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CASE IH: ENFRENTANDO OS DESAFIOS
DA AGRICULTURA MODERNA
A Case IH ajuda os agricultores

culturais e soluções para agricultura de

A Case IH utiliza o processo CDPD

profissionais a enfrentar os desafios da

precisão. A Case IH está empenhada

(Customer Driven Product Design), o que

agricultura moderna com soluções e

em colaborar com seus clientes para

significa que os requisitos do cliente são

serviços agrícolas líderes no mercado.

desenvolver os equipamentos mais

incorporados no design do produto desde

Nossos produtos inovadores incluem

robustos, produtivos e confiáveis. Todas

o início para oferecer novos produtos

tratores, colheitadeiras, enfardadeiras,

as nossas soluções são projetadas para

inovadores, bem como a melhoria

equipamentos de feno e forragem,

atender aos desafios agrícolas de hoje -

contínua dos produtos existentes. Esta

veículos utilitários, colhedoras de cana

como alimentar uma população global

abordagem começou com J.I. Case em

e café, semeadoras para plantio direto,

em expansão com menos terras enquanto

1842, e conduziu 175 anos de inovação

equipamentos de aplicação, tratos

gerencia os custos dos insumos.

na agricultura.

CELEBRANDO O PASSADO OLHANDO PARA O FUTURO
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GERAÇÕES DE INOVAÇÃO
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Ao longo dos anos, todas as inovações

Além das inovações técnicas, o legado

anos atrás, melhoramos as trilhadeiras

que a Case IH trouxe para o mundo

da nossa marca vive em lugares que não

repensando a produtividade. Continuar

nasceram de uma visão simples - tornar

são medidos pela produção. Vive nos

empurrando os limites do que é possível,

o futuro da agricultura melhor do que

corações e nas memórias das gerações

é o que nos torna quem somos hoje.

hoje. Nossas inovações nascem no

que fizeram a sua vida da terra - aquelas

campo, das necessidades práticas dos

que apóiam outros cultivando o

agricultores de todo o mundo. E é por

alimento, a fibra e o combustível para

isso que nosso equipamento é projetado

o mundo. Para nós, cada inovação

para cultivar de forma mais eficaz,

é um trampolim para o que possa

plantar com mais precisão e colher de

ser imaginado de novo no mundo da

forma mais eficiente.

agricultura. Cento e setenta e cinco

CELEBRANDO O PASSADO OLHANDO PARA O FUTURO.
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Jerome Increase Case
Além de fundar o que é agora a Case

1902

IH Agricultura, J.I. Case era um

J.P. Morgan

apaixonado defensor da indústria

intermedia a fusão

agrícola e respeitado líder comunitário.
Case tem diversos serviços prestados,
como prefeito de Racine e também
como senador do estado de Wisconsin.
Ele foi eleito presidente da Racine
County Agricultural Society e da
Wisconsin State Agricultural Society.

de cinco empresas

1869

de máquinas

J.I. Case & Company

agrícolas para formar

produz o primeiro trator

a International

com motor a vapor. É

Harvester Company.

montado sobre rodas, mas
ainda é puxado por cavalos e
usado apenas para alimentar
outras máquinas

1876
A Case constrói o
primeiro motor de tração
a vapor autopropelido.
1842
J.I. Case se estabelece em
Wisconsin, começando a Racine
Threshing Machine Works.
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1939
International Harvester apresenta
a série Farmall Letter - modelos A,
1923

B, H & M.

Bert Benjamin constrói

1985

o primeiro do lendário

Os legados de Case e International Harvester

Farmall®, um sistema

se unem em uma marca: Case IH. A nova

unificado de tratores

organização torna-se a segunda maior fabricante de

e implementos para arar,

equipamentos agrícolas, e a combinação oferece

cultivar e colher, com um

uma linha de produtos mais ampla e uma grande

revolucionário design leve.

rede de concessionários.

1910
A International Harvester introduz o
colossal trator Titan, confirmando seu
legado de tratores, tanto em tamanho
como em força.

1977
1936
O vermelho Harvester Red
nº 50 é adotado para todos
os tratores, esteiras rolantes
e geradores da International
Harvester em novembro de
1936.

O lançamento da
colheitadeira Axial-Flow®
revoluciona a indústria
com sua simplicidade,
qualidade de grãos,
economia, adaptabilidade
de culturas, capacidade
combinada e um valor
adicional de revenda.

1996
O incrível trator Steiger®
Quadtrac® é lançado. O veículo
com 360 cavalos possui quatro
esteiras separadas que reduzem
a compactação do solo e aumentam
a tração.

2015
O trator Case IH
Magnum é eleito
o trator do ano em
2015 e o Magnum
Rowtrac é lançado.
2016
Protótipo do
trator autônomo.

