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New Holland Agriculture przedstawia ciągnik koncepcyjny z napędem 

metanowym  

 

Londyn, 29 sierpnia 2017 

 

Dziś, na targach Farm Progress Show w Decatur w stanie Illinois (USA), przedstawiono wizję 

zrównoważonego rolnictwa przyszłości. Zmaterializowała się ona w formie koncepcyjnego 

ciągnika z napędem metanowym, opracowanego przez New Holland Agriculture - globalną markę 

maszyn rolniczych Grupy CNH Industrial. Uczestniczyć w tym wydarzeniu mogły zarówno osoby 

zwiedzające targi, jak i także internauci na całym świecie dzięki transmisji prowadzonej na żywo 

ze stoiska targowego marki New Holland. 

 

Opracowany przez zespół inżynierów i konstruktorów New Holland ciągnik koncepcyjny 

rewolucjonizuje tradycyjne wyobrażenia o ciągnikach. Łączy on alternatywne paliwa 

i nowoczesne technologie agrotechniczne z innowacyjnym układem napędowym opracowanym 

przez firmę siostrzaną - FPT Industrial. Koncepcyjny układ napędowy rozwija taką samą moc 

i taki sam moment obrotowy jak jego tradycyjny odpowiednik, co gwarantuje takie same osiągi 

w polu. 

 

W ten sposób gospodarstwo rolne może uzyskać całkowitą autonomię energetyczną i pokrywać 

swoje zapotrzebowanie na paliwo i energię, a także potrzeby miejscowej społeczności w tym 

zakresie, zużywając odpady w samonapędzającym się cyklu o obiegu zamkniętym. Jest 

to kolejny etap w stworzeniu w niedalekiej przyszłości gospodarstwa rolniczego, które zrezygnuje 

z maszyn napędzanych paliwem kopalnianym na rzecz maszyn wykorzystujące odnawialne 

źródła energii.  

 

Marki Grupy CNH Industrial odgrywają rolę lidera w opracowywaniu i komercjalizacji pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym i są w tym zakresie czołówką w branży. Biometan stanowi ostatnią 

fazę w ukierunkowanej na wykorzystanie paliw alternatywnych strategii marki. Jest on wręcz 

predestynowany do tego, by stać się paliwem maszyn rolniczych, gdyż rolnicy już posiadają 

surowce i miejsce do produkcji gazu. Dzięki temu gospodarstwa rolne mogą osiągnąć autonomię 

paliwową i energetyczną. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące koncepcyjnego ciągnika z napędem metanowym, w tym 

zdjęcia, filmy i dane techniczne, są dostępne pod adresem: bit.ly/methane-powered-concept   

Dział komunikacji korporacyjnej 

http://bit.ly/methane-powered-concept


 

 

 

 

 

 

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 zasiegiem dzialania. 

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 cieżarowych 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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