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EXPERTS FOR THE REAL WORLD 
SINCE 1842 

 

 

1842 Case được thành lập. 

1869 Chiếc CASE đầu tiên sử dụng động cơ hơi nước phục vụ xây dựng đường bộ ra đời.  

1958 Chiếc xúc lật Case 4-WD , W9 đầu tiên được giới thiệu. 

1969 Case bắt đầu sản xuất dòng máy xúc lật Skid Steer. 

1985 Case bắt đầu sản xuất xe lu rung đầu tiên mang thương hiệu Case-Vibromax. 

1993 Case ký thỏa thuận cung cấp với Ammann/STA để phân phối xe lu rung thương hiệu 

Case tại Mỹ. 
 

1998 Case bắt đầu hợp tác với L&T để sản xuất và phân phối 3 mẫu máy đầm cóc tại Ấn Độ dựa trên 

công nghệ VIBROMAX. 

2000 Case ký thỏa thuận phân phối với Stavostroj, nhà sản xuất công nghệ đầm nén lớn nhất Miền 

Trung và Miền Đông Châu Âu. 

2011 Case có được 50% cổ phần của công ty liên doanh với L&T tại Ấn Độ, và công ty được đổi tên 

thành Case New Holland CONSTRUCTION EQUIPMENT India. 

2013 Case nâng cấp dòng xe lu rung Series DX. 

2016 Làm mới lại dòng xe lu rung Series EX với  động cơ FPT mới. 
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1107EX 

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG RUNG                             
 
 

HIỆU QUẢ CAO 
Động cơ tiêu chuẩn khí thải 
Tire 3 

Lu rung model 1107EX trang bị động cơ tiêu 

chuẩn khí thải Tier 3, 4 xi lanh làm mát bằng 

nước. Công suất cực đại của động cơ lên đến 

102 mã lực và mô-men xoắn cao hơn 16% so 

với động cơ cũ. 

 
Với số lượng hơn 3 triệu động cơ đã được sử 

dụng trên toàn thế giới. Sử dụng bao gồm cho 

máy xúc đào liên hợp CASE, giúp khẳng định độ 

tin cậy cho dòng động cơ này. 

 
Động cơ trang bị turbo tăng áp, hệ thống làm 

mát sau không khí với ERG bên trong giúp tăng 

mật độ khí nạp, cải thiện hiệu suất và giảm mức 

tiêu thụ nhiên liệu. 

 
Động cơ ghép đôi với bộ sạch trước Turbo, hệ 

thống làm mát bằng nước tuyệt vời giúp tiết kiệm 

nhiên liệu : -5% so với dòng động cơ cũ. 

 
 

ĐỘ TIN CẬY CAO 
Khả năng hiệu suất bền bỉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FPT S8000: Công nghệ đã 

được chứng minh! 

NĂNG SUẤT LÀM VIỆC ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU 
Trống lu: 

Xe lu rung CASE Series 1107EX có 3 phiên bản luôn đáp ứng mọi nhu cầu đầm nén: 

 
• Model 1107 EX với trống trơn, truyền động 1 cầu phục vụ cho các công việc đầm nén tiêu chuẩn. 
• Model 1107 EX-D với trống trơn, truyền động 2 cầu giúp tăng độ bám khi lên dốc và đầm nén trên địa 

hình đầm lầy. 

• Model 1107 EX-PD với ốp chân cừu, truyền động 2 cầu nhằm tăng độ đầm nén vât liệu hoặc sử dụng các công 

việc đặc thù trong xây dựng công trình. 

 
Hệ thống truyền động tang trống tùy chọn có 

thêm một mô tơ truyền động mô-men xoắn 

cao gắn trên khung phía trước, mang lại khả 

năng chuyển tuyệt vời (36%) và lực kéo 

được tối ưu hóa. 

1. Công nghệ đầm nén đã được chứng minh tốt: Đạt được các tiêu chuẩn chất lượng sản xuất cao trong suốt một 
quá trình dài. 

2. Khớp trung tâm 4 chân: Một giải pháp thiết kế mới để tăng khả năng làm việc nặng nhọc, nhằm đáp ứng những 
điều kiện làm việc khắt khe nhất. 

3. Bộ làm sạch nước Turbo trên đầu khoang động cơ: Nhằm cung cấp không khí trong lành cho động cơ, đảm bảo 

quá trình đốt cháy được hoàn hảo nhất. 

4. Giảm xóc: Nhằm hạn chế độ rung lên các thành phần của 

máy nhằm tăng độ bền. 

