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TENHA A SUA MÁQUINA SEMPRE OPERACIONAL 
COM AS NOSSAS PEÇAS ORIGINAIS E SERVIÇO DEDICADO

AS SUAS MÁQUINAS MERECEM
OS MELHORES PRODUTOS DA CLASSE

Ninguém conhece a sua máquina e as suas necessidades melhor que a CASE, a única 
capaz de lhe oferecer Peças Originais que garantem eficiência ao longo do tempo e 
valorizam a sua máquina. Esteja preparado para o seu trabalho.

ESCOLHA PEÇAS ORIGINAIS
As suas máquinas estão em boas mãos com os produtos e serviços que a CASE lhe oferece.
Só com Peças Originais CASE é possível manter o desempenho das suas máquinas, ano após ano. 

 

EFICIÊNCIA
Garantida por uma extensa rede 
profissional de centros de serviços, 
para fornecer assistência técnica 24 
horas por dia, 7 dias por semana. 

POUPANÇA
Protegido por uma vasta gama de peças 
de reposição originais e programas de 
assistência projetados para reduzir os 
tempos de inatividade da sua máquina.

TECNOLOGIA
Combinado com soluções de telemática que permite aos técnicos da CASE realizarem 
operações na máquina.
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O NOSSO OBJETIVO?
A SUA SATISFAÇÃO

 

NESTA EDIÇÃO
04  PEÇAS ORIGINAIS E

IMPLEMENTOS

06   SITE WATHC E 
SITE CONTROL

 

07   LOGÍSTICA
E PEÇAS REMAN

 

08 LUBRIFICANTES 
AKCELA

Os seus negócios diários não podem sofrer paralisações nem 
dificuldades em reparações. É por isso que nos dedicamos em 
lhe proporcionar somente os melhores produtos e serviços da 
classe. Nesta edição da revista Construindo Oportunidades 
damos-lhe a conhecer a nossa gama completa de Peças 
Originais, Implementos e Dentes para as suas máquinas. 
Um foco especial também foi dado às soluções Site Watch e 
Site Control para manter a sua frota de máquinas com a mais 
elevada produtividade.
Optamos por destacar também o nosso serviço de logística 
que o ajuda a regressar ao trabalho, o mais rapidamente 
possível, graças às nossas iniciativas dedicadas. Finalmente, 
um foco especial também foi dado aos produtos Reman. São 
produtos que foram projetados com as mesmas 
características e padrões de qualidade como se de um 
produto original se trata-se.
Não perca as várias oportunidades que lhe oferecemos e 
retire o máximo proveito das suas máquinas CASE.
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PEÇAS ORIGINAIS E
IMPLEMENTOS

KITS DE REPARAÇÃO
TUDO O QUE PRECISA PARA O MOTOR

BATERIAS

KITS DE REVISÃO

Principais benefícios: preço atrativo vs peças individuais, tempo de resposta reduzido,  montagem otimizada, 
ampla gama de aplicações, ... 

As baterias CASE são fabricadas com materiais tecnologicamente 
evoluídos que aumentam a sua vida útil e minimizam a necessidade
de manutenção. Confie nas nossas baterias e beneficie da sua 
longevidade, em qualquer época do ano!

Recentemente foram lançados três 
novos kits de manutenção, 500, 
1000 e 2000 horas, para as 
populares escavadoras de rastos 
CASE. Para si é garantia de 
segurança, pois todas as peças 
certificadas necessárias para a 
manutenção estão numa única 
embalagem.

A CASE  desenvolveu uma ampla seleção de kits de reparação para motores, que garantem a reparação da 
sua máquina em tempo recorde. Os kits mais recentes, para motores NEF Tier 3, foram projetados para 
abrangerem mais equipamentos e irem ao encontro das suas necessidades. Compostos por Peças 
Originais, de qualidade inquestionável, estes kits manterão as suas máquinas a trabalhar de forma 
eficiente, durante toda a sua vida útil.
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DENTES SMARTFIT
ALGUNS DOS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA UTILIZAÇÃO DE DENTES SMARTFIT:

. Instalação e remoção fácil e segura, com custos reduzidos

. Pino de bloqueio reutilizável até 5 vezes

. Sistema robusto, com menos quebras

. Dente reversível para para maior longevidade

. Melhor penetração e, consequentemente, menor consumo 
  de combustível, graças a dentes auto afiáveis

. Sistema patenteado, apenas disponível através 
  da rede de Concessionários CASE

 

 

As capas de bancos recém-introduzidas 
permitem maior conforto ao trabalhar 
em condições difíceis.

QUAIS SÃO OS SEUS PRINCIPAIS BENEFÍCIOS?
. Elevada proteção
. À prova de poeira e gordura
. Fácil e rápido de lavar

CAPAS DE BANCOS

"É como comparar-se David com Golias. O sistema funciona de 
forma mais inteligente e com maior resistência. Todos nós 
sabemos que os dentes são parte integrante no desempenho 
da máquina. Com isto, o que estamos a dizer é que 
alcançamos um nível muito superior."

   - CNH Engineering 

 

SMARTFIT é maior e mais robusto, 
em comparação com sistemas da 
concorrência.

