AFTERSALES
PRODUCTS AND SERVICES

SZYBKO, WYDAJNIE
I BEZPIECZNIE /

Z MASZYNAMI CASE

JAK MOŻNA PRACOWAĆ

SZYBCIEJ, BEZPIECZNIEJ I
WYDAJNIEJ? /
Optymalizacja wydajności i wyników wymaga konkretnych działań, a nie mglistych obietnic. W
firmie CASE oznacza to priorytetowe traktowanie oferty usług 360° bazującej na wysokiej jakości
częściach oraz indywidualnej pomocy technicznej.

CZĘŚCI, KTÓRE ZDAJĄ EGZAMIN
Aby w pełni wykorzystać posiadany park maszynowy, każdą część CASE zaprojektowano zgodnie z dokładnymi
specyfikacjami , wyprodukowano z wytrzymałych materiałów i przetestowano zgodnie z wysokimi standardami.
Nasz asortyment jest stale poszerzany, aby lepiej dostosować się do nowych miejsc pracy i wymogów klienta.

USŁUGI STANOWIĄCE WARTOŚĆ DODANĄ
Korzystając z wyspecjalizowanych zespołów, połączonych technologii i wieloletniego doświadczenia,
usługi CASE pozwalają na bezproblemową integrację w codziennej pracy użytkownika. W ten sposób
można proaktywnie zarządzać maszynami i radzić sobie z nieprzewidzianymi zdarzeniami.

Większa wydajność i po prostu spokojna głowa — każdego dnia.

CZĘŚCI CASE

ZAPEWNIANY
NAJWYŻSZĄ
WYDAJNOŚĆ
PRACY MASZYN /
Stale poszerzamy naszą ofertę części o nowe pozycje i produkty, a także o rozwiązania
w zakresie precyzyjnego sterowania maszynami, aby sprostać szybko zmieniającym
się potrzebom klientów. Niezależnie od tego, czy priorytetem jest cena, trwałość czy
wszechstronność, zawsze dostępna jest szeroka gama części skonstruowanych przez
naszych inżynierów ekspertów do maszyn Case.

Doskonała jakość / Maksymalny czas pracy / Wysoka wydajność
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ORYGINALNE
CZĘŚCI TO LEPSZA

PRACA MASZYNY /

Zakup maszyn to inwestycja długoterminowa. Dlatego tak ważny jest wybór wysokiej jakości części
zamiennych, które zapewnią wysoką wydajność podczas codziennej pracy. Wszystkie części
CASE zaprojektowali ci sami eksperci, którzy przygotowali oryginały z zachowaniem tych samych
rygorystycznych standardów. W ten sposób można maksymalnie wykorzystać możliwości maszyn.

PRZEWIDYWALNA TRWAŁOŚĆ CZĘŚCI
Każda część zamienna CASE jest testowana pod względem rygorystycznych kryteriów
— takich samych, jakie stosujemy w przypadku oryginalnych części, aby zapewnić maksymalną
trwałość i bezpieczeństwo. Mamy pewność co do jakości naszych części. Dlatego za każdym
razem udzielamy na nie 12-miesięcznej gwarancji.

WARTOŚĆ DODANA MASZYNY
Lepsze wykorzystanie maszyn oznacza również regularną konserwację przez profesjonalistów, którzy znają
na wylot każdy model CASE. Oznacza to nie tylko optymalizację codziennej wydajności, ale także
większą wartość rezydualną maszyn.
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SKORZYSTAJ Z WIEDZY EKSPERTÓW CASE
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w serwisowaniu maszyn technicy CASE mają doskonałe przygotowanie i zawsze
znajdą najskuteczniejsze rozwiązanie. Dzięki temu maszyna szybciej wróci do pracy.

ORYGINALNY ZESTAW SERWISOWY
ZAPEWNI MAKSYMALNĄ
WYDAJNOŚĆ
Szeroka oferta zestawów serwisowych CASE do
najpopularniejszych maszyn
+ O
 szczędność czasu
i miejsca Wszystkie
części dostarczane
w jednym opakowaniu
+ K
 orzyści finansowe
Zmniejszenie kosztów
eksploatacji dzięki
konkurencyjnym cenom
+ W
 iększa skuteczność
Tylko jeden NR do
identyfikacji i zamówienia

