


PRO TY,

KDO CHTĚJÍ VÍC



Tato kniha je oslavou naší značky a je určena našim 
zákazníkům, prodejcům, partnerům a zaměstnancům. 

My všichni jsme spoluvlastníci značky CASE IH. Každý den 
jsou tisíce lidí na celém světě hrdí, že pracují právě pro 
CASE IH a spolupracují s ní. Všichni máme nějaký užitek 
z této skvělé značky. Patří nám všem a my všichni jsme 
CASE IH !

Tato kniha je způsobem, jak vás informovat o tom, 
kdo jsme, koho zastupujeme a jak se hodnoty, které 
uznáváme, každodenně odráží v naší práci.

Být zaměstnanci a prodejci – to nám dává nejen práva, 
ale také povinnosti. Povinnost žít v souladu se značkou 
a dodržovat  její stěžejní hodnoty tak, abychom ještě lépe 
sloužili našim zákazníkům.

Tato kniha je jednou z cest jak sdílet naši vizi, je cestou 
pro lepší porozumění jak dojít ke stejnému cíli:
společnému růstu s CASE IH.

My jsme CASE IH.

Pro ty, kdo chtějí víc.



Síla. Tradice. Produktivita. Vstřícnost. 

Pro nás to jsou více než slova. Je to naše celoživotní práce. Naše životní fi lozofi e.

Vytváříme sílu, která utváří celá století. Chráníme neporušenou tradici poctivé práce a důvěry. 
Úspěch měříme produktivitou. Nad to všechno považujeme vstřícnost za náš největší přínos.

To jsou vlastnosti, které nás defi nují. Vkládáme je do vývoje té nejlepší techniky, tvoříme výkonná 
řešení  a poskytuje excelentní podporu našim zákazníkům ve snaze jim pomoci nasytit celý svět.

MY JSME CASE IH
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Vlevo : Cyrus Hall McCormick, zakladatel společnosti McCormick 

Harvesting Machine Company, která se následně stala společností 

International Harvestr Company.

Dole: Cyrus McCormick stavěl na práci svého otce. Vynalezl a následně 

si nechal patentovat automatický žací stroj v roce 1834.

Vpravo : Budova společnosti CASE, postavena v roce 1904 v Racine 

ve Wisconsinu.

Dále vpravo : V roce 1842 začal Jerome Increase CASE prodávat 

mlátičky a založil společnost J. I. Case & Company

Vpravo : V roce 1886 se CASE stává největším výrobcem parních 

motorů na světě. 

Po téměř dvě staletí byl Case IH jedním z nejvýznamnějších 

prvků při transformaci zemědělství. 

Díky tomu, že v rámci technické revoluce využívali ve vztahu 

k technologiím jak důvtip, tak i vytrvalost, zapříčinili  Jerome 

Increase Case a Cyrus McCormick, společně s generacemi 

svých následníků a zaměstnanců, výrazné inovace v zeměděl-

ství nejen v Americe, ale na celém světě. Tímto  došlo 

ke zvýšení zemědělské produkce na novou úroveň. Naše 

tradice jsou založeny na těchto základech dokonalosti. 

PŘEDSTAVUJEME TRADICI
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Současně s rozvojem naší společnosti se vyvíjí i naše 

značka. Nový vývoj našeho loga refl ektuje náš růst, 

ale zároveň je v souladu s našimi produkty a našimi 

životy. Nový vzhled vystihuje fakt, že se všichni 

pohybujeme stejným směrem – k dosažení našich cílů 

a cílů našich zákazníků.

Na našich traktorech, mlátičkách a ostatní technice 

dává logo najevo oba naše silné kořeny a náš závazek 

k prémiové kvalitě a řemeslné dovednosti. V souladu 

s naším odkazem červené písmeno “I“ vrací 

a symbolizuje obnovenou pozornost na naše lidi 

a zákazníky. Logo CASE IH je symbolem našeho 

postavení jako jedné z elitních zemědělských 

společností na světě.

