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KHẢ NĂNG HIỂN THỊ 
CAO 

Khả năng hiển thị tuyệt vời cho tất 
cả các hoạt động xúc hoặc đào. 

Kính trước và sau có thể mở hoàn 
toàn để thông gió tuyệt vời cho cabin. 

KHÔNG GIAN RỘNG RÃI 

Dòng xúc đào liên hợp CASE với không gian rộng 
rãi thuận tiện ra vào cabin. 

Tất cả các điều khiển dễ dàng tiếp cận để đạt hiệu 
suất và độ an toàn tối đa. 

 
 
 
 

 

TAY CẦN GẦU XÚC THẲNG 

Với thiết kế dạng thẳng của tay gầu xúc CASE 
đảm bảo khả năng chịu tải cao nhất phân khúc, 
kết hợp với chiều cao nâng hàng nặng tốt nhất. 

Cơ chế tự cân bằng trong giai đoạn nâng hạ 
giúp người vận hành hiệu quả hơn, chính xác 
hơn và mang lại cảm giác thoải mái khi lái xe.  

 
 
 
 

 

 

CHU KỲ TẢI NHANH 
Việc quay lại chế độ đào 
đảm bảo việc định vị lại 
nạp tự động chính xác và 
dễ dàng kiểm soát hoạt 
động tải. 

 

 

HIỆU QUẢ CAO 
Động cơ FPT (S8000) với công 
suất thiết kế và mô-men xoắn 
cao, mang lại hiệu quả tốt nhất 
trong bất kỳ công việc nào với bộ 
tải sau hoặc bộ tải trước.

 



 
 

 
 

CẦN ĐÀO MỞ RỘNG 
Cải thiện tối ưu cho việc đào của xe. 

Cần đào có thể trượt dài thêm là giải pháp 
hoàn hảo cho các yêu cầu công việc đòi 
hỏi độ đào sâu, tầm với xa hơn. 

Chế độ này giúp tăng khả năng của chức 
năng đào, giúp dòng xúc đào liên hợp 
CASE có thể so sánh với dòng máy đào 
loại nhỏ. 

 
CASE DNA 

“Cánh tay đào dạng chữ S”: Cánh 
tay mới thể hiện tính liên tục của 
CASE DNA. Các đặc tính: sức nặng, 
độ sâu đào, lực đào nâng lên đó là tiêu 
chuẩn mới của phân khúc máy này. 

Dòng 570ST với năng suất cao hơn 
nhờ hệ thống thủy lực trung tâm 
khép kín và bơm dầu lưu lượng cao. 

 
 
 
 
 
 
 

BẢO DƯỠNG AN TOÀN VÀ  
DỄ DÀNG 

Tất cả các điểm kiểm tra chính có 
thể thực hiện dễ dàng khi đứng từ 
mặt đất. 

Nắp động cơ nghiêng phía trước và cách 
bố trí các bộ phận hoàn hảo đảm bảo các 
hoạt động thường ngày nhanh chóng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRUYỀN ĐỘNG CƠ VỚI BỘ CHUYỂN 
ĐỔI MÔ MEN 
Việc truyền lực con thoi với bộ chuyển đổi mô 
men xoắn cho phép chu kỳ trơn tru và các hoạt 
động không bị đình trệ. 

Sự đảo ngược thủy điện cũng như nút 
chuyển đổi đảm bảo di chuyển thoải mái và 
nhanh chóng. 

 



CÁC LÝ DO CHÍNH ĐỂ CHỌN CASE  
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM 

 
KHẢ NĂNG HIỂN THỊ CAO 
Khoang điều khiển thoải mái, hiệu quả công việc cao 
• Cabin lớn nhất trong phân khúc, cung cấp không gian làm việc thoải mái cho người vận hành. 

• Khả năng hiển thị tuyệt vời ở phía sau và góc gầu xúc. Các cửa sổ lắp kính kích thước lớn và trụ khung hẹp 
giúp bạn điều khiển với tầm nhìn rõ ràng, toàn cảnh. Chế độ xem rất tốt với tất cả các phần phụ kiện và các 

góc lái cải thiện sự thoải mái và an toàn tại công trường, cho năng suất cao hơn. 

• Tất cả các điều khiển đã được định vị đặc biệt giúp truy cập dễ dàng và kiểm soát nhanh hơn. Cửa sổ 

lớn thể hiện khả năng thông gió trong cabin và tạo điều kiện giao tiếp với mặt sau của máy. Cabin có một 
chỗ ngồi lớn cùng các ngăn chứa đồ , bộ sạc di động, ngăn đựng tài liệu , chai lọ và radio. 

• Ghế treo cơ học giúp tăng sự thoải mái cho người vận hành với phần lưng cao phía trên có đệm. 