WYKORZYSTAJ MOŻLIWOŚCI CASE

Dołącz do programu eksperckiego TED
w warsztacie i skorzystaj:
+ + Z fachowych PORAD
+ + INFORMACJI o częściach
+ + WSKAZÓWEK dotyczących
serwisowania
Dostępny na stronie www.casece.com

NA KAŻDYM KROKU
Rozległa sieć serwisowa CASE zapewnia pomoc techniczną i oferuje ukierunkowane
oferty specjalne oraz specjalistyczne porady dostosowane do potrzeb klientów.
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REMAN

WYBÓR TRWAŁEJ
JAKOŚCI /
Dążąc do zapewnienia większego wyboru i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko
naturalne, stale rozwijamy naszą ofertę części regenerowanych. Gama części REMAN
jest przeznaczona do maszyn CASE w każdym wieku. Jest połączeniem jakości, ceny
i ekologicznego podejścia w celu zapewnienia takiej wydajności maszyn, jaka jest dostępna
w fabrycznie nowych egzemplarzach.
6

3 DOBRE POWODY, ABY WYBRAĆ CZĘŚCI REMAN
Wykorzystując rygorystyczny proces demontażu, czyszczenia i przeprojektowania, przygotowaliśmy rozszerzającą się
gamę części REMAN.

ZREGENEROWANE CZĘŚCI
ZAPEWNIAJĄ:
1 ZNACZĄCE OSZCZĘDNOŚCI
Części REMAN kosztują do 50%
mniej niż nowe, a ponadto skracają
czas przestoju maszyny, ponieważ
można je szybko zamontować
jako rozwiązanie alternatywne dla
skomplikowanych napraw serwisowych.

ZRÓWNOWAŻONY
ROZWÓJ
Przyjęcie części
oryginalnej

2 ABSOLUTNY SPOKÓJ
Każda część REMAN jest przywracana
do stanu zgodnego z tymi samymi
surowymi standardami technicznymi,
co części oryginalne. Dlatego też
na wszystkie regenerowane silniki
udzielana jest 2-letnia gwarancja.

3 OGRANICZENIE WPŁYWU
NA ŚRODOWISKO

1 — Demontaż i czyszczenie

2 — Regeneracja na skalę przemysłową

Dzięki procesowi rotacji części CASE
REMAN zmniejsza się ilość zużytych
podzespołów na wysypiskach
odpadów, a do ich wytworzenia
potrzeba 80% mniej energii
niż do wyprodukowania nowych.

3 — Montaż

4 — Testowanie

2-LETNIA
GWARANCJA
NA WSZYSTKIE
SILNIKI REMAN

Gotowy
zregenerowany
produkt
Gotowy do pracy, jak
nowy!
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NEXPRO

JAKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ POZA
GWARANCJĄ /
W wypadku starszych maszyn kuszącą myślą jest pójście „na skróty” w celu zmniejszenia kosztów.
Aby pomóc w osiągnięciu wysokiego poziomu wydajności przy jednoczesnej kontroli budżetu,
utworzyliśmy NEXPRO — drugą linię produktów dla starszych maszyn, które nie są objęte gwarancją.
Jest to idealny wybór, jeśli szuka się połączenia jakości i konkurencyjnej ceny.

DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ
NEXPRO?
+C
 ertyfikowane części przeznaczone
do pracy w trudnych warunkach
 onkurencyjne ceny i długoterminowe
+K
oszczędności
+D
 oświadczenie CASE
w certyfikowanych warsztatach
+ Zgodne z wszystkimi markami
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NOWOŚĆ: NOWE
GĄSIENICE GUMOWE
DO MASZYN MINI
Wprowadziliśmy gąsienice gumowe
do maszyn mini. Nasze gąsienice są
wytrzymałe i odporne na zużycie.
Zostały poddane rygorystycznym
testom w terenie. Mając tylko 11
numerów PN, można teraz objąć
wszystkie zastosowania serii B i C.

CASE SITECONTROL

SZYBCIEJ I WYDAJNIEJ /
Bazując na najnowszych technologiach, telekomunikacji i konstrukcjach inżynieryjnych, sterowanie
maszynami pomaga zminimalizować ilość przeróbek, oferując niezawodną, powtarzalną precyzję za
każdym razem . Dostosowane do wszystkich rodzajów zastosowań związanych z robotami ziemnymi
— od masowych wykopów po zwykłe kopanie rowów — rozwiązania do sterowania maszynami CASE
zapewniają szybszą pracę i lepszą jej jakość.

