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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) poinformowała dziś o podpisaniu umowy zakupu 

oddziału produkcji narzędzi do kultywacji gleby i uprawy trawy od firmy Kongskilde Industries, 

należącej do duńskiej grupy Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.). Jego działalność 

obejmuje opracowywanie, produkcję i sprzedaż maszyn przeznaczonych do uprawy gleby, siewu oraz 

zbioru siana i produkcji paszy, sprzedawanych pod różnymi markami, w tym również Kongskilde, 

Överum i JF. 

 

Transakcja zakupu obejmuje przeniesienie aktywów firmy Kongskilde Industries związanych z uprawą 

gleby, siewem oraz zbiorem siana i produkcją paszy. Firma posiada w Europie dwa zakłady 

produkcyjne - w Szwecji i Polsce. Finalizacja transakcji wymaga spełnienia szeregu warunków, w tym 

także uzyskania zgody stosownych urzędów regulacyjnych. 

 

Dzięki umowie z grupą DLG A.m.b.A. należąca do Grupy CNH Industrial firma New Holland 

Agriculture, będąca globalnym producentem maszyn rolniczych, znacznie poszerzy swoją ofertę 

produktów i wzmocni swoją pozycję w sektorze maszyn do zbioru siana i produkcji paszy. New 

Holland chlubi się długą tradycją w zakresie produkcji narzędzi do zbioru siana, której początki sięgają 

lat 40. ubiegłego wieku, gdy wprowadziła na rynku amerykańskim pierwszą samowiążącą prasę 

do belowania, która zrewolucjonizowała zbiór siana. Obecnie New Holland jest wiodącym 

producentem w skali globalnej oraz branżowym liderem w Ameryce Północnej w zakresie narzędzi 

do zbioru siana, a jej kompleksowa oferta obejmuje narzędzia stosowane przez gospodarstwa 

uprawne, mleczne i hodowlane.  

 

- Z dumą witamy renomowane produkty marek Kongskilde, Överum i JF w Grupie CNH Industrial. 

Pragniemy wykorzystać bogatą tradycję tych marek i znacznie rozszerzyć ich udział w światowym 

rynku dzięki naszej globalnej sieci sprzedaży - stwierdził Richard Tobin, prezes Grupy CNH Industrial. 

 

Dzięki tej umowie New Holland będzie w stanie oferować swoim klientom na całym świecie kolejne 

innowacyjne i wszechstronne maszyny rolnicze do prac w zakresie uprawy gleby, siewu, zbioru siana i 

produkcji paszy.  
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) jest światowym liderem na rynku dóbr kapitałowych. Firma szczyci się 

ugruntowanym doświadczeniem przemysłowym, szeroką gamą produktów i globalnym zasięgiem działania. Każda z 

marek należących do Firmy cieszy się międzynarodową renomą w poszczególnych sektorach branżowych: Case IH, 

New Holland Agriculture i Steyr w dziedzinie ciągników i maszyn rolniczych; Case i New Holland Construction - maszyn 

budowlanych; Iveco - pojazdów ciężarowych i użytkowych; Iveco Bus i Heuliez Bus - autobusów i autokarów; Iveco 

Astra - pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do eksploatacji w kamieniołomach i na placach budowy; Magirus - 

pojazdów pożarniczych; Iveco Defence Vehicles - pojazdów obrony cywilnej oraz FPT Industrial - silników i układów 

przeniesienia napędu. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.cnhindustrial.com 
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