Nó hoàn toàn có thể điều chỉnh để cung cấp vị trí lái xe tối ưu. 

 

 

 

DỄ DÀNG TRUY CẬP 
Một nơi cho mọi thứ với thiết kế khoa học. 

Bố trí khoa học của các bộ điều khiển người vận hành nâng cao sự thoải mái và năng suất 
của người vận hành. 

Dễ dàng tiếp cận cabin xe với các thanh vịn được bố trí khoa học, bậc lên xuống với bệ lớn. 
 

 

CẦN ĐÀO MỞ RỘNG 
Mở rộng phạm vi công việc của bạn! 
Cần đào có thể trượt dài thêm cho phép người vận hành tăng công suất làm việc với những công việc 

đặc thù. Máy xúc đào liên hợp CASE với phần mở rộng thêm cần đào giúp máy có thể đạt công suất 

của một máy xúc hạng trung, có độ linh hoạt cao hơn và khả năng vận chuyển tốt hơn. 
 
 

CASE DNA 
Di sản hàng thập kỷ trong thiết kế cánh tay đào. 

Hình dạng của chân sau nâng cao chịu tải của máy và khả năng trượt qua chướng ngại vật, đồng thời 

đảm bảo lực đột phá cao. Móc nâng sẽ cho phép xử lý các vật liệu lơ lửng một cách dễ dàng và an toàn. 

Cần và gầu được chế tạo để đảm bảo độ bền và được kiểm tra siêu âm đảm bảo chất lượng và độ tin cậy 

hàn cơ khí cao nhất. Hệ thống thủy lực trung tâm khép kín kết hợp với các bơm dầu lưu động lớn, được 

lắp đặt trên model 570ST đảm bảo chu kỳ nhanh hơn khi làm việc trên các ứng dụng đào hoặc xúc. 

 



MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP 
GIẢI PHÁP HOÀN TOÀN PHÙ HỢP 

 

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG VỚI BỘ CHUYỂN ĐỔI 
Chuyển đổi mượt mà giữa chế độ 1 cầu (2WD) và 2 cầu (4WD) 
Bộ truyền lực con thoi cung cấp 4 cấp độ tiến và lùi. Các ly hợp chuyển động bằng thủy lực cho phép 

thay đổi hướng di chuyển và tốc độ di chuyển. Các van điều khiển cung cấp tốc độ và chuyển hướng 

mượt mà.Truyền động 2 cầu (4WD) cải thiện hiệu suất, đặc biệt là với khi có tải hoặc khi điều kiện công 

trường lầy lội và bắt buộc có thêm lực kéo. Chế độ truyền động 1 cầu (2WD) được thiết kế để xử lý các 

ứng dụng khắt nghiệt, mang lại hiệu suất đáng tin cậy và kéo dài tuổi thọ. 

HIỆU QUẢ CAO 
Di sản của hiệu suất cao 

CASE biết rằng sức mạnh và hiệu suất quan trọng đối với sự thành công của một cỗ máy. Động cơ FPT 

S8000 thiết kế mới do Fiat Powertrain Technologies Industrial (FPT Industrial) phát triển, là loại động cơ 

có dung tích xi lanh 3.9 lít, trang bị turbo tăng áp được làm mát bằng hệ thống phun cơ khí. S8000 cung 

cấp hiệu suất vượt trội như thời gian phản hồi nhanh. 

S8000: Một thế giới của ứng dụng. Kể từ khi ra mắt, dòng động cơ S8000 đã đạt được thành công 
không gì có thể so sánh được. Nó đã được tạo dựng một danh tiếng mạnh mẽ về hiệu suất, tính 
kinh tế và độ tin cậy với hơn 3.000.000 động cơ đang làm việc trên thế giới trong nhiều lĩnh vực đa 
dạng.  

 

FPT Industrial: Đối tác công nghệ 
Động cơ S8000 cho dòng máy xúc đào liên hợp CASE 

được sản xuất trên dây chuyền chế tạo và lắp ráp hiện đại 

chuyên dụng, nơi thiết bị thử nghiệm tiên tiến giúp mọi 

động cơ đều được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt ở mọi 

giai đoạn sản xuất quan trọng. 

Hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp linh kiện hàng đầu thế 

giới, chúng tôi có thể đảm bảo rằng động cơ của chúng tôi 

được chế tạo theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, đảm bảo 

độ tin cậy và độ bền vượt trội. 

 

Đốt cháy nhiên liệu tối ưu 
Động cơ S8000 được trang bị bộ làm mát không khí nạp 

để cải thiện và tối ưu hóa cảm ứng không khí. 