W WYPADKU PLACU BUDOWY OZNACZA TO:
1 W YDAJNOŚĆ PLANOWANIA Mniejsza liczba przejazdów, mniejsze
zużycie części, mniejsze zużycie paliwa, mniejsza liczba nadcięći podcięć,
stałe wyniki.

2 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY Mniejsza liczba osób
potrzebnych do sprawdzenia stopnia planowania oznacza, że pracownicy
są mniej narażeni na ryzyko.

3 W YDAJNOŚĆ W MIEJSCU PRACY Mniej tyczenia, mniej
pomiarów podczas pracy, zdalna modyfikacja pracy lub udzielanie pomocy.

4 W YDAJNOŚĆ OPERATORA Bardziej złożone zadania dla
początkujących operatorów, mniejsze zmęczenie, większy komfort
i niezależność.

WARTOŚĆ DODANA MASZYNY
Dzięki współpracy ze szwajcarskim specjalistą w dziedzinie pomiarów precyzyjnych, firmą Leica Geosystems, CASE
dostarcza najbardziej elastyczny system na rynku. Pakiet startowy 2D można przekształcić w pełny system 3D przez
dodanie podzespołów. A może by tak przygotować maszynę jako Leica Ready i wypożyczyć potrzebne podzespoły
wtedy, gdy będzie tego wymagała praca?
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OSPRZĘT
WYSOKA WYDAJNOŚĆ, WYSOKA
WSZECHSTRONNOŚĆ /
Lepsze wykorzystanie maszyn oznacza również ich większą wszechstronność. Osprzęt
— zaprojektowany dla maszyn CASE i przetestowany przez inżynierów CASE — pozwala na
wykonywanie szerszego zakresu zadań, optymalizując wydajność nawet w najbardziej wymagających
zastosowaniach.

SZYBKOZŁĄCZE HYDRAULICZNE MULTIFIT
TYPU „S” i „G”
Maksymalizacja bezpieczeństwa, elastyczności i wydajności
+ Łyżki podbierające różnych marek oraz szeroki wybór
osprzętu dodatkowego, w tym młotów
+ Sterowanie hydrauliczne z kabiny, a także zgodność
z wszystkimi dyrektywami dotyczącymi maszyn
i wymogami miejsca pracy
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SMARTFIT
Większa wydajność dzięki opatentowanemu
systemowi zębów
+ Bezmłotkowa technologia mocowania
 ęby, które pozostają ostrzejsze przez dłuższy
+Z
czas i wchodzą głębiej

CICHE MŁOTY
Zmniejszenie kosztów eksploatacji dzięki wysokiej
jakości młotom do maszyn od 1,6 t do 80 t
+ Zoptymalizowany stosunek wagi do
wydajności i łatwa konserwacja
+ Duża średnica narzędzia i szybka jego wymiana
dzięki prostej i solidnej konstrukcji

ŁADOWARKI KOŁOWE I KOMPAKTOWE
ŁADOWARKI KOŁOWE
Dopasuj właściwą łyżkę do każdego zastosowania
+ Wytrzymałe, a jednocześnie lekkie materiały do
szerokiego zakresu zastosowań (łyżki do przeładunku,
łyżki skalne High-Tip i szkieletowe, chwytaki do kłód)

LINIA ROZBIÓRKOWA
Adaptacja do różnych faz dzięki zestawom „plug
and play” do maszyn od 8 t do 80 t
+ Idealne rozwiązanie do pierwotnych i wtórnych faz rozbiórki
(kruszarka, rozdrabniacz, nożyce, selektor i chwytak)
+ Dostępny w konfiguracji z wieloma zestawami (zestaw 3 w 1:
kruszarka, rozdrabniacz i nożyce)

LINIA DROGOWA DO ŁADOWAREK SKID STEER
Optymalizacja projektów budowy i utrzymania dróg
+ Wersja do planowania na zimno z wbudowanym
zbiornikiem na wodę, HF i EHF
+ Dostępne w ciągu 15 dni roboczych i zgodne
z maszynami wszystkich marek dzięki
uniwersalnej skrzynce sterowniczej
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USŁUGI CASE

WSPARCIE NA
KAŻDYM KROKU /
Nasza oferta serwisowa ma na celu zapewnienie pomocy technicznej i fachowej wiedzy
przez cały okres eksploatacji maszyny. Niezależnie od tego, czy chodzi o konserwację,
pomoc techniczną czy logistykę , usługi CASE pomogą zminimalizować czas przestoju
i zmaksymalizować wydajność.

