C-SERIE MINIGRAVERS
CX17C I CX18C

BEHENDIGHEID
IN BEWEGING
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Jerome Increase Case richt Racine Threshing Machine Works op in Racine, Wisconsin, USA.
CASE bouwt wegenbouwmachines.
CASE start met de productie van schrankladers.
CASE wordt erkend door het tijdschrift Fortune: vermelding bij de 100 producten die
Amerika het best maakt.
CASE breidt het machineaanbod uit: co-branding en leveringsakkoorden met diverse
belangrijke leveranciers van hulpstukken.
CASE neemt het voortouw met Tier 4-oplossingen.
Case ingenieur Long wordt, als vader van de graaflaadcombinatie, opgenomen in de ‘Hall of
Fame’ van de bouwmachines.
CASE start in de fabriek van San Mauro met de productie van de C-serie minigraafmachines
voor de wereldmarkt.

BEHAALDE FABRIEKSPRIJZEN SAN MAURO

ISO 9001
Productkwaliteit
sinds 2008

ISO 14001
Milieukwaliteit
2004

ISO 18001
Veiligheids
management 2007

ISO 50001
Energiebeheer 2011

KLAAR DE KLUS
MET GEMAK

ONTWORPEN OM U TIJD BESPAREN
Wendbaarheid is het sleutelwoord
• De werkplek bereiken: eenvoudig dankzij het verstelbare onderstel. Snel uitklappen van de dozerbladverbreders.
• Graven: hoge hydraulische opbrengst zorgt voor ongeëvenaarde graafefficiëntie (5% meer dan de B-serie).
- Uitstekend zwenkbereik (CX17C links/rechts: 70/54; CX18C links/rechts: 60/60) maakt de machine veelzijdig.
- Keuze uit korte en lange stelen, om aan de behoeften van de klant te voldoen: hoge opbreekkracht of een
uitstekende graafdiepte en optimaal bereik.
• Laden: grotere kiephoogte zorgt samen met een ruime storthoek van de bak voor het efficiënt laden van de
vrachtwagen en het vasthouden van het materiaal in de bak.
• Schuiven: dozerbladhoogte (250 mm) en hefhoogte van het blad (285 mm) behoren op de CX17C tot de beste.
• Heffen: de CX18C is een conventioneel model met een uitmuntend hefvermogen. De CX17C kan met een extra
contragewicht worden uitgerust om de stabiliteit en het hefvermogen te vergroten.
• Rijden: het automatische terugschakelsysteem optimaliseert de rijsnelheid en de tractie. Wanneer u in de 2e
versnelling rijdt, schakelt de machine automatisch terug naar de 1e versnelling als de machine meer tractie nodig
heeft; de machine schakelt automatisch weer naar de 2e versnelling als er geen tractie meer vereist is.
• Transport: handige bevestigingsspunten maken het transport gemakkelijk en veilig.
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C-SERIE
MINIGRAVERS
CX17C CANOPY

CX18C CABINE

COMFORT TELT
Ergonomische cabine met geveerde stoel
• De CASE CX17C en CX18C hebben een vlotte bediening, ergonomisch geplaatste joysticks
en verstelbare polssteunen, zodat de bediening eenvoudig en aangenaam is.
• De toegang tot de bestuurderscabine is eenvoudig; bij de CX17C instap aan beide zijden van de machine.
• De geveerde bestuurdersstoel is standaard bij beide modellen.

MODERNE, FUNCTIONELE
DISPLAY
Gemakkelijk leesbare, digitale display
Het digitale dashboard is gemakkelijk af te lezen, het geeft de
bestuurderscabine een moderne look en verschaft nuttige informatie:
• Meters: brandstofpeil, temperatuur van de koelvloeistof
• Info- en waarschuwingslampjes: indicator snelwisselaar, rijsnelheid,
temperatuur van de koelvloeistof, motoroliedruk, acculading, laag
brandstofpeill

GEMOEDSRUST
ESL-diefstalbeveiliging
• Alle modellen van de C-serie zijn standaard met antidiefstalbeveiliging
uitgerust. Het betreft een ESL-diefstalbeveiliging (Engine Start Limitation) die
een code van 5 tekens vereist. Deze kan door de bestuurder worden ingesteld.
• 3 mogelijke instellingen:
1. Altijd: wordt altijd ingeschakeld als de machine wordt uitgeschakeld
2. Interval: wordt ingeschakeld na een vooraf gedefinieerde interval na het
uitschakelen van de motor
3. Uitgeschakeld: niet actief

