Virksomhedskommunikation

CNH Industrial førende på Agritechnica 2019
CNH Industrial har nået endnu en vigtig milepæl i sit mål om at blive verdens førende
virksomhed

inden

for kapitalgodesektoren.

Virksomheden

viser omfanget

af

sin

landbrugsekspertise ved at præsentere alle sine landbrugsmærker på et samlet område på
Agritechnica 2019, en af verdens største handelsmesser, der afholdes i Hannover i Tyskland
fra den 10. til 16. november.

London, 11 september, 2019

Agritechnica 2019 markerer et vigtigt skridt for CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), da
virksomhedens omfattende tilstedeværelse på dette års udstilling understreger dens
betydning som verdens førende producent af landbrugsudstyr, både hvad angår produkter
og

avancerede

landbrugsydelser,

herunder

branchens

førende

præcisionslandbrugsteknologier.

CNH Industrials globale landbrugsmærker Case IH og New Holland, det førsteklasses,
europæiske traktormærke STEYR samt redskabsproducenten Kongskilde vil få selskab af
virksomhedens præcisionslandbrugsmærke AGXTEND™ til eftermarkedsservice, der får sin
udstillingsdebut, sammen med FPT Industrial, der arbejder globalt med motor og
transmission. De vil i alt brede sig over 7300 kvadratmeter på verdens førende
landbrugsmesse.

Hvert mærke vil have sin egen karakteristiske stand på CNH Industrials udstillingsområde,
hvor de viser de sidste nye, differentierede produkter og teknologier, der yderligere vil fremme
produktiviteten og effektiviteten i landbruget. Case IH, New Holland, STEYR og Kongskilde
vil få en fantastisk placering i hal 3 i nærheden af den travle hovedindgang. Der vil endvidere
være et område, der er dedikeret til CNH Industrial, der viser virksomhedens engagement i
de vigtige vækstfaktorer inden for automatisering, digitalisering, servicering samt alternative
brændstoffer, og hvordan alt dette vil gavne landbruget.

FPT Industrial vil være placeret i hal 16, hvor der udstilles systemer og komponenter, og
AGXTEND, det nye eftermarkedsmærke til præcisionslandbrug, vil være anbragt i hal 11 på
et område dedikeret til præcisionslandbrug og digitalisering.
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Agritechnica er en halvårlig messe, der afholdes i Hannover i Tyskland mellem den 10. og
16. november 2019. I 2017 var der mere end 2800 udstillere på messen, der blev besøgt af
ca. 458.000 gæster.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) er global leder inden for kapitalgoder med omfattende
brancheerfaring, et stort produktsortiment og global tilstedeværelse. Virksomhedens brands har hver for sig
international styrke inden for deres specifikke branche: Case IH, New Holland Agriculture og Steyr for traktorer
og landbrugsmaskiner, Case og New Holland Construction for entreprenørmaskiner, Iveco for
erhvervskøretøjer Iveco Bus og Heuliez Bus for busser, Iveco Astra for stenbruds- og entreprenørmaskiner,
Magirus for brandslukningskøretøjer, Iveco Defence Vehicles for køretøjer til militær og civilforsvar samt FPT
Industrial for motorer og transmissionsudstyr. Yderligere oplysninger kan ses på virksomhedens hjemmeside:
www.cnhindustrial.com

Registrer dig for at få meddelelse om erhvervsnyheder fra CNH Industrial Newsroom:
bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe
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