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New Holland Agriculture onthult op methaan rijdende concept-tractor  

 

Londen, 29 augustus 2017 

 

Op de Farm Progress Show in Decatur, Illinois, USA, onthulde New Holland Agriculture, het 

wereldwijde merk voor landbouwmachines van CNH Industrial, vandaag een duurzame visie op 

de landbouw: de op methaan rijdende concept-tractor. De tractor werd vanop de beursstand van 

New Holland zowel aan het aanwezige publiek als aan de online kijkers gepresenteerd tijdens 

een live uitzending.  

 

Deze concept-tractor, ontwikkeld door de design- en engineeringteams van New Holland, is een 

ingrijpende evolutie van wat de industrie tot nog toe kent. Het nieuwe concept combineert 

alternatieve brandstoffen en geavanceerde landbouwtechnologie met innovatieve 

motortechnologie van CNH Industrial's zusteronderneming FPT Industrial. De motor van de 

concept-tractor genereert hetzelfde vermogen en koppel als zijn standaard diesel tegenhanger, 

wat betekent dat de prestaties op het veld absoluut identiek zijn. 

 

Een landbouwbedrijf met dergelijke hulpmiddelen is volledig energieonafhankelijk. Dankzij het 

gebruik van afvalproducten in een virtuele 'closed-loop'-cyclus voldoet het aan zijn eigen 

brandstof- en energiebehoeften én levert het energie aan de lokale gemeenschap. Het is de 

volgende stap voor het landbouwbedrijf van de toekomst. Zonder op fossiele brandstoffen 

werkende voertuigen, enkel met hernieuwbare bronnen.  

 

De merken van CNH Industrial lopen altijd voorop en spelen een toonaangevende rol bij het 

ontwikkelen en commercialiseren van op aardgas werkende voertuigen. Biomethaan is de meest 

recente fase in de alternatieve brandstofstrategie van het bedrijf. Biomethaan is bijzonder 

geschikt voor landbouwmachines op landbouwbedrijven: landbouwers beschikken reeds over de 

grondstoffen en de ruimte om het gas te produceren. Op deze manier worden landbouwbedrijven 

niet alleen autonoom voor hun brandstof, maar ook energieonafhankelijk. 

 

Meer informatie, foto’s, video’s en technische gegevens over de op methaan rijdende concept-

tractor: bit.ly/methane-powered-concept   
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) is een toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen 

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 vindt u op: 

www.cnhindustrial.com 
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