1988
A Case IH lança o
trator Magnum™ - a
primeira máquina
totalmente nova a
vir da engenharia
combinada da Case e
International Harvester.
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O COMEÇO DE TUDO: 1842–1942
Na metade do século 19, a América se

de capital do próprio J.P. Morgan. A

Em 1939, a segunda geração dos

moveu para o oeste e novas fazendas

empresa produziu o primeiro trator em

tratores Farmall foi lançada com a

foram estabelecidas para alimentar

1906 e a primeira colheitadeira em

identificação da serie por letras.

os crescentes centros populacionais

1915. Em 1917 foi comprada uma área

do Oeste. Nesta época, Jerome Case

de terra que ficou conhecida como a

se mudou para Racine, Wisconsin e

fazenda de teste Hinsdale. Neste local

instalou uma fábrica de trilhadeiras.

se encontra atualmente o Centro de

Na medida que capacidade das

Pesquisar e Engenharia Burr Ridge, onde

trilhadeiras aumentava, maiores eram

em 1923 foi desenvolvido o primeiro

as necessidades de potência. A Case

trator de culturas em linhas - o Farmall.

produziu o seu primeiro motor a vapor

Em 1936, a International Harvester

em 1869 e atualmente o velho número

Company trocou a cor dos seus tratores

1 está exposto no Museu Smithsonian

para um icônico vermelho que permanece

em Washington D.C. Em 1886, a Case

nas máquinas Case IH até hoje.

foi o maior fabricante de motores a vapor
do mundo.

Em 1902, cinco empresas se fundiram
para formar a International Harvester
Company, em Chicago, com um aporte

CELEBRANDO O PASSADO, OLHANDO PARA O FUTURO.
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OS ANOS DE OURO: 1943–1984
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O fim da Segunda Guerra Mundial

A história do Steiger também começou

Em 1974, a International Harvester

iniciou um período de prosperidade,

durante esta era, quando os irmãos

fabricou o trator Farmall de número

para a Case e International Harvester,

Douglas e Maurice construíram seu

5.000.000. Três anos mais tarde, a

com grandes ganhos na produtividade

primeiro trator em seu celeiro em

empresa lançou a colheitadeira a rotor

agrícola e a acelerada inovação

1957. A máquina tinha uma maior

Axial-Flow, e revolucionou a indústria

tecnológica. Em 1947, a International

potência do que a anteriormente

com produtividade incomparável.

Harvester alcançou o marco de produção

disponível no mercado, e a produção

do seu milionésimo trator Farmall.

comercial iniciou-se em 1963.

CELEBRANDO O PASSADO, OLHANDO PARA O FUTURO.
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MAIS FORTE DO QUE NUNCA: 1985 – PRESENTE
Em 1985, a aquisição da divisão

Excelência em Design Industrial, graças

15.000 fazendas ao redor do mundo.

agrícola da International Harvester,

ao seu design inovador e icônico.

O aniversário de 175 anos da Case IH

seguida da aquisição da Steiger Tractor

é um testemunho de muitos anos de

em 1986, trouxe novos produtos e

Em 1995, foram introduzidos os Sistemas

qualidade, perseverança e progresso. É

uma rede de revendedores fortalecida.

Avançados de Agricultura

também uma ocasião para refletir sobre

Os legados de Case e International

para maximizar a produtividade

os nossos princípios orientadores de

Harvester estavam agora unidos em

via tecnologia de satélite, e hoje o AFS

engenharia inovadora, poder eficiente e

uma marca: Case IH. Em 1987, a

continua a impulsionar a inovação na

design agronômico - uma filosofia que

Case IH lançou o trator Magnum - a

agricultura de precisão. Em 1996, a Case

continua a conduzir a nossa inovação no

primeira máquina totalmente nova a

IH lançou pela primeira vez o Quadtrac

futuro com emocionantes novos conceitos

vir da engenharia combinada da Case e

com quatro esteiras separadas,

como o trator autónomo Case IH. Estamos

International Harvester. O Magnum foi

que reduzem a compactação do solo

ansiosos para os próximos cento e

o primeiro trator a ganhar o Prêmio de

e aumentam a tração. O trator continua

setenta e cinco anos, para trazer produtos

evoluindo duas décadas mais tarde

agrícolas inovadores, soluções e serviços

e está trabalhando duro em mais de

para os clientes em todo o mundo.

Protótipo do trator
autônomo Case IH.
©2016 CNH Industrial America LLC. All rights reserved. Case IH is a trademark registered in the United States and many other countries, owned by or licensed to CNH Industrial N.V., its subsidiaries or
affiliates. Any trademarks referred to herein, in association with goods and/or services of companies other than CNH Industrial America LLC, are the property of those respective companies.
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"É incrível olhar para trás sobre a
nossa história de 175 anos e ver
como a nossa indústria e agricultura
chegou até aqui. Desde 1842, o
tema comum que orientou a nossa
inovação é melhorar a tecnologia
agrícola para nossos clientes.
Estamos mais fortes do que nunca
e animados para ver o que pode ser
alcançado nos próximos 175 anos."
– Andreas Klauser
Presidente da Marca Case IH
UM COMPROMISSO PERMANENTE COM
A EXCELÊNCIA
Em 1842, J.I. Case fundou o que é hoje
a Case IH Agriculture. Mais de 40 anos
depois, ele ainda estava chamando os
clientes. Reza a lenda que quando um
cliente recebeu uma trilhadora com
problema, J.I. Case pulou no próximo trem
para ver o que podia fazer. Case deu o seu
melhor toda a tarde e noite adentro, pois
nunca antes tinha sido decepcionado por
uma de suas máquinas. Finalmente, ele
perguntou ao fazendeiro perplexo se ele
tinha uma lata de querosene. Ele regou
a trilhadora de ponta a ponta, riscou
um fósforo, e deixou que as chamas
iluminassem o céu noturno. Case inclinouse para os presentes, que assentiram
com a cabeça em agradecimento a seus
esforços e partiu para Racine. Na manhã
seguinte, uma trilhadora novinha em folha,
funcionando corretamente, foi entregue e o
fazendeiro completou seu trabalho a tempo.