PŘEDSTAVUJEME RŮST
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“Case IH je americká značka, kterou 
známe stejně dobře jako své rodiče 
nebo jablečný koláč.”
-Producent osiva

„Naším dědictvím je vývoj 
a produktivita“.
-Zaměstnanec

“Jako třetí generace prodejce jsem hrdý, že mohu pokračovat 
v odkazu mého dědečka a otce“
-Prodejce

„Všechny moje košile jsou červené. A to není náhoda“  
-Zaměstnanec

“O víkendech restauruji staré traktory. 
Měl bych říci: staré červené traktory.”
-Prodejce

„Kdykoli uvidím jeden z našich červených traktorů na poli, 
tak hrdě zatroubím a zamávám“ 
-Zaměstnanec

“Case IH je silná společnost ve smyslu výkonu i produktivity.
 Díky nim se věci dávají do pohybu.” 
–Uživatel žacího stroje

„Od jara do 
podzimu trávím 
svůj volný čas 
farmařením“ 
-Zaměstnec

“Case IH – to je má 
krevní skupina.”

- Producent obilovin

PŘEDSTAVUJEME HRDOST
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Pro všechny naše zákazníky se produktivita rovná zisku. Proto hledají zemědělské technologie, které 
se vyplatí. Snaží se optimalizovat svoji ziskovost a podporovat vlastní růst a rozvoj výkonným, spolehli-
vým a produktivním vybavením, s dokonalou podporou a dosáhnout takových řešení výkonů, která jim 
umožní získat i tu poslední korunu z každého hektaru půdy. Díky tomu, že známe své zákazníky 
a jejich potřeby, jsme schopni plnit jejich individuální požadavky
. 
Našimi zákazníky jsou velcí, profesionální pěstitelé. Pěstují obiloviny, kukuřici, bavlnu,  brambory, rýži 
a cukrovou třtinu – a všechny tyto plodiny jsou založeny na marži a výnosu. Proto potřebují dosáhnout 
maximální kvality a denního výkonu, aby si udrželi produktivitu.

Našimi zákazníky jsou také farmáři, kteří chovají skot a zároveň pěstují plodiny, což znamená, 
že jejich pracovní sezóna trvá celý rok. Aby dosáhli efektivity své činnosti, potřebují plnit spousty 
úkolů, přesně dodržet termíny tak, aby optimalizovali kvalitu krmiva a získali skutečné maximum 
z každého dne.

Kromě toho jsou našimi zákazníky i velcí provozovatelé služeb a družstva, která dosahují nejvyšších 
zisků, pokud mohou být v provozu dlouhé hodiny nonstop. Všem našim zákazníkům se daří, když mají 
robustní, spolehlivé vybavení, které je schopno pracovat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 
za všech podmínek. 

PŘEDSTAVUJEME PRODUKTIVITU
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Podstatnou součástí naší práce je neustálý kontakt se zákazníky. Spolupracujeme s nimi tak, abychom rozuměli jejich 

podnikání a nalézali pro ně optimální řešení. Opouštíme své továrny a kanceláře a vydáváme se do terénu, abychom 

se ujistili, že pro své zákazníky vyrábíme ty nejefektivnější stroje. Nasloucháme zákazníkům a radíme se s nimi o tom 

jak řešit jejich specifi cké problémy.

Nákup vybavení a zařízení je jedním z nejzávažnějších fi nančních rozhodnutí, jaká musí zemědělci přijmout. Proto  

se zemědělci pracujeme na každém jednotlivém případu,  abychom analyzovali návratnost jejich investice do vybavení 

a umožnili jim činit ta nejlepší rozhodnutí. Máme dostatečné odborné znalosti pro to, abychom dokázali pomoci 

se sestavením efektní výrobní linky. I po nákupu pokračujeme v podpoře svých zákazníků, kterým včas dodáváme 

náhradní díly až na místo. A především v těch nejdůležitějších obdobích – jako je  setí nebo období sklizně poskytuje 

Case IH zvláštní podporu v terénu, aby se kombajny ani pěstitelé nezastavili a jejich zisky aby vzrůstaly. 

Stále našim zákazníkům nasloucháme. V mnoha zemích máme 

bezplatnou zákaznickou linku která je k dispozici 24 hodin, 

sedm dní v týdnu.

JSME VSTŘÍCNÍ
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Každé ráno, když vychází slunce, tisíce lidí se probouzí a myslí 

na Case IH. Pracujeme proto, abychom změnili svět a neustále 

se snažíme zlepšit podnikání našich zákazníků i jejich život.

