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wielladerconcept - ProjectTETRA   

 

Londen, 8 april 2019 

 

CASE Construction Equipment, een merk van CNH Industrial N.V. (NYSE:CNHI / MI:CHI), gaf 

het publiek vandaag, tijdens de Bauma-vakbeurs in München, Duitsland, een blik in de 

duurzame, geconnecteerde en technologisch geavanceerde toekomst van de bouw, met de 

onthulling van haar op methaan werkende wielladerconcept – ProjectTETRA.  

 

Dit concept, dat gezamenlijk is ontwikkeld door het internationale ontwerpteam van CNH 

Industrial en het ingenieursteam van CASE, neemt duidelijk afstand van alles wat we tot op 

heden in de bouwindustrie hebben gezien. Het concept weerspiegelt het toenemende belang 

van alternatieve brandstoffen en demonstreert hun waarde in de bouwomgeving: de 

conceptwiellader wordt aangedreven door een beproefde methaanmotor, geproduceerd door 

zusterbedrijf FPT Industrial, en levert exact dezelfde prestaties als zijn diesel-equivalent. Dit 

wordt gecombineerd met een zeer geavanceerde stijl en bestuurdersomgeving, waarin 

uitgebreid gebruik wordt gemaakt van touchscreen- en spraakgestuurde technologieën. 

Bovendien omvatten innovatieve veiligheidsvoorzieningen biometrische technologieën, 

evenals een obstakeldetectiesysteem, dat is afgeleid van het autonome voertuigonderzoek- 

en ontwikkelingsprogramma van CNH Industrial. 

 

CASE heeft de haalbaarheid van dit concept in de praktijk aangetoond in een aantal 

bouwomgevingen, en heeft bovendien bewezen dat de business case, voor wat betreft 

duurzaamheid, de totale eigendomskosten verlaagde en operationeel levensvatbaar was.  

 

Het op methaan werkende wielladerconcept van CASE getuigt van de langdurige toewijding 

van CNH Industrial met alternatieve brandstoftechnologieën, en bewijst bovendien de 

toepasbaarheid en flexibiliteit van aardgas, door de levensvatbaarheid voor zowel on- als off-

road toepassingen aan te tonen. 

 

Ga voor nadere informatie over het op methaan werkende wielladerconcept van CASE - 

ProjectTETRA, inclusief afbeeldingen, video’s en technische informatie, naar: 

http://bit.ly/CASE_ProjectTETRA  
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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 is te vinden op de website van het bedrijf: 

www.cnhindustrial.com 
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