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CNH Industrial blijft investeren in de productievestiging van Zedelgem

Onlangs heeft het bedrijf een belangrijke investering van 650.000 euro gedaan in de schilderij
van de fabriek in Zedelgem, het volledige proces van electro-coat werd herzien. Met deze totale
vernieuwing van het dompelbad wil CNH Industrial de corrosiebestendigheid verder
optimaliseren.

Londen, 6 december 2016
Voor CNH Industrial is Zedelgem het Centrum van uitmuntendheid voor ontwikkeling van
oogstmachines, deze behoren tot de meest indrukwekkende en technologisch geavanceerde
machines uit het hele productaanbod van de onderneming. In Zedelgem wordt bijvoorbeeld de New
Holland CR 10.90 gebouwd, die wereldrecordhouder is met een oogstcapaciteit van maar liefst 797
ton tarwe in 8 uur. Voor de constructie van deze maaidorser zijn zo’n 6000 onderdelen en een 400
uur productietijd nodig. Een hoogstaande automatisering wordt gekoppeld aan vakkundige manuele
bewerkingen in een productieproces volgens World Class Manufacturing-normen, om steeds
topkwaliteit af te leveren.
Om te bevestigen hoe belangrijk de productievestiging voor de industriële voetafdruk van het bedrijf
is, werd onlangs een investeringsbudget uitgetrokken van 650.000 euro voor het volledig vernieuwen
van het EC proces. De verbeteringen garanderen een nog hogere corrosiebestendigheid van de
productiedelen voor maaidorsers, grootpakpersen en hakselaars.
Kort nadat de nieuwe investering in gebruik werd genomen, verklaarde Plant Manager Werner
Ballieu.” Voor onze klanten is het van cruciaal belang dat ze tijdens het vaak korte oogstseizoen op
onze performante machines kunnen rekenen, en dat vele jaren na elkaar. Dat we de meest
performante machines maken, bewijst het wereldrecord oogsten op naam van onze CR maaidorser,
hier in Zedelgem gemaakt. Op vlak van duurzaamheid is de verfkwaliteit van onze machines een
bepalende factor. Met deze mooie investering, is onze rol van voortrekker binnen de markt van de
oogstmachines ook op het gebied van verfkwaliteit verder verstevigd.”
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) is een toonaangevende internationale leverancier van
investeringsgoederen met jarenlange industriële ervaring, een ruim assortiment producten en een wereldwijde
aanwezigheid. Elk van de individuele merken van de onderneming is een belangrijke internationale speler in zijn
specifieke industriële sector: Case IH, New Holland Agriculture en Steyr voor tractoren en landbouwmachines; Case en
New Holland Construction voor grondverzetmachines; Iveco voor commerciële voertuigen; Iveco Bus en Heuliez Bus
voor bussen en touringcars; Iveco Astra voor werf- en bouwmachines; Magirus voor brandweervoertuigen; Iveco
Defence Vehicles voor voertuigen voor defensie en civiele bescherming; en FPT Industrial voor motoren en
transmissies. Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf: www.cnhindustrial.com
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