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ESCOLHA O VENCEDOR

MÁQUINA DO ANO 2018 E O MELHOR DA SUA CLASSE NO TESTE DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA DLG 1)
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1) Sociedade Alemã de Agricultura 

MAXXUM 145 MC
Fase IV

258 g/kWh

COMPETIDOR 1
Fase IV

282 g/kWh COMPETIDOR 2
Fase IIIB

291 g/kWh1
32 PARA OS MAIS EXIGENTES

MAXXUM MULTICONTROLLER ACTIVEDRIVE 8
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www.pli-petronas.com

Proteção máxima para 
uma longa duração
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Luca Raccagni
Responsável Iberia Parts

Marketing

A cada colheita aspiramos a fazer as coisas melhor e ir mais além.

Ao planear a temporada antecipadamente, pode aproveitar ao máximo os meses mais tranquilos de trabalho para verificar, 

limpar, reparar e atualizar as suas máquinas.

Durante a campanha de revisão de inverno, a Case IH agrupou todos os elementos que necessita para preparar uma 

temporada mais eficiente. Beneficiará de ofertas de manutenção em peças originais a preços imbatíveis no seu serviço oficial.

Seguindo os concelhos dos profissionais da Case IH, irá muito mais longe nesta temporada! 

PREPARADOS PARA A AÇÃO

EDITORIAL

ESPECIAL MANUTENÇÃO

Avance com a revisão de inverno 

P. 6-8

OFERTAS COMPLEMENTARES

Conhece toda a oferta de produtos 

complementares que o serviço oficial 

tem à sua disposição? 

P. 14-16

SERVIÇO

Descubra mais sobre a logística 

em Le Plessis

P. 13

LINHAS ESPECIAIS

Tire o máximo proveito das   

suas máquinas antigas 

P. 10-11
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NOTÍCIAS CASE IH

EUROPEAN TRAINING 
CAMP 2018 – BRATISLAVA

O MAIOR EVENTO DE FORMAÇÃO JAMAIS 

ORGANIZADO PELA CASE IH COLOCA OS 

CONCESSIONÁRIOS A PAR DOS MAIS RECENTES 

AVANÇOS EM TRATORES E MUITO MAIS.  

As atualizações dos tratores Maxxum, Puma e Optum fabricados em São Valentim, bem como os manipuladores telescópicos Farmlift, foram 

o centro de atenção de um dos maiores eventos jamais organizados para comerciais dos concessionários Case IH de toda a região EMEA 

(Europa, Médio Oriente e África). 

Nesta formação, realizada numa grande exploração perto de Bratislava (Eslováquia), estiveram presentes um total de 1.000 comerciais da 

rede Case IH, organizados por países em sessões de três dias. Cada participante teve conhecimento, em pequenos grupos, da parte teórica 

referente aos últimos avanços existentes nos produtos Case IH e, mais tarde, foi-lhe possível colocar esses conhecimentos em prática com o 

manuseamento das máquinas disponíveis.

"O nosso mercado reuniu nesta fantástica formação, organizada 

pela nossa central austríaca, quase 70 comerciais de Espanha 

e Portugal com a finalidade de que a nossa rede seja capaz de 

dar resposta a todas as necessidades que o agricultor moderno 

hoje em dia exige", comenta Pedro Cavero, responsável de 

Desenvolvimento de Rede para a Case IH Iberia. 

"Esta formação ofereceu aos nossos concessionários a 

oportunidade de comprovar em campo todos os avanços 

apresentados ao público na feira FIMA, realizada em Fevereiro 

passado, em Saragoça, ainda antes destes equipamentos 

chegarem à sua concessão", argumenta Toni Ruiz, director de 

Marketing para a Case IH Iberia.

ALGUNS DADOS:

  Programa de 10 semanas.

  Mais de 1.000 comerciais de 

concessionários da Europa, Médio 

Oriente e África.

  60 tratores e máquinas disponíveis, com 

um total de mais de 10.000 CV.

  Local com 1.000ha para testar as 

máquinas em condições reais de 

utilização. 
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ENTREVISTA AO CLIENTE

BOM DIA FRANCISCO MANUEL, PODES FALAR-NOS UM POUCO 

SOBRE TI?

O meu nome é Francisco Manuel, responsável de máquinas de 
JUANCHANA SA, GRUPO PUCHAL. Desenvolvemos culturas de regadio 
entre linhas, industriais e hortícolas na zona de Guadalquivir 
(Sevilha), tal como algodão, beterraba do açúcar, tomate, trigo, milho 
doce e girassol. 