 
 
 
 
 
 
 

TÍNH CƠ ĐỘNG CAO 
Sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ 

2 giai đoạn rung được cung cấp bởi một máy bơm piston 

hướng trục hai chiều có thể thay đổi được với điều khiển 

dịch chuyển bằng điện, cho phép nén chặt nhiều loại đất 

một cách hiệu quả. 

• Khả năng cơ động tuyệt vời: 

+/- 15° góc dao động trống. 

Góc lái 37° –> bán kính lái ngắn 

• Góc đánh lái thấp góp phần giảm sự mệt 

mỏi của người vận hành. 

• Sự kết hợp hoàn hảo giữa tần 

số rung và biên độ rung xuống 

mặt đất để có được hiệu quả 

tốt nhất. 

• Kích thước tối ưu giúp 

quá trình vận chuyển 

được dễ dàng. 
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CÁC LÝ DO CHÍNH ĐỂ CHỌN 
XE LU RUNG CASE 1107EX 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
NĂNG SUẤT LÀM VIỆC 

- Sự kết hợp hoàn hảo 

giữa tần số và biên độ 

rung. 

- Cản trước chịu lực tốt giúp 

tăng hiệu quả làm việc của 

trống lu. 

- Trống lu thiết kế dày 32 mm 

độ bền lâu dài và tăng hiệu 

quả đầm nén. 

GHẾ VẬN HÀNH THOẢI 

MÁI VÀ AN TOÀN 

- Lối đi vào dễ dàng và an toàn. 

- Ghế ngồi điều chỉnh xoay 90°  

- Tay vịn an toàn xung quanh 

- Khả năng quan sát tuyệt vời. 

HIỆU QUẢ CAO 
Động cơ tăng áp được trang  

bị hệ thống làm mát bằng  

không khí giúp tăng mật độ 

khí nạp, nâng cao hiệu suất 

và giảm tiêu hao nhiên liệu. 

 
 
 
 
 
 

ĐỘ TIN CẬY CAO 

- Bộ lọc gió turbo tiêu chuẩn. 

- Khung đỡ trống hạng nặng. 

- Những bộ phận cấu thành  

chất lượng cao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lực ly tâm được tạo bởi trục lệch tâm bên trong 

và khối lượng quay: Tùy chọn theo chiều quay và 

khối lượng quay cùng pha với trục lệnh tâm để 

có lực ly tâm lớn nhất hoặc ngược chiều để có 

lực ly tâm cực tiểu.

 

 

 
BẢO DƯỠNG AN TOÀN VÀ DỄ DÀNG 

Có thể bảo trì hằng ngày và thường xuyên từ mặt 

đất nhờ mui xe nghiêng và nắp cabô mở. 

Giảm thời gian ngừng máy và chi phí vận hành. 
7 
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1107EX 
GHẾ NGỒI VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG 

 
 

 

 

GHẾ VẬN HÀNH THOẢI MÁI VÀ AN TOÀN 
Dễ dàng quan sát và khả năng hiển thị tuyệt vời 

• Ghế xoay 90° giúp cải thiện tầm nhìn tốt của bánh sau và tang trống phía trước trong mỗi lần tăng tốc. 

• Tiếp cận khoan điều khiển dễ dàng và an toàn nhờ các bậc thang rộng và tay cầm chắc chắn. 

• Tay vịn an toàn xung quanh. 

• Chân mái che có thể gấp lại và tháo rời giúp quá trình vận chuyển dễ dàng và nhanh chóng. 

• Cabin được gắn trên bộ giảm xóc cao su để giảm thiểu rung động truyền qua. 

• 2 đèn trước + 2 đèn pha và 2 đèn sau tiêu chuẩn – 2 đèn tùy chọn. 

 

 

BẢO DƯỠNG AN TOÀN VÀ DỄ DÀNG 
Giảm thời gian hư hỏng và chi phí vận hành 

• Dễ dàng bảo dưỡng khi đứng từ mặt đất nhờ vào nắp đậy động cơ có thể nâng lên bằng ty thủy lực. 