Díky našim výrobním závodům, výzkumným a vývojovým 

střediskům, globálním i regionálním sídlům a dodavatelům 

dílů na pěti kontinentech jsme všude tam, kde jsou naši 

zákazníci. Prostřednictvím našich zákazníků, prodejců 

a distributorů jsme propojeni se společností, které sloužíme, 

protože vyrábíme a montujeme zařízení pro tuto společnost. 

Náš globální dosah nám umožňuje reagovat na lokální 

ekonomické podmínky a přizpůsobit se individuálním 

potřebám a požadavkům našich zákazníků.

Zcela nahoře: Hlavní sídlo společnosti Case IH v Racine, Wisconsin.

Nahoře: Výrobní závod sklizňové techniky Case IH v Grand Island, Nebraska.

Vlevo: Evropské výrobní centrum a centrála CASE IH v St. Valentin, Rakousko.

Zcela vlevo: Výrobní závod Case IH ve Fargu, Severní Dakota.

MÁME PEVNÉ ZÁKLADY
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Síla – to je něco více, než jen koňská síla. Je to neustálá snaha překonat, co jsme již vykonali dříve. 
Znamená to, že poskytujeme našim zákazníkům sílu, kterou potřebují – a to tehdy a tam, kde ji 
potřebují. Nabízíme řadu odolných, spolehlivých strojů, které jsou nejlepší ve své třídě a nabízejí 
vlastnosti, které naši zákazníci potřebují, aby maximalizovali svoji produktivitu – tedy žádné triky.

Traktory Case IH jsou nejlepšími v oboru z hlediska výkonového navýšení, zdvihací síly, výkonu hydrau-
liky, pohodlí a výhledu z kabiny, převodovek a dalších prvků. Naše traktory jsou projektovány tak, aby 
vydržely ty nejnáročnější podmínky a poskytovaly nejvyšší výkon pro zadaný úkol. Máme pověst 
jednoduché údržby a dlouhých servisních intervalů.
 
Jako vynálezce rotační technologie Axial-Flow®  posouvá společnost  Case IH již 30 let  hranice pro-
duktivity díky sklízecím mlátičkám, které zvyšují výkonnost i kvalitu zrna. Díky secím strojům Case IH 
zpracují zemědělci větší plochy v kratším čase, a to s nebývalou přesností a kvalitou. A Case IH nabízí 
i kompletní řadu zemědělského nářadí, postřikovačů, výkonných aplikátorů i speciálních sklízecích 
strojů na bavlnu, cukrovou třtinu a kávu.

Lisy a stroje pro ošetřování píce Case IH jsou navrženy pro zvýšení produktivity. Umožňují pohodlné 
seřizování za provozu díky kterému je dosaženo vyšších výnosů a současně i vyšší kvality. 
Tyto stroje jsou vyráběny s maximálním ohledem na spolehlivost a poskytují svým uživatelům 
vysoký výkon při minimální údržbě.

V roce 2005 zoral Case IH Steiger Quadtrac® 500 celkem 321 hektarů 

za pouhých 24 hodin – a to je nový rekord, zapsaný v Guinessově knize rekordů.

PŘEDSTAVUJEME SÍLU

P
R

O
D

U
K

T



Osobitost značky Case IH se přenáší prostřednictvím 
našeho designu a vyjadřují ji silné, přímé linie 
a propracované detaily. Naše stroje jsou robustní, 
stabilní a efektivní; představují náš charakter v oboru. 
Vyhýbáme se povrchním detailům a namísto toho 
klademe důraz na funkčnost. Naše stroje jsou vyráběny 
z robustního kovu a  tradičních materiálů tak, aby byla 
dodržena naše tradice síly a odolnosti. A samozřejmě 
používáme výraznou barvu – ČERVENOU, která 
symbolizuje akci, důvěru, odvahu a tradici. A konečně, 
náš design odráží ideu EVOLUCE. Vždy se jedná 
o propojení s minulostí, přičemž se současně 
soustřeďujeme na budoucnost.

