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Com a nova transmissão ActiveDrive 8, uma transmissão Powershift 24x24 de oito velocidades e que inclui passagem
automática de gama, o novo Maxxum é o parceiro ideal para realizar as suas tarefas de forma mais simples, eficiente e confortável.
Este novo trator recebeu o prémio Machine of the Year 2018 graças à sua eficiência e economia de custos que a nova transmissão
proporciona. Além disso, obteve os melhores resultados no consumo de combustível, de acordo com os testes PowerMix2017
realizados pela DLG (Sociedade Alemã de Agricultura). 

O NOVO MAXXUM FACILITA O SEU TRABALHO NO CAMPO.

ESCOLHA O VENCEDOR

www.caseih.com PARA OS MAIS EXIGENTES
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Luca Raccagni
Responsável Iberia Parts

Marketing

Simplifique a sua vida com os avanços tecnológicos que temos à sua 
disposição em Agricultura de Precisão. Dispomos de soluções que o 
ajudarão nas tarefas quotidianas e que permitem poupar combustível, 
graças a uma precisão garantida de 2,5cm. 

Ao investir em soluções AFS verá resultados a curto prazo, ao longo do ano, 
e também assegurará maior  produtividade e rentabilidade a longo prazo. 
Também dispomos de uma ampla gama de serviços associados, como a 
formação, o centro de assistência e o financiamento. 

No interior desta publicação descubra as ofertas especiais em Peças 
Originais para preparar com êxito o ano 2018.

Esperamos por si no stand da Case IH na FIMA 2018!

MÁXIMO RENDIMENTO COM OS SISTEMAS 
DE AGRICULTURA DE PRECISÃO! AGRICULTURA DE PRECISÃO 

SOLUÇÕES AFS

PÁG. 4-6

NESTA EDIÇÃO

EDITORIAL

PEÇAS ORIGINAIS

OFERTAS DE MANUTENÇÃO

PÁG. 8-9

PÁG. 12-13

NOTÍCIAS CASE IH

PROJETO "HOLOLENS" E FIMA

LINHAS ESPECIAIS

REMAN E VALUE LINE

PÁG. 10-11

Com a nova transmissão ActiveDrive 8, uma transmissão Powershift 24x24 de oito velocidades e que inclui passagem
automática de gama, o novo Maxxum é o parceiro ideal para realizar as suas tarefas de forma mais simples, eficiente e confortável.
Este novo trator recebeu o prémio Machine of the Year 2018 graças à sua eficiência e economia de custos que a nova transmissão
proporciona. Além disso, obteve os melhores resultados no consumo de combustível, de acordo com os testes PowerMix2017
realizados pela DLG (Sociedade Alemã de Agricultura). 

O NOVO MAXXUM FACILITA O SEU TRABALHO NO CAMPO.

ESCOLHA O VENCEDOR

www.caseih.com PARA OS MAIS EXIGENTES

PÁG. 14-15

OFERTA COMPLEMENTAR

TODOS OS NOSSOS PRODUTOS 
COMPLEMENTARES
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MANTENHA-SE NO CAMINHO CORRETO
DURANTE TODO O ANO COM RTK

Permaneça conectado todo o momento com a rede SERVIR de forma 
a otimizar o seu rendimento e desfrutar de absoluta tranquilidade, 
especialmente na época da colheita.

PRECISÃO
DE 2,5 CM

2.5 100% DE COBERTURA
EM PORTUGAL 
CONTINENTAL

Nº 1
REDE SERVIR1

Como pode ser mais produtivo e eficaz em 2018?

Trabalhando de forma mais inteligente para alcançar uma precisão de 2,5cm e reduzir significativamente os 
custos em combustível e insumos. Aproveite ao máximo as soluções, a assistência e as inovações AFS mais 
recentes para aumentar o seu rendimento ao longo do ano.

