
Os mais modernos e inteligentes
serviços do mercado para garantir
o melhor desempenho e produtividade
para o seu negócio. 

SOLUÇÕES AVANÇADAS CASE IH



A Case IH desenvolveu um kit contendo diversas peças, 
tecnologias, recursos e serviços que asseguram
a confiabilidade e a tranquilidade que você precisa para 
garantir o melhor desempenho e produtividade para
o seu negócio

O pós-vendas é um pilar fundamental
da nossa marca. Mais que atender bem, trazemos 
soluções reais com um olhar para o seu futuro.



O campo não pode parar. Para isso, existem
as peças genuínas que são submetidas a exaustivos 
testes de qualidade e rigorosos critérios de fabricação, 
garantindo durabilidade, desempenho e vida útil para
a sua máquina.

Garantia de dispoinibilidade



Pensando na máxima produtividade do seu negócio, 
a Case IH  oferece ferramentas de alta precisão 
como o DATAR e o Eletronic Service Tool, garantindo 
previsibilidade para diagnosticar seus componentes
e solucionar qualquer problema com agilidade.

A proteção que
seu negócio precisa



As embreagens Reman são remanufaturadas com toda 
a qualidade Case IH. Assim, você tem garantia e muito 
mais economia.

Valor até 40% menor. 
Garantia de até 6 meses.



Para enfrentar os desafios do campo, é preciso
ter saúde. É assim para você e é assim para a máquina 
com que você trabalha. Por isso nada melhor
do que contar com os Planos de Manutenção Case IH.

São 4 planos diferentes, cada um com um pacote
de serviços exclusivos.

Melhor planejamento
e mais segurança
para você



A Case IH oferece treinamentos completos
e constantes de operação para todos os produtos. 
Operadores capacitados são sinônimo de segurança, 
mais produtividade e resultados positivos.

Investimento em 
conhecimento e segurança



O programa SystemGard – Monitoramento de Fluídos 
Case IH é mais uma importante ferramenta de 
manutenção preventiva que garante a sua máquina 
sempre disponível para trabalho.

Maior previsibilidade



Todo equipamento CASE IH possui entrega técnica 
garantida pela fábrica. Através de incentivos à rede
de concessionários, oferecemos horas de 
acompanhamento técnico capacitado no momento
da entrega do seu equipamento.

Máxima performance



       •  Melhor companhia para manutenção
          dos equipamentos antigos.
       •  Peças desenvolvidas, testadas e homologadas 

pela Case IH.
       • Garantia de 6 meses
       •  Comercializada em todos os concessionários
          Case IH da América Latina.

Aumente a vida útil
do seu equipamento
mais antigo com
o NEXPRO - ótimo
custo-benefício
em peças de reposição.

Maior vida útil
com preços praticados
pelo mercado



O Max Case IH é um programa de assistência criado 
para retornar as máquinas ao trabalho no menor prazo 
possível e garantir mais tranquilidade para o seu dia
a dia.

Basta ligar 0800 500 50000 ou acionar a área
de Serviços do seu concessionário.

Produtividade sempre em alta



caseih.com.br
CaseIHBrasil


