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Marki z branży rolniczej Grupy CNH Industrial nadają ton targom
Agritechnica 2019
Grupa CNH Industrial osiągnęła kolejny znaczący kamień milowy w swej misji stania się
największym na świecie producentem dóbr inwestycyjnych, udowadniając swoją dogłębną
wiedzę ekspercką w branży rolniczej i prezentując wszystkie swoje marki działające w branży
rolniczej na jednym stoisku podczas targów Agritechnica 2019, będącymi jednymi z
największych na świecie imprez targowych, które odbędą się w Hanowerze od 10 do 16
listopada.
Londyn, 11 września 2019
Targi Agritechnica 2019 wyznaczą ważny moment w rozwoju Grupy CNH Industrial (NYSE:
CNHI / MI: CNHI), gdyż bogata oferta Grupy zaprezentowana na tegorocznej edycji targów
stanowi wyraz jej globalnie wiodącej roli jako producenta produktów dla rolnictwa - zarówno
maszyn, jak i nowoczesnych usług takich jak najlepsze w branży technologie rolnictwa
precyzyjnego.
Do globalnie działających w branży rolniczej marek Grupy CNH Industrial - Case IH i New
Holland, europejskiego producenta ciągników klasy premium - STEYR, oraz producenta
sprzętu rolniczego - Kongskilde, dołączy na targach po raz pierwszy dostawca systemów
rolnictwa precyzyjnego przeznaczonych na rynek wtórny - AGXTEND™, a także globalny
dostawca układów napędowych - FPT Industrial. Łączna powierzchnia wystawiennicza Grupy
na tych wiodących targach branży rolniczej wynosi 7300 metrów kwadratowych.
Każda z marek stworzy na tym obszarze swoje indywidualne stoiska i przedstawi bogatą
paletę nowych, zaawansowanych produktów i technologii, które pozwalają jeszcze bardziej
zwiększyć wydajność i efektywność rolnictwa. Stoiska marek Case IH, New Holland, STEYR
i Kongskilde będą znajdowały się w prestiżowym miejscu w hali 3, obok głównego wejścia.
Swoje stoisko będzie miała również Grupa CNH Industrial, na którym zaprezentowane
zostaną osiągnięcia Grupy w zakresie głównych czynników wzrostu - automatyzacji,
cyfryzacji, usług i paliw alternatywnych - oraz ich zalety dla rolnictwa.
Stoisko firmy FPT Industrial znajdzie się w hali nr 16, w której gospodarzami będą dostawcy
systemów i podzespołów, natomiast firma AGXTEND, nowy dostawca systemów rolnictwa
precyzyjnego przeznaczonych na rynek wtórny, będzie czekała na odwiedzających w hali nr
11, w obszarze poświęconym systemom rolnictwa precyzyjnego i cyfryzacji.
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Targi Agritechnica są organizowane co dwa lata i odbędą się w Hanowerze od 10 do 16
listopada 2019. W edycji targów w 2017 r. wzięło udział ponad 2800 wystawiających, a
odwiedziło ją około 458000 gości.

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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