ČERVENÁ – TO JSME MY
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Značka Case IH se neustále vyvíjí, přesto se však 
držíme svých kořenů. Naše nové značení výrobků 
propojuje tři prvky: značku, název modelové řady 
a číslo modelu. Zaprvé, logo Case IH zdůrazňuje 
vynikající kvalitu a tradici značky. Následuje název 
řady (Steiger®, Magnum™, Maxxum®, Axial-Flow) 
nesoucí její vykonové atributy. A konečně číslo 
označuje model a jeho specifi cké charakteristiky, 
výkon či třídu. Toto redukované pojmenování 
modelů a systém číslování činí naši značku silnější 
a jasně rozpoznatelnou.

PŘEDSTAVUJEME  VÝVOJ
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MAGNUM

COTTON EXPRESS

AXIAL-FLOW

PUMA

MAXXUM

STEIGER

AFS

FARMALL

ECOLO-TIGER

PATRIOT

TIGER-MATE

EARLY RISER

CVX

Názvy našich výrobků jsou životně důležitým propojením 

s našimi tradicemi a zdůrazňují odkaz naší značky.

Od Steiger až po Farmall®, od Cotton Express® až 

po Axial-Flow® nebo ecolo-tiger® - všechny tyto názvy 

představují hodnotu našich produktů a úspěch produktivity 

našich zákazníků. Díváme se kupředu, ale naše minulé 

úspěchy jsou uznáním našeho bohatého dědictví a také 

inspirací pro budoucnost. 

Bohaté dědictví zahrnuje taková jména, jako je Axial-Flow. 

V průběhu minulých 30 let vyrobila společnost Case IH více 

než 120,000 kombajnů Axial-Flow, které sklízí nejrůznější 

plodiny po celém světě. Další kapitolou jsou legendární 

traktory MAGNUM, kterých bylo od roku 1987 vyrobeno 

už 150 000 kusů a představují v segmentu klasických 

kolových traktorů absolutní špičku. Pověst nejsilnějších 

polních tahačů neustále hájí v barvách CASE IH traktory 

STEIGER. V roce 2007 oslaví výročí 50. let od zahájení 

výroby a i jich byl na světová měřítka vyroben rekordní 

počet, více než 50 000 kusů. 

KAŽDÝ NÁS ZNÁ
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Všude, kde uvidíte logo Case IH najdete kompetentní lidi, 
kteří jsou připraveni poskytnout vám profesionální poraden-
ství, výjimečné služby a vynikající pomoc při prodeji. Máme 
síť zkušených, znalých a nadšených prodejců. Tito prodejci 
znají složitou situaci , které musí čelit dnešní farmáři. Všich-
ni prodejci Case IH jsou schopni poskytnou podporu, která 
je k dispozici 24 hodin denně, kterýkoli den v roce.

Po celém světě máme rozmístěna školící střediska, která 
poskytují rychlé poradenství našim prodejcům pro zajištění 
kvalitní podpory našim zákazníkům. Tato školící střediska 
pomáhají implementovat vysoké standardy prostřednictvím 
technické  podpory a detailních školení. 
Všechny tyto nástroje jsou zde pro to, aby naši prodejci 
mohli dokonale pomoci zákazníkům vybrat si to nejlepší 
vybavení pro jejich činnost a poskytnout jim kvalitní pora-
denství.

Konečně – naši profesionalitu vůči zákazníkům lze shrnout 
do jediné věty: “Co mohu udělat proto, abych pomohl Vám 
i vašemu podnikání?”

Nový znak s naším novým logem bude identifi kovat všechny 
naše prodejní střediska.

JSME PROFESIONÁLOVÉ
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Naše distribuční síť dohlíží na pohyb dílů po celém světě

Nenabízíme pouze služby, ale poskytujeme řešení. Ať již se jedná o díly a servis nebo o fi nancování, jsme odborníci. 

Case IH poskytuje prvotřídní poprodejní servis, díly i fi nanční služby prostřednictvím tisíců profesionálních prodejců 

a distributorů na celém světě. 

Naše distribuční síť dohlíží na pohyb dílů po celém světě. Nejmodernější vybavení nám umožňuje zjednodušit, 

aktualizovat a zajistit dodávku hned následující den, a to téměř kamkoli ve světě. Máme propracované systémy, 

sledující sezónní využití, takže můžeme zajistit, že díly budou k dispozici tehdy a tam, kde je zapotřebí. 

