolie en
oliefilters opgerekt van 500 naar 1000 uur. Zoals
bekend zijn de FPT-motoren geschikt voor het
draaien op alternatieve dieselbrandstoffen, zoals
HVO en GTL, maar ook BTL (gemaakt van biomassa), CTL (gemaakt van kolen) en biodiesel B7.
Samen met het Case Care SiteWatch-onderhoudsprogramma, waarin de conditie van onder
andere de hydrauliekolie wordt gemonitord, is zo
serieus op onderhoudskosten te besparen.

‘DE FABRIKANT GEEFT AAN DAT DE
MOTOREN TWAALF TOT ZEVENTIEN
PROCENT ZUINIGER ZIJN GEWORDEN
DAN DIE VAN DE D-SERIE’

NIEUWE BEDIENING
De cabine oogt vanbuiten hetzelfde als bij de
voorganger. Case bevestigt dat het frame hetzelfde is gebleven, maar dat dit innerlijk flink is
aangepast. Bij het instappen zie je meteen dat
door het herschikken van het interieur er meer
beenruimte is gecreëerd. Heb je eenmaal plaatsgenomen in de stoel, dan zie je meteen dat de
bediening ook flink is aangepakt. De joysticks
liggen beter in de hand en je hoeft de armleuning
niet meer op te klappen om de schakelaars te
bedienen. Van deze tijd is dat er in de armleuning
nu een telefoonhouder zit en vooraan een dubbele plek voor een drinkfles en een flinke beker.
Voor het aangename werkklimaat is de bediening
van de standaard geregelde airco nu op het flink
grotere tien-inch-kleurendisplay geplaatst. Dit
display is helderder en is daardoor onder lastige
omstandigheden beter afleesbaar. Ook passend
in deze tijd is het 360-graden-rondomzicht op het
display. Daarnaast is het zicht vanuit de cabine

verbeterd. De voorruit heeft een defrost-functie
en rechts opzij is het zicht duidelijk vergroot. Niet
onbelangrijk is dat het geluidsniveau van de zescilindermachines met 1 tot 3 dB(A) is afgenomen.
Achter de stoel is nog steeds een ruime opbergplek voor de tas of koelbox.

‘BIJ HET INSTAPPEN ZIE JE METEEN
DAT DOOR HET HERSCHIKKEN VAN
HET INTERIEUR ER MEER
BEENRUIMTE IS GECREËERD’

De Isuzu’s hebben plaatsgemaakt voor Stage
V-FPT-motoren. Vanaf de CX210E zijn dat weer
zescilinders, zonder EGR en met het bekende FPT
HI-eSCR2-uitlaatgasnabebehandelingsysteem.

SNELLERE RESPONS
De fabrikant monteert wederom het bekende eigen Case Intelligent Hydraulic System (CIHS). Dat
is afgestemd op de sterkere motoren in combinatie met lagere motortoerentallen en hogere koppels onderin. Het is verder verfijnd met nieuwe
werkmodes en nieuwe presettings. De SP-mode
(Super Power) uit de D-serie is weer beschikbaar.
Verder vervangt de P-mode (Power) de H- en
A-modes uit de D-serie. Daarnaast zijn de E-mode
(Eco) en voor hijswerk een aparte L-mode (Lifting)
met overlaadsignalering beschikbaar. De eigenaar kan de modes desgewenst vastzetten. Verder kan de balans in flowsetting voor ‘Arm In’
versus ‘Boom up’ en ‘Swing’ naar eigen wens
worden ingesteld. Ook zijn er tien settings voor
de joystick, onafhankelijk van de gekozen werkmode voor verschillende werkzaamheden. Verder
zijn de gegevens van diverse uitrustingsstukken
vast te leggen en oproepbaar in het display.
Case heeft aan de machine zelf ook nog de nodige
verbeteringen doorgevoerd. Denk aan lichtere,
maar toch sterkere gieken, minder speling op
pennen en bussen, sterkere zwenkmotoren en
verbeterde wielmotoren in de CX210E en CX250E.
Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd aan de onderwagen, zoals zwaardere rollen die aan de bovenkant zijn gemonteerd en verbeterde onderste
rollen om trillingen tegen te gaan. Zo zijn er nog
wel meer details om met je dealer door te nemen.

Het cabineframe is hetzelfde gebleven, maar de
cabine is wel opnieuw ingericht, met meer beenruimte
en een verbeterde armleuningbediening.

Het hydraulisch systeem is wederom het Case
Intelligent Hydraulic System (CIHS). De bediening
is verder verfijnd. Met de eco-knop is in E-modus
tot zeventien procent zuiniger te werken.

LEVERBAAR
De eerste modellen zijn inmiddels in Nederland
en al onderweg naar de klant. Wie ook op de wat
langere termijn wil investeren in Case E-serie-graafmachines met hun bekende Sumitomo-eigenschappen in combinatie met de zuiniger
en sterkere FPT-krachtbronnen kan dus maar beter zorgen snel op de bestellijst te komen. Ook
Case Construction Equipment heeft namelijk te
maken met ongewisse levertijden.

Het nieuwe 10-inch scherm is flink groter en helderder van kleur. Het kan onder meer 360-graden-rondomzicht weergeven.
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