Dział komunikacji korporacyjnej

CASE Construction Equipment prezentuje pomysł ładowarki kołowej z
napędem metanowym, tj. Projekt TETRA
Londyn, 8 sierpnia 2019 r.
CASE Construction Equipment, marka CNH Industrial N.V. (NYSE:CNHI / MI:CHI), zapoznała
dziś uczestników targów branżowych Bauma w Niemczech z koncepcją zrównoważonej
ładowarki kołowej z napędem metanowym, opartej na łączności urządzeń i wykorzystującej
zaawansowane technologie przyszłości. Koncepcyjna ładowarka jest głównym obiektem
Projektu TETRA.
Opracowany we współpracy zespołów z CNH Industrial i CASE Engineering projekt
rewolucjonizuje

wszelkie

dotychczasowe

koncepcje

maszyn

budowlanych.

Jest

odzwierciedleniem zarówno rosnącego znaczenia paliw alternatywnych, jak i dowodem na
możliwość ich zastosowania w praktyce. Sercem układu napędowego proponowanej
ładowarki jest sprawdzony silnik metanowy, produkowany przez siostrzaną markę FPT
Industrial, charakteryzujący się dokładnie tą samą charakterystyką osiągów, co jego
wysokoprężny odpowiednik. Koncepcyjna maszyna ma supernowoczesną stylistykę i oferuje
zaawansowane środowisko pracy operatora, w którym w wielu miejscach zastosowano ekrany
dotykowe i technologię sterowania głosem. Kolejnymi innowacjami są biometryczne
zabezpieczenia, a także system wykrywania przeszkód zapożyczony
z niezależnego badawczo-rozwojowego programu CNH Industrial.
CASE wykazała możliwość realizacji tego przedsięwzięcia na wielu rzeczywistych przykładach
testowanych w środowisku konstrukcyjnym. Udowodniła też opłacalność tego przypadku
biznesowego pod względem rozwoju zrównoważonego, zredukowanego łącznego kosztu
posiadania i rentowności operacyjnej.
Koncepcja ładowarki kołowej z napędem metanowym CASE jest świadectwem wieloletniego
zaangażowania CNH Industrial w alternatywne technologie paliwowe, a także kolejnym
dowodem na to, że naturalny gaz jest opłacalny zarówno w zastosowaniach drogowych, jak i
pozadrogowych.

CNH Industrial N.V.
25 St. James’s Street
Londyn, SW1A 1HA
Wielka Brytania

Szczegółowe informacje na temat ładowarki kołowej z napędem metanowym i Projektu
TETRA,

w

tym

zdjęcia,

filmy

i

dane

techniczne,

są

dostępne

pod

adresem:

http://bit.ly/CASE_ProjectTETRA

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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