KLAAR DE KLUS
ONDER VEILIGE OMSTANDIGHEDEN

VEILIGHEID VOOR ALLES
C-serie minigravers: geen compromissen
• ROPS / TOPS / FOPS: alle modellen van de C-serie voldoen aan de vereisten voor ROPS/TOPS/FOPS-veiligheid.
• Noodstop: de CX17C heeft standaard een schakelaar die de motor in noodgevallen onmiddellijk stopt.
• Noodbediening: dankzij deze standaard voorziening kan de machinist de graafuitrusting veilig aan de grond zetten,
zelfs als de motor uit staat, om de veiligheid te garanderen.
• Rijalarm: een akoestisch alarm waarschuwt mensen in de buurt van de machine wanneer de machine vooruit of
achteruit rijdt. Deze functie is een optie op zowel de CX17C als de CX18C.
• Canopy met 2 spijlen: goede zichtbaarheid is van fundamenteel belang om veilig te werken. De CX17C-canopy en
CX18C-canopy hebben een uniek ontwerp met 2 spijlen die voor en aan de zijkanten een onbeperkt zicht bieden.
• Dubbel geflensde rollen: ontsporing kan gevaarlijk zijn voor de machinist en voor mensen in de buurt van de
machine. De Case minigravers hebben dubbelgeflensde rollen die het risico op ontsporing minimaliseren
• Short Radius (SR): Dit ontwerp (op de CX17C) geeft zeer weinig risico om obstakels aan de achterkant van de
machine te raken tijdens het zwenken en creëert minder belemmering van het wegverkeer.
• Standaard diefstalbeveiliging: om de machine veilig te kunnen stallen, zijn alle modellen standaard uitgerust met een
ESL startbeveiligingssysteem (Engine Start Limit). Als deze beveiliging is ingeschakeld, vereist deze een wachtwoord
om de machine te starten.

Alle modellen zijn voorbereid voor Site Watch voorbereid.
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VEEL REDENEN
OM VOOR DE C-SERIE TE KIEZEN

360° ZICHTBAARHEID
- Canopy met 2 spijlen
- Groot raamoppervlak bij
de CX18C

VEILIGHEID
- ROPS/TOPS/FOPS-gecertificeerde cabine en canopy
- Noodstop
- Noodbediening bij uitgeschakelde motor

COMFORT TELT
- Proportionele bediening extra
functie
- Digitale display
- Geveerde bestuurdersstoel

GEMAKKELIJK TE ONDERHOUDEN
- Gemakkelijke toegang tot de accu, hydraulische
ventielen en alle onderhoudscomponenten
- Gemakkelijk afleesbare checkpunten

VERSTELBARE SPOORBREEDTE
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- Hydraulisch verstelbaar onderstel
- Intern gemonteerde hydraulische slangen

BETROUWBAARHEID
- X-frame onderstel
- Cilinderbeschermingen
- Weinig kans op ontsporing
dankzij dubbelgeflensde rollen

UITSTEKEND WERKBEREIK
- Lange en korte stelen beschikbaar
- Ruime zwenkhoeken van de giek
- Grote storthoek van de bak

VEELZIJDIGHEID
- Complete range
hulpstukken leverbaar
- Enkel of dubbelwerkende
extra hydraulische functie
- Extra contragewicht
beschikbaar (CX17C)

EFFECTIEF
DOZERBLAD
- Snel in- en uitklapbare
dozerbladverbreders
- Uitstekend hefvermogen met
grote bladhoogte
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GEOPTIMALISEERDE TRACTIE
EN SNELHEID
- Automatisch terugschakelen

GEMAKKELIJK TRANSPORT
- Bevestigingshaken
- Met ingetrokken onderstel minder dan
1 meter breed

C-SERIE
MINIGRAVERS

HOGE BETROUWBAARHEID
Componenten van wereldklasse en een goed georganiseerde fabriek
• Componenten van wereldklasse: De C-serie minigravers zijn zeer betrouwbaar. De componenten worden
aangekocht bij de beste leveranciers op de markt en geassembleerd in de graafmachinefabriek van Case.
De fabriek werkt volgens het World Class Manufacturing principe.
• Versterkte pen tussen giek en steel: de draaipen die de giek en de steel samenhoudt, is een cruciale verbinding
bij elke graafmachine. Op de modellen van de C-serie van CASE is deze pen aan beide zijden vastgezet, waardoor de
kans op speling tussen de giek en de steel wordt geminimaliseerd.
• Beschermde slangen van de rijmotor: de slangen van de rijmotor zitten goed beschermd in het onderstel (CX17C).
• Beschermde cilinders: de cilinders van de giek, de steel, de bak en het dozerblad zijn met een stalen kap goed
afgeschermd.