SEVITRACTOR SUR. Temos em nosso 
parque de máquinas um MAGNUM MX220 e um MAXXUM 125 CVX.

Conhecemos a marca desde sempre e desde o início que temos 
tido nas nossas propriedades tratores de grande cavalagem Case 
IH, tanto para trabalhos intensivos como para trabalhos de grande 
exigência, inclusive para trabalhos em turnos de 24 horas, com 
vários operadores no mesmo trator.  

Além disso, na nossa última aquisição optamos por um MAXXUM 125 
CVX e auto guiamento RTK, com o qual estamos bastante satisfeitos 
em termos de desempenho, acabamentos e avarias. 

SEGUE AS RECOMENDAÇÕES DA MARCA E AS MANUTENÇÕES 

DESCRITAS NO MANUAL DO OPERADOR? POR QUE JULGA QUE É 

IMPORTANTE? 

desempenho possível das minhas máquinas e para isso é essencial 

originais e peças de reposição originais, nos intervalos recomendados 
pelo fabricante.

Na nossa empresa, analisamos minuciosamente os custos de cada 
trabalho por cada cultivo que temos e ter uma máquina que os 

menor consumo de combustível.

QUE VANTAGENS TEM AO REALIZAR UMA MANUTENÇÃO REGULAR DAS 

MÁQUINAS NO SERVIÇO OFICIAL? 

Uma manutenção regular das suas máquinas antes de iniciar 

menor perda de tempo devido a avarias. É necessário que seja 

componentes eletrônicos das mesmas.

NA HORA DE VENDER AS MÁQUINAS, O LIVRO DE MANUTENÇÕES 

CARIMBADO NO SERVIÇO OFICIAL TEM SIDO ÚTIL? 

pelo que aquando da entrega ou venda dos mesmos são muito bem 

Tudo vem do trabalho bem feito.

A REVISÃO DE INVERNO PARECE-LHE IMPORTANTE? QUAIS SÃO AS 

VANTAGENS DESTE TIPO DE REVISÃO? 

Aproveitamos o inverno e efetuamos o que é necessário para colocar 
as nossas máquinas novamente a 100%.

QUANDO EFETUA A MANUTENÇÃO DAS SUAS MÁQUINAS NO SERVIÇO 

OFICIAL, O QUE ESPERA DO MESMO?

elas, a mais importante para mim é a garantia que oferecem em 
qualquer manutenção ou reparação. Além do mais, a atenção que 
temos por parte do nosso concessionário é sempre prioritária. 
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PREPARE ANTECIPADAMENTE 
A TEMPORADA COM PEÇAS E 
SERVIÇO CASE IH
Para manter o seu trator em perfeitas condições, necessita de estar 

preparado com peças de reposição perfeitamente adaptadas. As peças 

originais Case IH, construídas exclusivamente para o seu trator, optimizam a 

sua eficiência, impulsionam o desempenho e limitam o tempo de inatividade.

FILTROS

COMO MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA E DURABILIDADE DOS 

FILTROS CASE IH?

Projetados para se ajustarem perfeitamente às suas máquinas, os filtros 

de ar Case IH mantêm o motor e o ar no interior da cabina mais limpo, 

durante mais tempo.

  Maior qualidade: respondem a todas as necessidades, tanto do motor 

como do ar que se respira no interior da cabina.

  Tecnologia de meios filtrantes de celulose: especialmente 

formulados de nanofibras.

  Alta eficiência e durabilidade: proteção contra desgaste, consumo 

de combustível reduzido e potência optimizada.

 

MENOR CONSUMO                    

DE COMBUSTÍVEL

+10% +5%
MAIS EFICIENTE MAIOR DURABILIDADE

TINTAS NUEVA 
FÓRMULA

COMO MANTER A PINTURA COMO                        

NO PRIMEIRO DIA?

Com uma fórmula atualizada, as tintas Case 

IH permanecem estáveis durante mais tempo e 

mantêm a cor brilhante e uniforme.

 Sem descascar.

 Com mais densidade.

 Mais cremosa

ATÉ

15%  
 BATERIAS

ESPECIAL MANUTENÇÃO

ATÉ

15%  
 VIDROS

              

DE DESCONTO EM

DE DESCONTO EM

ATÉ

20%  
 EMBRAIAGENS

DE DESCONTO EM

RAZÕES PARA ESCOLHER FILTROS              

ORIGINAIS CASE IH
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QUAL A  MELHOR FORMA DE OT IMIZAR O  

DESEMPENHO DO MOTOR?