Zaawansowane wsparcie / Zoptymalizowana konserwacja /
Skuteczna logistyka
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ODKRYJ

ROZWIĄZANIA SERWISOWE
CASE /
Aby zapewnić maksymalną dyspozycyjność sprzętu i spokój klientom, utworzyliśmy innowacyjny
pakiet serwisowy 360°, który obejmuje każdy aspekt konserwacji i napraw maszyny. Dzięki
proaktywnemu i prewencyjnemu podejściu zyskuje się pełną kontrolę nad sytuacją.

CASE CARE

Zmaksymalizuj czas pracy i wydajność swojej
maszyny z tym planowym programem konserwacji.

CASE PROTECT

Uniknij nieoczekiwanych kosztów dzięki temu
programowi rozszerzonej gwarancji.

ServiceSolutions
CASE
SITEWATCH
Zwiększ rentowność
swojej maszyny poprzez
śledzenie i zarządzanie
danymi operacyjnymi
Twojej floty.

CASE FLUID
ANALYSIS
Zapewnij bezawaryjną pracę swojej maszyny
dzięki szczegółowym raportom dotyczącym
płynów eksploatacyjnych.

CASE
SITECONNECT
Łączy Twojego Dealera z Twoją
maszyną w celu uzyskania
zdalnego wsparcia serwisowego.
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CASE CARE

PLANOWANA
KONSERWACJA /
Usługa CASE Care — przeznaczona do ładowarek kołowych serii G i koparek serii D — zapewnia
planowe przeglądy maszyn, aby przewidzieć potrzeby i uniknąć kosztownych awarii. Dzięki połączeniu
regularnych przeglądów, doświadczenia CASE i oryginalnych części zamiennych, maszyna będzie
gotowa do pracy każdego dnia.

CO DOKŁADNIE
OBEJMUJE?

DLACZEGO WARTO
WYBRAĆ USŁUGĘ
CASE CARE?

• Standardowa, zaplanowana
konserwacja zgodnie z instrukcją
obsługi (do 7 lat / 14000 godzin)

+ MAKSYMALNY CZAS PRACY,

• Oryginalne części i certyfikowane
środki smarne
• Wiedza techniczna i robocizna
przez zespół CASE
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aby utrzymać maszynę w ruchu

+ SPOKÓJ KLIENTAdzięki zaplanowanej
konserwacji przez specjalistów CASE

+ W YSOKA WYDAJNOŚĆ dzięki
oryginalnym częściom zamiennym
i certyfikowanym środkom smarnym

CASE PROTECT

ROZSZERZONA
GWARANCJA /

Świadomość, że maszyny są chronione w przypadku awarii, nawet po upływie standardowego okresu
gwarancji, jest zarówno uspokajająca, jak i opłacalna. Właśnie dlatego opracowaliśmy rozszerzenia
gwarancji CASE Protect, które łączą w sobie korzyści płynące z oryginalnych części CASE i fachowej
wiedzy bezpośrednio u lokalnego dealera.

JAK SKORZYSTAĆ
Z OCHRONY CASE PROTECT?
1 Wybierz jeden z 4 rodzajów usługi
z częściami i robocizną: Powertrain,
Powertrain Plus, Premier i Structural

2 Zamówienie przy dostawie maszyny
lub do 11 miesięcy od rozpoczęcia
gwarancji podstawowej

3 Ochrona ubezpieczeniowa przez okres
do 60 miesięcy lub 8000 godzin pracy
maszyny (w tym gwarancja podstawowa)

CASE PROTECT
TO LEPSZE
WYKORZYSTANIE MASZYN
Dzięki oryginalnym częściom zamiennym
i fachowym naprawom w serwisie CASE:

+ ZWIĘKSZONA RENTOWNOŚĆ dzięki
utrzymaniu wydajnej pracy maszyn

+ W YŻSZA WYDAJNOŚĆ I WARTOŚĆ REZYDUALNA
w czasie

+ BEZPIECZNIEJSZA INWESTYCJA z ochroną
przed nieoczekiwanymi kosztami napraw
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ANALIZA PŁYNÓW CASE
KONSERWACJA PROFILAKTYCZNA /
W maszynie znajdują się różne płyny, które odgrywają istotną rolę w jej działaniu i bezpieczeństwie
operatora. Zanieczyszczenia mogą prowadzić do poważnych awarii, skracając żywotność sprzętu
i utrudniając postępy w miejscu pracy. Regularne sprawdzanie oleju silnikowego, przekładniowego
i hydraulicznego, płynu chłodzącego i osi pozwala podjąć działania, zanim wystąpią jakiekolwiek
problemy uniemożliwiające pracę maszyny.