GEMAKKELIJK EN VEILIG ONDERHOUD
Gegroepeerde onderhoudspunten onder de kap
De modellen van de C-serie zijn zeer onderhoudsvriendelijk:
• Gerationaliseerde lay-out van de onderhoudspunten
• Gemakkelijk leesbare controlepunten aan de linkerkant van de graafmachine
• Gemakkelijk weg te nemen zijpanelen voor onderhoud en reparaties
• Hydraulische slangen tweedelige blad (CX17C)
• Langere levensduur van de componenten:
Bussen: 250 u, hydraulische filters: 1000 u, hydraulische olie: 2000 u
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KLAAR DE KLUS NU
EN IN DE KOMENDE JAREN

STANDAARD UITRUSTING

OPTIONELE UITRUSTING

Korte steel (960 mm)
Rubberen rupsen 230 mm
ROPS/TOPS/FOPS-gecertificeerde cabine/canopy
Noodstopschakelaar
Noodbediening
2 rijsnelheden met automatisch terugschakelsysteem
Eerste dubbelwerkende functie via voetpedaal
Zwenkpedaal
Verstelbare onderwagen met dozerbladextensies
Geveerde bestuurdersstoel met veiligheidsgordel
Instelbare antidiefstalbeveiliging
Waterbestendige digitale display
Gecentraliseerde smeerpunten

Lange steel (1120 mm)
Eerste dubbelwerkende functie via joystick
Voorbereiding voor hydraulische snelwisselaar
Zwaailamp (op modellen met cabine)
Rijalarm
Extra contragewicht (CX17C)
Radio met USB (CX18C-cabine)
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C-SERIE
MINIGRAVERS
SPECIFICATIES
MOTOR
Model __________________________
Inhoud (cm3) _____________________
Max. vermogen (pk/kW) _____________
(ISO 14396)
@ rpm _________________________
Max koppel (Nm/rpm) ______________
Emissieniveau ____________________

CX17C

CX18C

Kubota
D902
898
16.8 / 12.5

Mitsubishi
L3E
952
16.8 / 12.5

2300
54 / 1900

2300
53 / 1600

Tier 4F
Not Reg. in EU

Tier 3
Not Reg. in EU

2 x 18.8
210

2 x 17
210

11.3
170

10.4
170

30.1
170

27.4
170

CX17C

CX18C

Zwenksnelheid (rpm) _______________
Zwenkhoek giek (links/rechts) ________
Rijsnelheid - Laag (1st) (km/h) _________
Rijsnelheid - Hoog (2de) (km/h) ________

9.5
70° / 54°
2.1
4.3

9.3
60° / 60°
2.1
4.1

BEDRIJFSGEWICHT
(inclusief machinist, volgetankt en 1 bak)
Cabine (kg) ______________________
Canopy (kg) ______________________

HYDRAULISCH SYSTEEM
Variabele axiale zuigerpompen
- Pompopbrengst (l/min)_________
- Druk (bar) __________________
Tandwielpomp
- Pompopbrengst (l/min)_________
- Druk (bar) __________________
Eerste hydraulische functie
- Pompopbrengst (l/min)_________
- Druk (bar) __________________

ZWENK- EN
RIJSNELHEID

N/A
1770

1890
1720

TRANSPORTAFMETINGEN
(Het gewicht is met volle brandstoftank, zonder machinist, zonder bak)
Gewicht (Cab) (kg) _________________
1800
Gewicht (Canopy) (kg) ______________
1680
1630
A Maximale lengte (mm) ___________ 3480 | 3510*
3840 | 3855*
B Maximale hoogte (mm) ___________
2320
2300
C Maximale breedte (mm) __________ 990~1300
980~1250
* Lange steel

A

C

B

I

O

O’

R

H

K
J

N

ALGEMENE AFMETINGEN
R
R’
H
I
J
K
L
M
N
O
O’
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Zwenkradius achter
Minimale zwenkradius giek
Spoorbreedte
Bodemvrijheid zwenk
Lengte rupsonderstel
Wielbasis
Maximale bladverhoging
Maximale bladverlaging
Breedte dozerblad
Hoogte dozerblad
Bodemvrijheid rupsonderstel