ATINJA O NÍVEL MÁXIMO COM A TECNOLOGIA AFS

CÓMODO

Condução suave e 
simples com os principais 
sistemas de guia e sinais 

de orientação

ECONÓMICO

Insumos otimizados 
graças à aplicação de 
doses variáveis e ao 
controlo de secções

PRODUTIVO

Melhores resultados 
graças aos mapas de 
rendimento de última 

geração

EFICIENTE

Melhor desempenho 
com as mais modernas 
soluções em gestão de 
explorações agrícolas

POUPADO

Poupança de     
combustível anual

AGRICULTURA DE PRECISÃO
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100% DE COBERTURA
EM PORTUGAL 
CONTINENTAL

ECONÓMICO

Insumos otimizados 
graças à aplicação de 
doses variáveis e ao 
controlo de secções

MONITOR XCN-1050™  TODAS AS VANTAGENS NUM FORMATO FÁCIL DE USAR

ECRÃ DE 10 POLEGADAS.

INTERFACE DE USUÁRIO IQ 
DE PRECISÃO.

COMPATÍVEL COM ISOBUS.

RESISTENTE À ÁGUA GRAU
DE PROTEÇÃO IP66.

- Menos componentes na cabina.
- Fácil de transferir. 

ARQUITETURA DE SISTEMA SIMPLIFICADO:

TECNOLOGIA AVANÇADA PARA SIMPLIFICAR A PRECISÃO 

TEMOS À SUA DISPOSIÇÃO A AJUDA NECESSÁRIA PARA
TRABALHAR DE FORMA MAIS EFICIENTE DURANTE TODO O ANO
De forma a assegurarmos que retira todo o potencial do seu equipamento AFS, a Case IH disponibiliza assistência 
e formação personalizada em cada etapa.

 De segunda a sexta, das 8:00 às 18:00.
 Engenheiros especializados.
 Soluções rápidas adaptadas às suas necessidades.  

CENTRO DE ASSISTÊNCIA

AFS ACADEMY: MELHORE AS SUAS CAPACIDADES EM 
AGRICULTURA DE PRECISÃO

Necessita de mais informação? Contacte o seu concessionário 
oficial para programar uma cessão de formação. 

afssupporteur@caseih.com 800 785 192

SERVIÇO

FORMAÇÃO

 Cursos presenciais.
 Vídeos tutoriais através da plataforma de formação.
 Dias de demonstrações. Informe-se no seu serviço oficial das datas possíveis.

NAV900 SINAL OTIMIZADO SEM INTERRUPÇÕES
 RECETOR GPS E UNIDADE INERCIAL NUM ÚNICO DISPOSITIVO.

 COMPATÍVEL COM AS CONSTELAÇÕES GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU E QZSS.

 NÍVEL DE PRECISÃO DESDE EGNOS 20 CM ATÉ RTK 2,5 CM.

 SINAL DE CORREÇÃO RTK POR RÁDIO E MODEM. 

 CONTROLE DA DIREÇÃO BASEADO EM CAN SEM NECESSIDADE DE UM DISPOSITIVO ADICIONAL.
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Bom dia Isabel. Podes falar-nos um pouco sobre ti?

■   Sou Isabel González, PFS, ou seja, especialista de produto de agricultura de precisão AFS. Ingressei na CNHI em 2011 e 
com a evolução destes sistemas abriu-se um processo de seleção a nível global para desenvolver um centro de suporte 
especializado do produto. É então, que passo a fazer parte desta equipa na sua sede em Zedelgem, na Bélgica.

Desde quando trabalhas com a equipa aqui em Espanha? 

■   Em Janeiro de 2016 voltei a casa e mudei de emprego, não de departamento, passando a fazer parte da equipa 
de especialistas em Espanha, mais concretamente desempenhando um trabalho mais comercial para ajudar os 
concessionários a desenvolverem-se em AFS.

Podes nos falar um pouco mais em concreto do teu trabalho e das tuas tarefas? 