Giải pháp này cung cấp mức tiêu thụ nhiên liệu vượt trội 

trong cả quá trình sản xuất và di chuyển, đặc biệt trên các 

ứng dụng đào cuốc. 

 

CHU KỲ TẢI NHANH 
Hoàn thành công việc dễ dàng với chức năng RTD 
Tùy chọn quay lại đào tự động đặt gầu trở lại vị trí đào, bẳng phẳng với mặt đất.  

Công việc của người vận hành trở nên dễ dàng hơn trong thời gian dài, thoải mái hơn. 

 

TAY CẦN DẠNG THẲNG CỦA GẦU XÚC 
Chi phí vận hành thấp 
Các kỹ sư CASE đã sử dụng cách tiếp cận thích hợp hệ thống sáng tạo để thiết kế và cải tiến cánh tay 

máy xúc để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong công việc xúc tải. Thiết kế cánh tay thẳng với định 

tuyến đường thẳng được tối ưu hóa mang lại tầm nhìn tuyệt vời, chiều cao đổ tốt nhất trong phân khúc. 

 



CÁC ỨNG DỤNG 
 
 

 

Nhiều khách hàng sẽ thấy máy xúc đào liên hợp CASE là sự chọn tối ưu. Với công suất cao, tính linh hoạt và độ tin cậy cao 

kết hợp với giá thành đầu tư hợp lý, nó sẽ hỗ trợ cho bạn trong nhiều công việc khác nhau. 
Để thấy rõ hơn về công dụng của nó, chúng ta cùng liệt kê một số công việc sau:  

 

ĐÔ THỊ 
Xây dựng nhẹ 

Các dự án xây dựng nhẹ, chẳng hạn như các toàn nhà nhỏ, đường dây điện địa phương hoặc mạng lưới 

đường giao thông địa phương, thường yêu cầu máy móc có khả năng thực hiện nhiều công việc khác nhau và 

chuyển đổi giữa các công việc một cách nhanh chóng.  

Máy xúc đào liên hợp CASE phù hợp lý tưởng cho những công việc này: Đáng tin cậy, tiết kiệm nhiên liệu, 

năng suất , dễ bảo trì, và nó có thể làm tất cả với chi phí vận hành thấp. 

Dòng tiêu chuẩn tích hợp sẵn sử dụng đường búa: Điều này mở rộng thêm nhiều ứng dụng khác nhau bao 

gồm các công việc bề mặt đường cứng hoặc đất đóng băng. 
 

 

CẢNH QUAN 
Chăm sóc môi trường 

 

 



MÁY XÚC ĐÀO LIÊN HỢP CASE 
 
 
 
 
 

 

ĐƯỜNG BỘ VÀ CẦU 
Đối tác có giá trị 
Máy xúc đào liên hợp CASE là một tài sản lý tưởng trong bất kỳ công trường xây dựng đường nào – từ các 

dự án đường cao tốc quy mô lớn đến các công việc xây dựng đường địa phương. CASE 570ST được trang 

bị gầu 4 in 1, nó có thể rải vật liệu một cách dễ dàng, trong khi gầu xúc có thể giải quyết các công việc đào 

bằng một gầu rộng tiêu chuẩn hoặc lắp đặt đá tảng bằng một gầu rãnh hẹp. Tải, đào, vận chuyển – bất kể 

nhiệm vụ gì máy xúc đào liên hợp CASE đều có công suất để hoàn thành công việc với chi phí vận hành 

tối thiểu. 
 
 

 
Lĩnh vực rộng 
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KÍCH THƯỚC CHUNG 
  570ST (2WD/4WD) 

A Chiều cao xả tải  2650/2720 mm 

B Chiều cao xúc tải  3205/3275 mm 

C Chiều cao đến chốt gầu xúc  3510/3580 mm 

D Tầm vươn xa tiếp đất  1980 mm 

E Tầm vươn ở vị trí đổ tải cao nhất  800/760 mm 

F Chiều sâu đào  94/98 mm 

G Góc đổ tải  47°/45° 

Khả năng nâng tối đa @ Chiều cao tối đa  3425 kg 

KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG TỔNG THỂ 

 
 
 
 

CHỨC NĂNG ĐÀO – TIÊU CHUẨN 

 
 
 

 
CHỨC NĂNG ĐÀO – LOẠI MỞ RỘNG (EXTENDAHOE DIPPER) 

 

 

 
 

 

  
  

 

   
 

    I  

 

  570ST (2WD/4WD) 

H Chiều cao (cabin)  2850/2870 mm 

I Chiều rộng tổng thể  2277 mm 

 Trọng lượng vận hành tổng thể  7350 kg 

W Chiều dài cơ sở  2175 mm 

X Khoảng hở khớp xoay cần đào  400 mm 

Y Chiều cao tổng thể (Di chuyển)  3820/3800 mm 

Z Chiều rộng với gầu (Di chuyển)  2277 mm 

 