A cabeça do motor desempenha um papel 

fundamental no processo de combustão, 

permitindo que o ar e o combustível alcancem 

o cilindro e deixando que os gases possam ser 

libertados.

CABEÇA MOTOR

PROCESSO DE FABRICAÇÃO OTIMIZADO

Durante o processo de fabrico, as cabeças 

de motor Case IH são limpas e pintadas 

para retirar as impurezas físicas que 

poderiam obstruir os filtros ou alterar a 

viscosidade dos lubrificantes.

TESTES DE QUALIDADE

As cabeças de motor  Case IH são 

submetidas a rigorosos testes de qualidade, 

que incluem teste de fugas, pressão, 

temperatura e tolerância, para garantir que 

funcionam de forma eficaz e em harmonia 

com o resto dos componentes do motor.

CONCELHO PRÁTICO

Recomendamos somente a utilização 

de peças or iginais Case IH no 

motor, por forma a otimizar o seu 

desempenho, minimizar o tempo gasto 

na oficina e alargar os intervalos de 

manutenção.

MAIOR PRODUTIVIDADE COM CORREIAS ORIGINAIS CASE IH

  Design exclusivo patenteado para emendas: elimina qualquer 

possibilidade de interferência na transição da emenda, que poderia 

causar problemas no trilho ou qualquer problema derivado da 

emenda.

  Construção única da carcaça: permite que a correia permaneça 

estável, mesmo sob condições variadas, tal como tensão ou alta 

velocidade.

  Padrão único de carcaça de arranque rápido: projetado para um 

arranque rápido e auto limpeza, para uma manutenção mínima.

CORREIAS

CASE IH

  Projetadas especificamente 

para a sua máquina

 Durabilidade incrementada

 Maior conforto

  Maior desgaste

  Maior ruído de 

funcionamento 

 Menor conforto na cabina

CONCORRÊNCIA

ATÉ UM

15%  
 CORREIAS

CONSELHOS DOS ESPECIALISTAS DA CASE IH

  Para maximizar a vida útil da correia, verifique 

se está adequadamente ajustada (alinhamento 

da polia, ajuste do limitador e tensão).

  Verifique regularmente o aspeto da correia 

e substitua-a se observar qualquer sinal de 

desgaste. 

DESCONTO EM
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REVISÃO DA SUA MÁQUINA

NÃO ESPERE PELA NOVA TEMPORADA PARA ESTAR PRONTO!

IMPULSIONE O DESEMPENHO DA SUA ENFARDADEIRA
Dado o papel fundamental que a sua enfardadeira desempenha durante a colheita, 

é de vital importância cuidá-la e substituir as peças ao primeiro sinal de desgaste. 

Uma revisão completa, realizada por profissionais especializados, reduzirá de forma 

considerável o risco de inatividade indesejado.100PONTOS DE 

CONTROLE

CONSULTE O SEU CONCESSIONÁRIO OFICIAL PARA CONHECER A OFERTA

APROVEITE O INVERNO PARA EFETUAR UM CHECK-UP À SUA MÁQUINA E AVANÇAR COM A 

MANUTENÇÃO NECESSÁRIA. 

ATADOR E AGULHA

  Condições de

desgaste do atador

e ajuste do freio

CÂMARA DE FARDOS 

  Condições de desgaste do êmbolo e lâminas

  Condições da câmara de fardos  

ALIMENTADOR

 Transmissão, correntes de pinhões dos rolamentos,  
 caixa de transmissão e nível do óleo

 Dedos e barra dos dedos 

PICK UP  

 Dedos, proteções, barras dentadas e  
 rolamentos 

 Transmissões e embraiagens 

ENGATE E TRANSMISSÃO 
PRINCIPAL

  Posição da barra de transmissão 

 Nível do óleo

  Caixa de velocidades, volante e 
rolamento

E MUITO MAIS...
ESTADO GERAL

 Dispositivos de segurança
 Indicações de aviso  

FREIOS E DISCOS

 Funcionamento e desgaste

SISTEMA HIDRÁULICO 

  Drenagem do óleo e filtro, 
 se necessário
 Inspeção de fugas

SISTEMA ELÉTRICO 

 Verificar todas as funções, luzes  
 e sinais de segurança

(*
1
L
S
1

F
co
M

C
3
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CAMPANHA 

(*) TAEG: 0,060% calculada para o contrato de leasing com rendas trimestrais base em taxa fixa, montante financiado de 
12.000€ e um valor residual de 2%, corresponde uma renda de 768,00€. Campanha realizada em conjunto com Deutsche 
Leasing EFC - Suc. em Portugal. Válida para clientes finais e para todos os modelos Case IH. Duração do contrato 48 meses. 
Seguros de equipamento a efetuar pelo cliente com direitos ressalvados ao Deutsche Leasing EFC. Comissões de portes 
1,00€. Todos os valores sem IVA. 