• Bố trí động cơ được tối ưu hóa tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các máy bơm tĩnh và thủy lực. 
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT KÍCH THƯỚC CHUNG 
 

 

ĐỘNG CƠ 
Nhà sản xuất  FPT 
Ký hiệu  S 8000 - TIER III 
Kiểu 4 kỳ, turbo tăng áp, làm mát bằng nước 
Xy lanh (cái)     4 
Đường kính / hành trình Piston    105 x 120 
Dung tích xy lanh (lít)       3.9 
Phun nhiên liệu      Trực tiếp 
Nhiên liệu    diesel, tốc độ cao  
Bộ lọc nhiên liệu     Loại vòng xoắn 
Khí nạp  Tăng áp với bộ lọc khí  EGR bên trong  
Lọc gió   Lọc khô với 2 bộ lọc  
Lọc dầu động cơ    Loại vòng xoắn 
Làm mát      Chất lỏng 
Tốc độ động cơ (Không tải) 
- Thấp:  900±50 
- Cao:  2200 
Công suất tối đa động cơ (hp)   102 
(@rpm)  2200 
(ISO3046) 
Mô-men xoắn lớn nhất  (Nm)   435 
(@rpm)  1300 

HỆ THỐNG RUNG 
Kiểu  Bơm Piston hướng trục, được điểu khiển bằng van điện 
Truyền động đến bơm rung    Cơ học 
Tỷ lệ động cơ trên máy bơm   Truyền động trực tiếp 1:1  
Lưu lượng  (cc/rev)     34.4 
Áp suất nạp (bar)      27 
Motor rung  Được gắn cố định trên trống 

HỆ THỐNG LÁI 
Kiểu  Được dẫn động bằng thủy lực và khớp nối 
Góc lái                  37° mỗi bên (74° giữa vị trí dừng) 
Bán kính vòng quay (bán kính trong) (m)   3.65 
Góc dao động của trống    15° 
Quy cách lốp  23.1/18-26  
 (8 PR or 12, không săm) 

HỆ THỐNG ĐIỆN 
Dòng điện ra  (A)   65 
Ắc quy  (V/Ah)   12 / 130 

ĐỊNH MỨC THÙNG NHIÊN LIỆU 
Thùng nhiên liệu (lít)  235 
Thùng dầu thủy lực (lít)   70 
Thùng dầu (cát te) động cơ (lít)   9.5 
Thùng chứa chất làm mát động cơ (lít)   18 

TRUYỀN ĐỘNG 
Kiểu  Truyền động thủy tĩnh biến đổi vô cấp 

               Với lưu lượng bơm thay đổi 
Bơm truyền động    Cơ khí  
Tỷ số truyền động của động cơ và bơm  Trực tiếp 1:1  
Kiểu Bơm Piston hướng trục thay đổi hai chiều  

  Điều khiển lưu lượng bằng cần điều khiển 
Lưu lượng (cc/Rev)   75 
Tốc độ dòng chảy (LPM)  156 
Áp suất nạp (bar)   27 

 

Motor dẫn động 
Type  Tốc độ cao mô-men xoắn thấp 

   Motor dẫn động được lắp trên trục chủ động phía sau 
Đối với trống dẫn động_________Tốc độ thấn mô-men xoắn cao 

Motor dẫn động được lắp trên khung trống 
phía trước dọc theo motor cầu sau  

Lọc dầu thủy lực  Lưới lọc 
Trục bánh xe  Chịu tải nặng được tích hợp cơ chế 

  Phanh dừng và các hộp số hành trình phía bên ngoài 
Phanh dừng  Tích hợp phanh lò xo, đóng mở phanh bằng thủy lực 
Gài số  Điều khiển phanh dừng bằng công tắc bật/tắt 

trên bản điều khiển, dừng động cơ 
 

Tốc độ của xe: 
- Tốc độ khi làm việc  (km/h)  0-5.5 
- Tốc độ khi di chuyển  (km/h)   0-11.5 
Bộ truyền động cuối  Mô-men xoắn cao, bộ hành trình  
                                                                                           bên ngoài 

 

Khả năng leo dốc 
Không có trống lu  (%)   31 (17°) 
Với trống lu  (%)  36 (20°) 
Không liên tục (%)    40 

 

BẢNG ĐIỀU KHIỂN 
       Các chỉ số  Số N ở vị trí trung gian, 2-tốc độ, sạc ắc quy, áp suất 

dầu bôi trơn, phanh dừng 

 Đồng hồ  Đo giờ bằng kỹ thuật số, nhiệt độ nước, mức nhiên 
liệu, điện ắc quy, số vòng quay động cơ 

            Đèn/thiết bị cảnh báo   Nước làm mát quá nóng, nghẽn lọc 
dầu thủy lực, áp suất dầu bôi trơn thấp, nghẽn bộ lọc khí 

THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN 
Mái che nắng, còi, đèn làm việc phía trước và phía sau, ghế 
người vận hành xoay  90° , thanh chắn bảo vệ xung quanh buồng 
lái, xi lanh thủy lực hỗ trợ mở nắp ca bô động cơ, các công tác 
trên bảng điều khiển được thiết kế và bảo vệ theo tiêu chuẩn 
IP67, bảng điều khiển, hộp chứa găng tay người vận hành, 
buồng lái dễ dàng hạ thấp khi di chuyển, độ dày trống lu 32 mm. 