Baldes de limpeza de 
valas para as séries CX e WX

BALDES
Retire o máximo proveito da sua máquina com 
os baldes CASE. Alta resistência ao desgaste, 
robustos e duráveis, os baldes CASE foram 
projetados para garantirem máxima 
performance e produtividade com a sua 
máquina. 

fpereira
Nota
BALDESRetire o máximo proveito da sua máquina com os baldes CASE. Alta resistência ao desgaste, robustos e duráveis, os baldes CASE foram projetados para garantirem máxima performance e produtividade com a sua máquina. 
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Com o ConX, a solução em nuvem, é 
possível enviar ficheiros 3D diretamente 
do escritório para a caixa de controle da 
máquina e remotamente obter acesso ao 
sistema, para fins de suporte.

PRECISION CONSTRUCTION
POWERED BY LEICA GEOSYSTEMS

Precisão

Benefícios

. Faça mais, em menos tempo

. Mais preciso

. Consistente em todo o projeto

. Menos trabalho duplicado

. Menor preparação de campo

. Menos verificações complexas

. Menos horas de trabalho, 
combustível e desgaste da máquina
. Otimização do uso da máquina

 

 

Trabalhos típicos do SiteControl

. Superfícies inclinadas

. Escavação

. Trincheiras

. Colocação de tubagens

. Subaquático

. Preparação áreas 
residenciais
. Perfis complexos

 

Estar no controle

Com o SiteWatch pode tomar decisões baseadas nos dados 
detalhados provenientes diretamente da sua máquina, 24 

horas por dia, 7 dias por semana.
O sistema fornece informações instantâneas sobre as horas 

da máquina, localização, intervalos de manutenção e 
utilização. Isto aumenta a segurança da máquina porque, se a 

máquina se estiver a movimentar para fora da área pré-definida 
ou se movendo fora do horário normal de trabalho, o sistema 

alertá-lo à sobre o sucedido.

Este sistema pode ser montado em qualquer marca, não somente 
em máquinas CASE, e com os pacotes de subscrição 

disponibilizados pode escolher o nível de dados ou velocidade de 
atualização pretendidos. Para áreas remotas existe a possibilidade 

de, opcionalmente, usar a comunicação via satélite para o servidor.

Localização da máquina (presente e passado)

Maximize a produtividade

Gestão da manutenção

Segurança

Relatório automático

Com o SiteControl, a CASE oferece o mais sofisticado sistema de controle de máquinas do mercado. Com a Leica, como nosso 
fornecedor preferencial, encontramos o parceiro perfeito. Os especialistas da CASE e os especialistas da Leica estão a trabalhar em 
conjunto para o ajudar da melhor maneira possível. Pode estar seguro que obterá o melhor suporte, tanto por parte da CASE como 
da Leica, ao adquirir o seu sistema através do seu Concessionário CASE.

O SiteControl ajuda-lo-á a ser mais competitivo no mercado, pois, assim que o sistema for 
usado, notará de imediato um aumento de eficiência que pode chegar aos 25%, ou mais. Os 
sistemas SiteControl podem ser instalados em escavadoras, mini escavadoras, 
motoniveladoras e bulldozer. Pode iniciar com um sistema 2D e mais tarde evoluir para um 
sistema 3D completo, se necessário.



PEÇAS RECONSTRUÍDAS CASE. QUALIDADE GARANTIDA SEM PARAGENS.
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VENDIDO COMO
PEÇA NORMAL CNH DEVOLVE A 

PEÇA À LOJA

AVALIAÇÃO DO ESTADO 
DA CARCAÇA

RECONSTRUÍDA DE ACORDO 
COM OS PADRÕES DE 
QUALIDADEDA CNH

CNH RETURNS THE PARTS 
 TO THE STORE

EM STOCK NO ARMAZÉM 
DA CNH

Sabia que...?

RECURSOS

ATERRO UTILIZAR

FABRICO RECONSTRUÇÃO

RECICLAGEM RECONSTRUÇÃO

NUNCA TRABALHE SOZINHO 
COM A NOSSA EQUIPA DE LOGÍSTICA

O seu negócio não pode sofrer 
desperdício de tempo. Nós sabemos e 

é por isso que disponibilizamos uma 
equipa de profissionais dedicados para 

enviar as suas peças de reposição o 
mais rápido possível. 80 especialistas 

dedicados, no serviço a clientes, estão 
disponíveis na EMEA para o ajudar.

Os nossos números são impressionantes:
. 9 armazéns de peças na EMEA

. 235.000 m2 de espaço de armazenamento
. Mais de 137.000 referências em stock

O uso de Filtros de Partículas (DPF) Reman 
nas suas máquinas permite um consumo de 
combustível reduzido e menores emissões 
de partículas? Bom para o meio ambiente 
e ótimo para o seu negócio!

Os motores Reman beneficiam 
de 24 meses de garantia e os
restantes produtos de 12 meses 
de garantia (o mesmo que
os produtos novos). 

fpereira
Nota
RECONSTRUÍDA DE ACORDO COM OS PADRÕES DE QUALIDADE DA CNH



A gama de produtos AKCELA é o resultado da cooperação e desenvolvimento entre a 
Petronas e a CASE, a �m de maximizar o desempenho, �abilidade e longevidade dos 
equipamentos. 

Fluídos 
e Lubrificantes
Recomendados 
pela CASE