Financiamento sujeito a aprovação pelo Deutsche Leasing EFC. Campanha válida até dia 31 de Dezembro de 2018. As 
condições apresentadas poderão ser alteradas sem aviso prévio. 
Mais informação disponível sob consulta do seu parceiro. 

Campanha válida até
31 de Dezembro de 2018

Quando o melhor
está ao seu alcance!

9
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GAMA REMAN - ALTA QUALIDADE  
A PREÇOS REDUZIDOS

UMA ALTERNATIVA ECONÔMICA DE 
ALTA QUALIDADE

Graças ao serviço Reman, pode beneficiar de peças 

reconstruídas de alta qualidade, que cumprem os 

mesmos requisitos técnicos das peças novas, com uma 

poupança média de até 30% em relação à peça nova 

equivalente. 

1
PRODUTOS TECNICAMENTE 
SUPERIORES

As peças Reman são reconstruídas por técnicos 

especializados neste tipo de componentes, pelo que 

pode confiar plenamente que irá beneficiar de um 

excelente conhecimento e experiência.

4
MINIMIZA O TEMPO DE INATIVIDADE 
DOS SEUS EQUIPAMENTOS

Durante as épocas de atividade intensa, reduza o tempo 

necessário para reparar a sua máquina. Reman permite 

que o seu serviço oficial aumente a produtividade, 

garantindo o mesmo nível de fiabilidade mecânica.

2
MINIMIZAÇÃO DE RISCOS

Reman oferece uma excelente assistência com uma 

garantia inigualável. A garantia Case IH Reman abrange 

os motores completos e semi completos durante 2 anos 

ou 2.000 horas de funcionamento.
3

PROTEGER O MEIO AMBIENTE

A reciclagem e recondicionamento de carcaças em 

massa permite, além de alcançar economias de escala 

em nossos processos industriais, consumir menos 

energia e reutilizar recursos naturais valiosos.

5
OTIMIZA O VALOR DE REVENDA DOS 
SEUS EQUIPAMENTOS

A instalação de um produto Reman Case IH aumentará 

o desempenho da sua máquina e economizará dinheiro, 

sem prejudicar a conformidade com as últimas 

especificações das peças novas.  

6
QUE TIPO DE PROCUTOS EXISTEM NA GAMA REMAN?
  Motores completos

  Motores semi completos e blocos

  Turbo compressores 

 Bombas de injeção e injetores

 Motores de arranque e alternadores

  Transmissões e caixas de velocidades

  Cabeças de motor

  Conversores

  Componentes eletrónicos

  Componentes hidráulicos

  Filtros de partículas - DPF

  Compressores ar condicionado

LINHAS ESPECIAIS
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GOLD VALUE

GOLD VALUE: 

QUE NADA O DETENHA 

A GAMA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PROJETADAS  
ESPECIALMENTE PARA O SEU TRATOR MAIS ANTIGO

A gama mais competitiva de peças para a Case IH, Case e David Brown

PREÇO JUSTO
GARANTIA DE UM ANO 

PARA PEÇAS DE REPOSIÇÃO
AMPLA GAMA EM 

CONSTANTE DESENVOLVIMENTO
EXCECIONAL ASSISTÊNCIA 

NO SEU CONCESSIONÁRIO CASE IH

MAIS DE 3.500 REFERÊNCIAS PARA 
MAIS DE 440 MODELOS DE TRATORES

PROPORCIONE À SUA MÁQUINA AS PEÇAS 
DE REPOSIÇÃO QUE ELA MERECE
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AGRICULTURA DE PRECISÃO

SEJA MAIS EFICIENTE COM AS SOLUÇÕES AFS
Propomos soluções fáceis de utilizar, que lhe permitem reduzir os gastos em insumos e impulsionar as 

suas operações ao longo de todo o ano. A Agricultura de Precisão ser-lhe-á útil em qualquer fase do seu 

trabalho, pois é um investimento que rentabiliza ao longo do ano.