3 DOBRE POWODY, ABY
WYBRAĆ ANALIZĘ PŁYNÓW
CASE

JAK TO
DZIAŁA?

1 ZAPOBIEGANIE AWARIOM
MASZYN Kontrole jakości zmniejszają
ryzyko poważnych awarii

2 MAKSYMALNA NIEZAWODNOŚĆ
Dzięki wczesnemu testowaniu
i wykrywaniu potencjalnych problemów

3 W YDŁUŻONA ŻYWOTNOŚĆ
MASZYNY Regularne monitorowanie
zwiększa wartość przy odsprzedaży
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+ Kontrola płynów maszyny przez technika Case
+ Szczegółowy i łatwy do odczytania raport
+ Wszelkie naprawy prewencyjne
wykonywane u dealera CASE

TWÓJ OSOBISTY ASYSTENT
CASE SITEWATCH™
CASE SiteWatch zapewnia wszystkie korzyści płynące ze scentralizowanej kontroli floty w zasięgu
ręki. Zarządzaj swoją flotą, zbieraj i porównuj dane dostarczane przez maszyny, aby zoptymalizować
utrzymanie, bezpieczeństwo i wydajność.

DLACZEGO WYBRAĆ
CASESITEWATCH™?
1 ZOPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOJEJ FLOTY
Wyeliminuj nieefektywność i niskie wykorzystanie
maszyn, zmniejsz zużycie paliwa dzięki informacjom
w czasie rzeczywistym.

2 Z
 ABIERZ SIĘ ZA CAŁKOWITY KOSZT
POSIADANIA
Zwiększ czas sprawności dzięki lepszemu planowaniu
konserwacji, porównaj zużycie paliwa przez maszyny i
zwrot z inwestycji w różnych miejscach, aby dokonać
właściwego wyboru.

3 W
 IĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO, NIŻSZA SKŁADKA
UBEZPIECZENIOWA
Zapobieganie kradzieżom i nieuprawnionemu użyciu
dzięki systemowi geolokalizacji i godzinie policyjnej.

CO SITEWATCH™
OZNACZA DLA CIEBIE?
+ Wzmocnione
bezpieczeństwo
Otrzymuj powiadomienia o
nieuprawnionym użyciu dzięki
funkcji godziny policyjnej
i śledzeniu lokalizacji

+ Wartościowe planowanie
Określanie trendów
wydajności, wdrażanie zmian
i monitorowanie ich wpływu

+ Wyższa rentowność
Wykorzystanie spostrzeżeń do
rekomendowania potencjalnych
redukcji kosztów

PROAKTYWNE WSPARCIE I ZDALNA POMOC
CASE SITECONNECT
•M
 aksymalizacja czasu pracy
maszyny
Korzystaj z pomocy zdalnej
i diagnostyki u swojego dealera.
• Optymalizacja wydajności
serwisu
Pozwól dealerowi na szybkie
zbadanie i rozwiązanie wszelkich
problemów, łącznie z aktualizacją
oprogramowania.

• Niższy całkowity koszt
posiadania
Przewiduj potrzeby serwisowe
dzięki powiadomieniom wysyłanym
do Twojego dealera
i zespołu CASE.

Aktualnie dostępne dla nowego
ładowacza kołowego serii G.
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MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE
LOGISTYKI
WSPARCIE SERWISOWE PREMIUM /
Utrzymanie wydajnej pracy maszyn wymaga szybkiego dostępu do wysokiej jakości części
zamiennych. Aby skrócić czas przestoju do minimum, rozwinęliśmy europejską sieć logistyczną
i dostosowaliśmy opcje dostaw, aby jak najszybciej obsługiwać wszystkie zgłoszenia.