■   Sou particularmente responsável pela zona este da península, uma zona muito ampla, rica em todo o tipo de cultivos e 
tecnologia utilizada. Isto é o mais interessante da minha zona, já que esta riqueza e variedade é um desafio a cada dia de 
trabalho. No meu dia a dia, geralmente viajo, tento estar todas as manhãs o mais próximo possível do concessionário que 
tenho de visitar e normalmente a reunião inclui uma visita a clientes interessados nos nossos sistemas AFS. A verdade 
é que a agenda está geralmente bastante preenchida, pois, além de desenvolver o negócio, o AFS está presente em todo 
o tipo de eventos em que a Case IH participa. 

Em poucas palavras como defines a agricultura de precisão?

■   A agricultura de precisão pode ser resumida como sendo a aplicação da tecnologia ao trabalho agrícola para torná-lo 
mais eficiente e, por isso, considero que acabou de sair e ainda há muito o que fazer. De agora em diante e com o controle 
rigoroso da rastreabilidade que se espera, com certeza que se irá integrar muito mais nas máquinas de forma a poder 
fazer face à necessidade de ter controlado todo o processo de cultivo em cada uma de suas etapas.     

O que mais gostas do teu trabalho? 

■   O mais interessante, sem dúvida, é fazer parte de uma equipa jovem e dinâmica que conheço praticamente desde que 
surgiu, conhecer bem um produto líder e também saber que o mais surpreendente ainda está para chegar.

AGRICULTURA DE PRECISÃO

ENTREVISTA COM ISABEL GONZÁLEZ, 
ESPECIALISTA EM AGRICULTURA DE 
PRECISÃO CNHI

A AGRiCULTURA DE PRECiSÃO MAiS            
AVANÇADA DO MUNDO

MÁXIMO RENDIMENTO



A AGRiCULTURA DE PRECiSÃO MAiS            
AVANÇADA DO MUNDO
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PEÇAS ORIGINAIS

MÁXIMO RENDIMENTO GARANTIDO TODO O ANO

CABINA OU PLATAFORMA
■ Filtro de ar da cabina.
■   Ar condicionado.
■   Aquecimento / ventilação.

DIREÇÃO
■   Revisão.

CIRCUITO ELÉTRICO
■   Funções gerais, alarmes 

(monitor) e dispositivos de 
segurança. 

■   Revisão de carga.
■   Condições gerais.

SISTEMA
DE REFRIGERAÇÃO
■   Condição do líquido de 

refrigeração.
■   Revisão dos componentes e 

verificar possíveis fugas.

ELEVADOR FRONTAL
■ Funcionamento do elevador 
   frontal.

TRAVÕES E RODAS
■   Todas as funções dos 

travões.
■ Estado das rodas e dos     
   discos. 

ACOPLAMENTO
■   Revisão.

CIRCUITO HIDRÁULICO
■   Pressão do circuito 

hidráulico principal (alta e 
baixa).

■   Funcionamento do 
distribuidor.

AFS
■   Revisão e/ou atualização.

MOTOR
■ Mudança de óleo,  
   verificação de níveis e 
   filtros.
■   Revisão de carga.
■   Condições gerais.

TEMPO DE REVISÃO. PREPARE O SEU TRATOR PARA A NOVA TEMPORADA
É importante garantir um ótimo desempenho afim de ser o mais produtivo possível, por isso, este ano, propusemo-nos a ajudá-lo a aumentar 
o seu rendimento com uma seleção de produtos e descontos para a sua máquina.
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MOTORES DE  
ARRANQUE

ATÉ 15%DESCONTO

BATERIAS

ATÉ 20%DESCONTO

FILTROS

ATÉ 20%DESCONTO

 Elevada resistência contra vibrações.
 Manutenção reduzida.

 Borracha resistente a altas  
   temperaturas.

  O-rings específicos que protegem contra 
a penetração de poeiras, água, óleo e 
combustível. 

  Proteção contra o desgaste para uma 
maior durabilidade do motor.

  Menor consumo de combustível e 
otimização da potência.

ALTERNADORES

ATÉ 15%DESCONTO

ESCOVAS LIMPA 
VIDROS

ATÉ 20%DESCONTO

TRANSMISSÕES

ATÉ 15%DESCONTO

  Para que a sua máquina seja fiável, 
segura e produtiva.