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

CX17C
645
1570 - 1600
230
440
1590
1230
285
225
990~1300
250
170

CX18C
1065
1615 - 1660
230
415
1590
1230
170
240
980~1250
250
150

SPECIFICATIES
D
D’

GRAAFPRESTATIES
R’

D
D'
E
F
G

Lepelsteel
Lepelsteel
Uitbreekkracht (ISO)

mm

CX17C
960 1120

CX18C
960 1120

kN

8.5

7.6

9.4

8.5

Bak
Uitbreekkracht (ISO)
Maximaal bereik
Maximaal bereik
op grondniveau
Maximale graafdiepte
Maximale storthoogte
Maximale graafhoogte

kN

15.5

15.5

15.1

15.1

mm

3900 4030 3970 4120

mm

3800 3940 3880 4030

mm
mm
mm

2200 2350 2250 2400
2570 2670 2550 2660
3580 3680 3670 3780

G
F
L

M
E

HIJSCAPACITEITEN
Hijs
punt
hoogte
(m)

1.5 m

AFSTAND HIJSPUNT
2.0 m

Hijs
punt
hoogte
(m)

3.0 m

CX17C Canopy
1.0 m

kg

0.0 m

kg

-1.0 m

kg

*600
*600
630
680

430
*620
390
*820
390
*720

430
460
390
420
390
420

230
*400
210
*450

*640
*640
680
730

500
*660
470
*900
470
*800

470
500
430
460
430
460

270
*420
260
*490

260
270
240
260

*580

330

Blad op
Blad op
Blad op
Blad neer

AFSTAND HIJSPUNT
2.0 m

3.0 m

CX18C Cabine

Blad neer
Blad neer

1.5 m

*600
*600
630
1060

230
250
220
230

1.0 m

kg

0.0 m

kg

-1.0 m

kg

Blad op
Blad neer
Blad op
Blad neer
Blad op
Blad neer

*640
*640
850
*1210

*640
*640
760
820

560
*660
530
*900
530
*800

520
550
480
520
480
520

310
*420
290
*490

290
300
280
290

CX18C Canopy
1.0 m

kg

0.0 m

kg

-1.0 m

kg

Blad op
Blad neer
Blad op
Blad neer
Blad op
Blad neer

*640
*640
750
*1210

Alle modellen zijn uitgerust met lange steel, zonder bak, standaard contragewicht, rubber
rupsen. ISO 10567: De hefcapaciteit bedraagt niet meer dan 75% van de kieplast of 87% van de
volledige hydraulische capaciteit.
* Geeft de belasting aan door de hydraulische capaciteit te beperken

TOEBEHOREN
CASE biedt een uitgebreide range hulpstukken
- Standaard bakken van 0,025 tot 0,060 m3 (breedte van 250 tot 600 mm)
- Slotenbakken
- Mechanische en hydraulische snelwisselaars
- Hydraulische sloophamers
- Hydraulische grondboren
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CNH INDUSTRIAL
DEUTSCHLAND GMBH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
DEUTSCHLAND

CNH INDUSTRIAL FRANCE, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCE

CNH INDUSTRIAL - UK
First Floor, Barclay Court 2,
Heavens Walk,
Doncaster - DN4 5HZ
UNITED KINGDOM

CNH INDUSTRIAL - SOUTH AFRICA
Waterfall Business Park
Bekker Street, Howick Close
1685 Midrand - Johannesburg
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

CNH INDUSTRIAL
MAQUINARIA SPAIN, S.A.
Avda. José Gárate, 11
28823 Coslada (Madrid)
ESPAÑA

CNH INDUSTRIAL ITALIA SPA
Strada di Settimo, 323
10099 San Mauro Torinese (TO)
ITALIA

CASE CUSTOMER CENTRE
PARIS
RN 330 - Penchard
77122 - Monthyon
FRANCE

CNH INDUSTRIAL - MIDDLE EAST
DAFZA – Dubai Airport Free Zone
West Wing 4 B, Office 642
P.O. Box 54588, Dubai,
UNITED ARAB EMIRATES

NOTE: Standard and optional fittings can vary according to the demands and specific
regulations of each country. The illustrations may include optional rather than standard
fittings - consult your Case dealer. Furthermore, CNH Industrial reserves the right to modify
machine specifications without incurring any obligation relating to such changes.
Conforms to directive 2006/42/EC

The call is free from a land line.
Check in advance with your Mobile Operator if you will be
charged. Toll free number not available from all calling areas.

