
 

CNH Industrial N.V. 
25 St. James’s Street 
Londen, SW1A 1HA 
Verenigd Koninkrijk   

 

 

 

Leidersrol voor de landbouwmerken van CNH Industrial op Agritechnica 

2019 

 

CNH Industrial heeft opnieuw een belangrijke mijlpaal bereikt in haar missie om 's werelds 

belangrijkste kapitaalgoederenbedrijf te worden en demonstreert, met een presentatie van 

alle CNH Industrial-landbouwmerken in één ruimte op de Agritechnica 2019, een van' s 

werelds grootste handelsbeurzen, gehouden in Hannover, Duitsland, van 10 tot 16 november, 

de diepgang en omvang van de agrarische expertise van het bedrijf. 

 

Londen, 11 september, 2019 

 

De Agritechnica 2019 betekent een belangrijke stap voor CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: 

CNHI), aangezien de significante aanwezigheid op de beurs van dit jaar de positie van het 

bedrijf als toonaangevende fabrikant van landbouwmachines onderstreept, zowel voor wat 

de producten als de geavanceerde, op toonaangevende precisielandbouwtechnologieën 

gebaseerde landbouwdiensten van het bedrijf betreft.  

 

De wereldwijd bekende landbouwmerken Case IH en New Holland van CNH Industrial, het 

Europese topmerk STEYR en de werktuigfabrikant Kongskilde zullen worden vergezeld door 

het precisielandbouw aftermarket-merk AGXTEND™, debutant op de beurs, en door het 

wereldmerk voor aandrijflijnen FPT Industrial. Samen zullen ze zo'n 7300 vierkante meter 

bezetten op de belangrijkste landbouwbeurs ter wereld. 

 

Elk merk zal zijn eigen, karakteristieke stand opbouwen binnen de aan CNH Industrial 

toegewezen ruimte, met een reeks van uiteenlopende, geavanceerde nieuwe producten en 

technologieën die een bijdrage kunnen leveren aan een verdere verbetering van de 

productiviteit en efficiëntie binnen de landbouw. Case IH, New Holland, STEYR en 

Kongskilde zijn te vinden op een toplocatie in Hal 3 vlak bij de hoofdingang. Er zal ook een 

gedeelte zijn dat is gewijd aan CNH Industrial, waarin de betrokkenheid van het bedrijf bij de 

belangrijkste megatrends voor groei wordt getoond;  automatisering, digitalisering, uitbreiding 

van verschillende diensten en alternatieve brandstoffen Er wordt ook uitgelegd hoe de 

landbouw hiervan profiteert. 

 

FPT Industrial zal te vinden zijn in Hal 16, de thuisbasis van bedrijven die zich bezig houden 

met systemen en componenten, terwijl AGXTEND, het nieuwe precisielandbouw aftermarket-

merk, zijn intrek zal nemen in Hal 11, in een zone die gewijd is aan precisielandbouw en 

digitalisering. 
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Agritechnica is een tweejaarlijkse beurs die van 10 tot 16 november 2019 zal worden 

gehouden in Hannover, Duitsland. Aan de 2017-editie werd deelgenomen door 2800 

exposanten, met een bezoekersaantal van rond de 458.000.  

 

 

 

 
 
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 

 

 
Meld u aan voor om nieuwsberichten van de CNH Industrial Newsroom te ontvangen:  

bit.ly/media-cnhindustrial-subscribe  
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