  570ST(15’) 

L Chiều sâu đào tối đa  4700 mm 

M Bán kính đào lớn nhất  5927 mm 

N Chiều cao làm việc tối đa  5675 mm 

O Chiều cao đổ tải tối đa  3726 mm 

P Góc quay gầu  204° 

Lực gầu khi kéo cần  5630 kg 

Lực gầu khi đào  4300 kg 

 

 570ST(15’) 

L Chiều sâu đào tối đa  5892 mm 

M Bán kính đào lớn nhất  7024 mm 

N Chiều cao làm việc tối đa  6405 mm 

O Chiều cao đổ tối đa  4459 mm 

P Góc quay gầu  204° 

Lực gầu khi kéo cần  5630 kg 

Lực gầu khi đào (Rút cần)  4300 kg 

 



 
 

CÁC TÙY CHỌN GẦU XÚC 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
  570ST 2WD/4WD 

ĐỘNG CƠ   

Hiệu  8045.45.748 

Kiểu loại  Turbo tăng áp 

Dung tích xi lanh / né  3.9 lít / 18.3:1 

Đường kính / hành trình Pistion  104 x 115mm 

Công suất cực đại – tại 2200 vòng/phút  96 hp 

Mô-men xoắn cực đại – tại 1300 vòng/phút  420 Nm 

Tốc độ động cơ  2200 tốc độ định mức, đầy tải  

TRUYỀN ĐỘNG   

Bộ truyền động         CARRARO   1 cầu (2WD) TLB1 hoặc 2 cầu (4WD) TLB1 

 Power Shuttle với 4 số tiến  và  4 số lùi 

 

Bánh răng  Chuyển tiếp – Đảo ngược (tốc độ km/h) 
 

Tốc độ số 1 - 2 - 3 -4  6.2/7.4 - 10/12 - 20.7/24.8 - 39.2/NR 

CẦU TRƯỚC 

Dẫn động 2 bánh (Tiêu chuẩn)   Loại CNH PS1300 

Loại – Dao động    +/- 10.5° 

Dẫn động 4 bánh  (Tùy chọn)   Loại CARRARO 26.17 

Loại – Dao động    +/- 8° 

CẦU SAU 
 

Hiệu  CARRARO 28.32M 
 

Thể loại  Thể rắn 
 

HỆ THỐNG THẮNG/PHANH 
 

Phanh thường          Loại: ướt đa đĩa / Nr.  đĩa: 6 

Phanh dừng/đỗ    Kiểu: Bằng tay, có đòn bẩy  

KÍCH THƯỚC VỎ/LỐP 

2WD (1 Cầu)  Sau 16.9 x 28 - 12PR hoặc 12 x 25 - 20 PR  
 

4WD (2 Cầu)  Trước 16.9 x 28 - 12 PR 
 

HỆ THỐNG THỦY LỰC 
 

Kiểu loại    Mở trung tâm với bơm bánh răng đôi 

Lưu lượng bơm     145 Ipm @ 2200rpm      

Áp suất làm việc      210 bar 

HỆ THỐNG LÁI 
 

Kiểu loại  Tay lái trợ lực 
 

Áp suất  / Dung tích  140 bar / 125cc 
 

Bán kính vòng quay (Bên ngoài gầu)  5550 mm có phanh 
 

Chiều rộng bánh xe  Trước 1697 mm 
 

CABIN 
 

Loại   Bảo vệ chống lật ROPS/ Chống vật rơ iFOPS 
 

Điều hòa nhiệt độ  Trang bị 
 

THÙNG CHỨA NHIÊN LIỆU 
 

Dầu động cơ  9.1 lít 
 

Dầu truyền động  19/21 lít 
 

Dầu cầu trước  -/9 lít 
 

Dầu cầu sau  17 lít 
 

Dầu thủy lực  110 lít 
 

Thùng nhiên liệu  129 lít 
 

Chất làm mát  24 lít 
 

 

 Công suất (SAE L) 

Gầu xúc GP 1.0 m3 

Gầu xúc GP 1.1 m3 

Gầu xúc 1.2 m3 

Gầu xúc 4 trong 1 (4 in 1) 1.0 m3 

Gầu đào 12” (300 mm) 0.08 m3 

Gầu đào 18” (450 mm) 0.12 m3 

Gầu đào 24” (600 mm) 0.18 m3 

Gầu đào 30” (760 mm) 0.26 m3 

Gầu đào 36” (910 mm) 0.3 m3 

 

Kiểu loại 
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TỔNG ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM 

 

 
 
 
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/
http://www.tqeq.vn/