 Longa durabilidade.
 Qualidade superior.

PREÇOS ESPECIAIS

 Visibilidade máxima. 



10 Todos os preços constantes nesta publicação não incluem IVA nem transporte. Ofertas válidas até 30.04.2018. As fotos apresentadas são meramente exemplificativas.

REMAN

1 - DESMONTAGEM
Todas as carcaças são totalmente des-
montadas para serem inspecionadas.

2 - VERIFICAÇÕES E LIMPEZA
Cada componente é cuidadosamente 
limpo e verificado de acordo com as 
especificações mais recentes das 
peças originais. Caso não cumpra 
os requisitos é substituído por um 
componente novo.

3 - SELEÇÃO
Todos os componentes são 
atualizados de acordo com as 
especificações mais recentes das 
peças originais ou substituídos por 
peças novas.

4 - MONTAGEM
A peça reconstruída é novamente 
montada.

5 - TESTE
O produto final é minuciosamente avaliado 
em bancos de ensaio para garantir que as 
suas prestações são idênticas à das peças 
novas.

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA PREÇO DE VENDA
RECOMENDADO

MOTOR DE 
ARRANQUE NOVO 84151331* 364,61€

DESCRIÇÃO REFERÊNCIA PREÇO DE VENDA RECOMENDADO

MOTOR DE ARRANQUE REMAN 84151331* 255,53 €

PRiNCiPAiS RAZÕES PARA ESCOLHER REMAN

PREÇOS ATRATIVOS

QUALIDADE E PRESTAÇÕES

GARANTIA

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

(ENTRE O NOVO E 
O REMAN)

OS 5 PASSOS CHAVE DO NOSSO 
PROCESSO DE RECONSTRUÇÃO
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VALUE LINE
A MELHOR QUALIDADE A UM PREÇO
MAIS COMPETITIVO

BATERIAS
A SUA 2ª LINHA DE BATERIAS

Alternativa mais económica 
para máquinas com mais de 6 anos.

Garantia igual às baterias originais.

Aplicação em qualquer marca.

A MELHOR QUALIDADE A UM PREÇO MAIS COMPETITIVO 
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CASE IH APRESENTA O PROJETO "HOLOLENS" NA AGRITECHNICA
A CASE IH E A MICROSOFT ASSOCIAM-SE PARA O FUTURO DA 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA À DISTÂNCIA 

NOTÍCIAS CASE

Nova gama de serviços graças a um projeto de realidade mista / Otimização das operações de 
manutenção / Melhor interação com os técnicos de serviço / Redução do tempo de inatividade e 
aumento da produtividade. 

CASE iH anuncia em exclusivo na Agritechnica a sua colaboração com a Microsoft para o desenvolvimento de 
um projeto que melhora a realidade mista (combinação de realidade virtual e realidade aumentada) 

desde a perspetiva da indústria 4.0, com a finalidade de levar no preciso momento os seus melhores técnicos de manutenção 
a qualquer oficina ou lugar onde a assistência é necessária. O objetivo desta associação consiste em oferecer o melhor 
serviço ao cliente, diminuindo o tempo de inatividade da máquina e melhorar a eficiência. A Case IH já começou a testar os 
óculos Microsoft HoloLens na Áustria para otimizar as operações de manutenção e a marca também os utilizará com fins 
de formação nas suas instalações de São Valentim. HoloLens permitirá que os técnicos explorem remotamente a máquina 
através dos olhos do usuário que tem os óculos, caminhando ao redor e observando os detalhes dos diferentes sistemas. 
A fusão dos dados obtidos nesta exploração, juntamente com a interação das imagens tridimensionais, contribuirá para 
facilitar o trabalho dos técnicos ao aumentar a qualidade e precisão dos diagnósticos.

Microsoft HaloLens vai mais além do conceito de realidade aumentada e apresenta a realidade mista, mostrando hologramas 
no campo de visão do usuário, com um mapeamento do ambiente que permite ao usuário colocar hologramas no mundo real 
e movê-los como deseja ou necessita, respeitando o ambiente físico que circunda o visualizador.