Máme silnou tradici, kdy pomáháme producentům dosahovat jejich cílů prostřednictvím naší fi nanční divize, 

CNH Capital. Víme, jakým situacím naši zákazníci čelí a usilovně pracujeme na tom, abychom porozuměli jejich 

cílům, výzvám a jejich vyhlídkám do budoucna. Následně náš fi nanční tým profesionálů sestavuje fi nanční balíčky 

a řešení, která vyhovují jedinečným potřebám našich zákazníků. 

MÁME ŘEŠENÍ
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Jsme více, než jen výrobce. Staráme se o společnost. Snaží-

me se pomáhat lidem všude kolem nás. Ať již se jedná 

o sponzorování školného pro mladé lidi v zemědělství, 

fi nancování vzdělávání v oblasti péče o životní prostředí nebo 

podpory gramotnosti či o programy podpory bezpečnosti 

na farmách, společnost Case IH se stará. Snažíme se  nezišt-

ně pomáhat a dohlížet na to, aby se naše pomoc dostala 

k těm, kteří ji nejvíce potřebují. Děláme spoustu malých 

gest, která mají velký dopad. To vše je součástí našeho 

odhodlání být zodpovědnými členy lidské společnosti. 

Vlevo: Case IH podporuje semináře bezpečnosti práce na farmách, aby 

se tak farmy staly bezpečnějším a zdravějším místem pro všechny děti.

Nahoře: V Grand Island, Nebraska , “Rozšiřování červené” jsou 

speciální prodejní campy.

Vpravo: Darovaný traktor pomáhá odstraňovat následky hurikánu 

ve Vintonu v Louisianě.

Vlevo: V Austrálii se traktory Case IH používaly pro pomoc farmářům 

při odstraňování následků požáru buše. 

Vpravo: Ve východním Německu, při obrovských povodních v okolí toku 

Labe, pomáhali zaměstnanci se stroji Case IH se zpevňováním hrází.

JSME LIDÉ
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Máme dlouhou a bohatou historii investic 

do budoucnosti. 

J.I. Case a Cyrus McCormick vynalezli stroje, které nejen 

že předběhly svoji dobu o celá léta, ale které stonásobně 

zvýšily zemědělskou produktivitu. Tato tradice pokračuje 

i dnes, kdy nás ještě výkonnější stroje ženou k lepším 

výsledkům. Od nejmodernějších technologií až po 

získávání energie z obnovitelných zdrojů nebo výzkum 

automatického  řízení pro precizní zemědělství. Naši 

projektoví inženýři předvídají trendy a vytvářejí inovace, 

které splňující požadavky našich zákazníků. 

MY JSME BUDOUCNOST
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TRADICE

RŮST

HRDOST

PRODUKTIVITA

VSTŘÍCNOST

PEVNÉ ZÁKLADY

SÍLA 

ČERVENÁ

VÝVOJ

SVĚTOZNÁMOST

PROFESIONALITA

ZNALOSTI

LIDSKOST

BUDOUCNOST

Naši zákazníci vyžadují víc od půdy i od sebe samotných. Požadují víc od svého vybavení 
a také víc od nás. I my musíme požadovat víc. Víc od sebe samotných a víc od sebe 
navzájem.

A proto je naše nové motto: Pro ty, kdo chtějí víc. Nikdy se nespokojíme s druhým místem 
a vždy budeme budovat nejsilnější podnik pro lepší svět. 

Všechny tyto kvality defi nují kdo jsme a řídí vše, co děláme. Nevyrábíme jen zemědělské 
stroje světové třídy. Vytváříme výsledky. Pomáháme našim zákazníkům dosahovat jejich 
cílů a překonávat jejich očekávání.

Jak?

Tím, že požadujeme víc. 
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Vyrobil: Global Marketing, zemědělská divize Case IH Agricultural Business Division. 

www.CaseIH.com

Case IH, AFS, Austoft, Axial-Flow, Cotton Express, Early Riser, ecolo-tiger, Farmall, Maxxum, Quadtrac, Magnum, Patriot, Puma Steiger a Tiger-mate jsou registrované obchodní značky 
společnosti CNH America LLC.International Harvester logo poskytla společnost Wisconsin Historical Society.
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