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Značka CASE Construction Equipment představuje prototyp kolového 

nakladače poháněného metanem – projekt TETRA   

 

Londýn, 8. dubna 2019 

 

CASE Construction Equipment, značka společnosti CNH Industrial N.V. (NYSE:CNHI / 

MI:CHI), dnes na veletrhu v německém Mnichově poskytla veřejnosti náhled do udržitelné, 

připojené a technologicky pokročilé budoucnosti výstavby představením prototypu kolového 

nakladače poháněného metanem – projekt TETRA.  

 

Tento prototyp, který společně vyvinul mezinárodní konstrukční tým společnosti CNH a 

inženýrský tým společnosti CASE, je jasným odklonem od všeho, co jsme až dosud 

ve stavebnictví viděli. Prototyp odráží zvyšující se důležitost alternativních paliv a jejich 

životaschopnost v prostředí stavebnictví. Prototyp kolového nakladače je poháněn 

osvědčeným motorem na metan, který vyrábí sesterská značka FPT Industrial, a poskytuje 

přesně stejný výkon jako jeho dieslový ekvivalent. To jde ruku v ruce se špičkovým stylem a 

pokročilým pracovním prostředím obsluhy, které intenzivně využívá technologie dotykového a 

hlasového ovládání. K inovativním bezpečnostním funkcím navíc patří biometrické technologie 

spolu se systémem zjišťování překážek, který vychází z programu výzkumu a vývoje 

společnosti CNH Industrial v oblasti autonomních vozidel. 

 

Společnost CASE ukázala použitelnost tohoto prototypu v řadě různých oblastí stavebnictví a 

rovněž jeho obchodní hodnotu z hlediska udržitelnosti, nižších celkových nákladů 

na vlastnictví a provozní životaschopnosti.  

 

Prototyp kolového nakladače CASE poháněného metanem je dokladem dlouhodobého 

závazku společnosti CNH Industrial v oblasti technologií alternativních paliv, praktičnosti a 

flexibility zemního plynu a ukazuje jeho životaschopnost při použití na silnici i v terénu. 

 

Další informace o prototypu kolového nakladače CASE poháněného metanem – projekt 

TETRA, včetně obrázků, videa a technických informací, naleznete na adrese: 

http://bit.ly/CASE_ProjectTETRA  
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) je světový lídr v sektoru kapitálového zboží s dlouhou zkušeností 

v průmyslu, širokou řadou produktů a celosvětovým zastoupením. Každá z jednotlivých značek patřících 

do společnosti je významnou mezinárodní silou ve svém průmyslovém sektoru: Case IH, New Holland 

Agriculture a Steyr pro traktory a zemědělské stroje; Case a New Holland Construction pro stavební stroje; 

Iveco pro užitková vozidla; Iveco Bus a Heuliez Bus pro autobusy a autokary; Iveco Astra pro stavební vozidla a 

vozidla do lomů; Magirus pro hasičská vozidla; Iveco Defence Vehicles pro ochranu a civilní obranu; a FPT 

Industrial pro motory a převodovky. Více informací naleznete na firemních webových stránkách: 

www.cnhindustrial.com 

 

Sign up for corporate news alerts from the CNH Industrial Newsroom:  

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  
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