COLHEITA MAPAS DE RENDIMENTO

ANÁLISE DO SOLO

GRÁFICOS

MAPAS DE APLICAÇÕES
PREPARAÇÃO

SEMENTEIRA

FERTILIZAÇÃO

TRATAMENTOS

RESULTADOS

AVALIAÇÃO

SUPORTE

DE PRECISÃO

AVALIAÇÃO

DO POTENCIAL DO SOLO

ELEIÇÃO

DO CULTIVO

AVALIAÇÃO E

REVISÃO DOS

PLANOS

Monitor de  

10 polegadas

Compatível com  

ISOBUS

Resistente à água  

(proteção IP66)

MONITOR XCN-1050TM 

AGORA MAIS FÁCIL DE USAR

Recetor GPS e unidade inercial 

num único dispositivo

Compatível con GPS, Glonass, 

Galileo, Beidou e QZSS

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 dispositivos 

adicionais

NAV900 

DISPONIBILIDADE DE SATÉLITE 

IMBATÍVEL

COM O XCN-1050™ E NAV900,
A PRECISÃO NUNCA FOI TÃO SIMPLES

Interface do usuário  

de precisão IQ

MÁXIMA PRECISÃO TODO O ANO

PO
UP

ANÇA DE COMBUSTÍVEL

 COM
 AGRICULTURA DE PREC

IS
ÃO

Arquitetura de sistemas simplificado:

- Menos componentes na cabina

- Fácil de transferir
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SERVICO

ELEVANDO A LOGÍSTICA PARA UM NOVO NÍVEL EM LE PLESSIS
Para continuar a proporcionar um apoio logístico adequado, em 2013 a CNHi modernizou um dos seus principais centros logísticos em Le 

Plessis, perto de Paris.

Efetuando a distribuição de peças CNHi por toda a Europa, Sudeste Asiático, África e Estados Unidos, os armazéns de última geração estão 

equipados com tecnologia de ponta, sistema de rastreamento de pedidos EDI e sistema de pesagem automatizado, por forma a manusear e 

entregar com eficiência mais de 1.900.000 referências por ano.

Com 20 anos de experiência, a equipa de profissionais de Le Plessis garante uma maior disponibilidade de peças.

VISÃO GERAL DE LE PLESSIS

LE PLESSIS, O MAIOR ARMAZÉM 

  +300.000 artigos armazenados

 +100.000m2 de espaço de armazenamento

 Le Plessis I: artigos de alta rotação

 Le Plessis II: artigos de baixa rotação

 566.000 tipos de peças armazenadas por ano

 +50.000 toneladas movimentadas por ano

 550 funcionários

 Armazéns: 380

 Oficinas: 170

LE PLESSIS EM DADOS

MOVIMENTOS DIÁRIOS

   De entrada

 100 toneladas/dia

 1.200 distribuidores 

 93% embalagens

   De saída 

 45 toneladas/dia

 200 distribuidores 

 50% fora da Europa

   Interno empresa  

(Interco)

 120 toneladas/dia

  36% a TLCAN (principalmente  

EEUU / SA)

   Armazéns próximos

  França, Romênia, Alemanha e Espanha

 133 toneladas/dia

SERVIÇOS
    Assistência personalizada

Para o ajudar, a Case IH projeta peças de 

reposição de elevado desempenho e disponibiliza 

assistência técnica e logística personalizadas.

    Logística

Garantia de eficiência. As suas peças de 

reposição chegam no prazo estabelecido, 

graças à logística de vanguarda da CNHi.

    Linha de apoio ao cliente

Como o seu trabalho não pode esperar. 

Com MAXSERVICE nunca estará 

sozinho.

MAXSERVICE é um programa 

Premium, que garante excelência no 

atendimento aos nossos clientes, 24 

horas por dia, 7 dias por semana. 

Ligue 707202599 *.

SABIA QUE ...
Mais de 46.000 peças de reposição são 
entregues todos os anos?

SABIA QUE ...
Em 95% dos casos, a linha de 

atendimento ao cliente MAXSERVICE 
resolve os pedidos de peças em 2 horas?

* A chamada é gratuita, no entanto em algumas operadoras, se efetuada a partir de uma rede móvel, pode ser paga.



SOLICITE MAIS INFORMAÇÃO NO SEU SERVIÇO OFICIAL
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FORNECEDORES:
Descubra a gama de produtos complementares que colocamos à sua disposição.

NOVO

NOVO

NOVO

RELAÇÃO 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

OFERTAS COMPLEMENTARES
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O produto com mais garantias
do mercado e o único com a
Certificação ISO 22241 da AENOR

ºCrescendo juntos

PLURAL CONCEPTOYS S.L.  P.I. El Pla d’Urgell. C/ Colomers 1, Nave 13 - 25245 Vila-sana - Tel. 973 603 660 - e-mail: info@momamini.com

Brinquedos e miniaturas agrícolas

www.momamini.com



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

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

 