ZOPTYMALIZOWANE STANY
MAGAZYNOWE
1

Dzięki dużym zapasom w strategicznych magazynach i wielu częściom
gotowym do zamówienia zapewnimy szybką wysyłkę zamówionych części.
• 6 magazynów w Europie
• 250 000 m2 powierzchni magazynowej
• 250 000 części przez cały czas na stanie
• 1 milion części w bazie danych

DAVENTRY

• Ponad 10 milionów pozycji wysyłanych rocznie
LE PLESSIS

2

Dzięki wydajnemu, zintegrowanemu systemowi zarządzania stanami
magazynowymi części docierają do klientów w rekordowo krótkim czasie.
Można też wybrać jedną z wielu metod dostawy, w tym:
• DOSTAWA W KOLEJNYM DNIU przy złożeniu zamówienia
przed 18:00
• DEDYKOWANA POMOC TECHNICZNA dla dostaw 24/7
• ODBIÓR OSOBISTY z magazynu w 2 godziny od złożenia
zamówienia
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HEIDELBERG

TERMINOWA DOSTAWA

ÉTAMPES

MODENA
MADRID

WYDAJNOŚĆ
POKAZUJE
SWÓJ ZNAK

At the true heart of your business
AKCELA CASE CE to szeroki asortyment środków smarnych i płynów eksploatacyjnych przeznaczonych dla maszyn i sprzętu
budowlanego CASE.
Asortyment ten jest wynikiem współpracy technicznej, przemysłowej i handlowej między firmami Petronas i CASE CE:
•
Testy w R&T w celu zagwarantowania wydania międzynarodowych specyfikacji wydłużających okres eksploatacji maszyn CASE CE.
•
Nowe produkty zostały opracowane tak, aby spełniać normy ograniczania emisji Stage V.
•
Dostarczanie produktów oryginalnych do zakładów CASE CE w celu pierwszego napełnienia, do urządzeń przemysłowych
oraz zastosowań na rynku wtórnym.
•
Logistyka i dystrybucja produktów zapewniająca obsługę posprzedażną i działania marketingowe.
AKCLEA CASE CE to idealne rozwiązanie poprawiające codzienną wydajność i umożliwiające osiągnięcie najwyższej w klasie
niezawodności oraz sprawności w branży budowlanej.
CASE IH AGRICULTURE and CASE Construction Equipment to zastrzeżone znaki towarowe należące do CNH Industrial
America LLC.

www-pli-petronas.com

EXPERTS FOR THE REAL WORLD
SINCE 1842

BUDUJEMY SIŁĘ
CASE.
Przy projektowaniu sprzętu budowlanego CASE od 1842 roku kierujemy się
zobowiązaniem do tworzenia praktycznych, intuicyjnych rozwiązań, które
zapewniają zarówno wydajność, jak i produktywność.
Nieustannie staramy się ułatwiać naszym klientom wdrażanie nowych
technologii i nowych wymogów zgodności.

Rozległa sieć dealerów CASE jest zawsze gotowa wspierać i chronić maszynę,
przewyższając oczekiwania, a jednocześnie zapewniając doskonałe wrażenia
z użytkowania.
Naszym celem jest budowanie zarówno mocniejszych maszyn, jak i silniejszych
społeczności. Zawsze robimy to, co jest właściwe dla naszych klientów i naszych
społeczności, aby mogli oni liczyć na CASE.

CNH Industrial
Deutschland GmbH
Case Baumaschinen
Benzstr. 1-3 - D-74076 Heilbronn
NIEMCY
CNH Industrial
Maquinaria Spain, S.A.
Avenida Aragón 402
28022 Madrid - HISZPANIA

CNH Industrial France, S.A.
16-18 Rue des Rochettes
91150 Morigny-Champigny
FRANCJA
CNH Industrial Italia Spa
via Plava, 80
10135 Torino
WŁOCHY

UWAGA: Wyposażenie standardowe i opcjonalne może się różnić w zależności od wymagań i przepisów
obowiązujących w danym kraju. Ilustracje mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, a nie standardowe —
skonsultuj się z dealerem Case. Ponadto CNH Industrial zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji maszyn
bez ponoszenia jakichkolwiek zobowiązań związanych z takimi zmianami.
Spełnia wymagania dyrektywy 2006/42/WE

CASECE.COM
00800-2273-7373

Połączenie z linii naziemnej jest darmowe.
Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie u operatora sieci
komórkowej, jeśli zostanie naliczona opłata. Numer bezpłatny
nie jest dostępny wszędzie.

CASE Construction Equipment
Cranes Farm Rd
Basildon - SS14 3AD
WIELKA BRYTANIA
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Nasz globalny zasięg w połączeniu z lokalnym doświadczeniem pozwala nam na
rozwijanie produktów na podstawie rzeczywistych wymogów klientów.