 
 
 
 
 
 
 

 
KÍCH THƯỚC 
A Khoảng cách nằm ngang từ tâm trống đến tâm lốp mm 3003 
B Chiều rộng tổng thể của xe mm 2324 

C Phần nhô ra phía sau mm 1562 

D1 Đường kính lốp sau mm 1528 

D2 Đường kính trống lu mm 1500 

H1 Chiều dài từ ống giảm thanh đến mặt đất mm 2590 

H2 Chiều cao tổng thể của xe (khi di chuyển) mm 3373 

K Khoảng cách từ gầm xe đến mặt đất mm 382 

L Chiều dài tổng thể của xe mm 5508 

O1 Phần nhô ra bên cạnh mm 87 

S Độ dày trống lu mm 32 

W2 Chiều rộng của trống lu mm 2150 

E1 Góc đuôi phía sau mm 36 

E2 Góc mặt phía trước mm 35 

 
 
 

TRỌNG LƯỢNG VẬN HÀNH 
 

 1107 EX 1107 EX-D 1107 EX-PD 
(Lu chân cừu) 

Trọng lượng làm việc với người vận hành kg 11030 11080 12390 

Tải trọng cầu trước kg 6333 6480 7790 

Tải trọng cầu sau kg 4697 4600 4600 

Tải trọng tuyến tính tại cầu trước kg/cm 30 30 (-) 
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HỆ THỐNG RUNG 
 1107 EX 1107 EX-D 1107 EX-PD 

(Lu chân cừu) 

Chế độ rung  1 2 1 2 1 2 

Tần số Hz 31 34 31 34 30 34 

Biên độ mm 1.8 0.8 1.8 0.8 1.8 0.8 

Lực rung lớn nhất của trống lu kg 27965 16186 27965 16186 26190 14346 

Lực tác dụng lớn nhất kg 34415 22636 34415 22636 33890 23886 
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TRỤ SỞ CHÍNH 
Ad: 276 Quốc lộ 1K, Khu Phố 1, Phường Linh 
Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel: (028) 6283 5329 | MST: 0313654360 
 
SHOWROOM BÌNH DƯƠNG 
Ad: 280C Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Thắng 
Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương 
Hotline: 0909 560 557 
 
 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 
Ad: (Km 0+700) Đường Võ Văn Kiệt, Thôn 
Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành 
Phố Hà Nội 
Tel: (024) 3200 1037 
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
Ad: Đường Trường Sơn, Thôn Thạch Nham 
Đông, xã Hòa Nhơn, Huyện Hòa Vang, Tp. Đà 
Nẵng 
Tel: (0236) 3723189 
 

CHI NHÁNH CẦN THƠ 
Ad: Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái 
Răng, Tp. Cần Thơ 
Tel: (0292) 988 1857 
 
CHI NHÁNH VŨNG TÀU 
Ad: Tổ 1, KP. Tân Mỹ, Phường Mỹ Xuân, Thị 
xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
Tel: 0931 797 369 

Lưu ý: CASE cung cấp nhiều loại thiết bị xây dựng với những lựa chọn riêng biệt và phù hợp nhiều quốc gia khác nhau. Những thông tin 
và hình ảnh của các thiết bị trong tài liệu này hoặc các tài liệu khác có liên quan được dựa trên các hạng mục tiêu chuẩn hoặc tùy chọn. Vui 
lòng liên hệ với đại lý ủy quyền chính thức của CASE để được tư vấn và cập nhậ thông tin liên quan. Tập đoàn công nghiệp CNH (Chủ sở 
hữu của thương hiệu CASE) có quyền thay đổi bất cứ thông số kỹ thuật nào phù hợp mà không phải báo trước và không chịu bất kỳ nghĩa 
vụ liên quan nào đến những thay đổi đó. 

CUSTOMEr 
Assistance 

0909 569 557                                                      Website: www.tqeq.vn 

http://www.casece.com/
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