Para a Case IH, HoloLens apresenta uma clara vantagem em dois campos importantes, a assistência técnica à distância e a formação. 
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LEMBRE-SE DA FIMA 2016,

          FOI UM SUCESSO
NOTÍCIAS CASE

F I M A  2 0 1 8
ESPERAMOS A SUA VISITA EM SARAGOÇA!

DE 20 A 24 DE FEVEREIRO

" Foi uma FIMA fantástica, onde foram 
batidos recordes de atendimento e que 
nos permitiu recolher contatos comerciais 
importantes", afirma Xavier Autonell, 
Director da marca Case IH para Espanha 
e Portugal. "Mudarmo-nos do pavilhão 
6 para o pavilhão 8, um pavilhão muito 
mais luminoso, espaçoso e moderno, 
foi sem dúvida uma decisão acertada 
e que agradecemos enormemente à 
organização."

 Mais de 227.000 visitantes.

  1.357 expositores e mais de          

150.000 m2 de superfície.

 154 delegações de missões comerciais.

 50 países dos 5 continentes.

A 39ª EDIÇÃO DA FIMA ENCERROU 
AS SUAS PORTAS COM NÚMEROS 
RECORDES:

A SÉRIE DE TRATORES OPTUM CVX OCUPOU UM 
LUGAR CENTRAL NO STAND DA CASE IH DURANTE A 
39ª EDIÇÃO DA FEIRA DE AGRICULTURA 
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OFERTA COMPLEMENTAR

NOVO

NOVO

NOVO

RELAÇÃO DIRETA DE FORNECEDORES

COMUNICAÇÃO

SILAGEM
LUBRIFICAÇÃO
CENTRALIZADA

CARREGADORES
FRONTAIS

REBOQUES

SERVIÇO DE
INSTALAÇÕES

HIDRÁULICOS
FRONTAIS

SISTEMAS DE
SEGURANÇA DE
COMBUSTÍVEL

TANQUES DE
COMBUSTÍVEL

PNEUMÁTICOS

FERRAMENTAS

JARDINAGEM

LUBRIFICANTES

ANDAIMES

VENTILADORES
REVERSÍVEIS

CONTRAPESO

ELETRÓNICA E
LAZER

FIO

EQUIPAMENTO
OFICINA

ENGATES

PRODUTOS DIREX.
DESCUBRA A GAMA DE PRODUTOS COMPLEMENTARES QUE 
COLOCAMOS À SUA DISPOSIÇÃO.
4 NOVOS DIREX EM 2018!



OFERTA COMPLEMENTAR

AGRICULTURA, INDÚSTRIA E JARDINAGEM

ribe@ribeenergy.es
www.ribeenergy.es

ISO 14001

King Tony es fabricante de herramientas profesionales.
Llevamos más de 40 años respondiendo a las necesidades del mundo agrícola con unas herramientas 
de primera calidad.
Ofreciendo una gama completa (herramientas manuales y neumáticas), King Tony equipa tanto los 
concesionarios oficiales de la red como sus clientes los más exigentes.
Proporcionándole comodidad, apoyo en su trabajo, y la capacidad de mejorar sus competencias 
profesionales, hacemos de nuestros productos más que simples herramientas de trabajo. 

King Tony é fabricante de ferramentas profissionais.
Levamos mais de 40 anos respondendo às necessidades do mundo agrícola com ferramentas de primeira 
qualidade. 
Dispondo de uma gama completa (ferramentas manuais e pneumáticas), King Tony equipa tanto a rede de 
concessionários oficiais como os seus clientes mais exigentes.
Proporcionando-lhe comodidade, apoio no seu trabalho e a capacidade de melhorar as suas competências 
profissionais, fazemos dos nossos produtos mais que simples ferramentas de trabalho.



www.entrepostomaquinas.pt
pecas@entreposto-maquinas.pt

www.linkedin.com/company/entreposto.maquinas
www.facebook.com/EntrepostoMaquinasPortugal/

 


