Företagskommunikationer

CNH Industrial lantbruksmärken tar ledningen under Agritechnica 2019
CNH Industrial har uppnått en annan betydande milstolpe i sitt uppdrag att bli världens
ledande leverantör av investeringsvaror genom att visa sin lantbruksexpertis både på djupet
och bredden genom att samla alla sina lantbruksmärken på en enda plast under Agritechnica
2019, en av världens största handelsmässor som hålls i Hannover, Tyskland från den 10 till
16 november.

London, 11 september, 2019

Agritechnica 2019 markerar ett viktigt steg för CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI),
eftersom företagets betydande närvaro på årets utställning understryker sin position som
global ledande tillverkare av lantbruksutrustningar, både ifråga om produkter och avancerade
lantbrukstjänster som inkluderar industriledande precisionslantbrukstekniker.

CNH Industrials globala lantbruksmärken Case IH och New Holland, det uppskattade
europeiska traktormärket STEYR och redskapstillverkaren Kongskilde, kommer att förenas
under

företagets

precisionslantbruks

eftermarknadsmärke

AGXTEND™

på

sin

utställningdebut, tillsammans med den globala leverantören av drivlinor, FPT Industrial.
Tillsammans täcker de ungefär 7 300 kvadratmeter på världens mest framstående
lantbruksmässa.

Varje märke har sin egna särskilda monter på CNH Industrials bestämda plats som visar ett
urval av moderna utmärkande nya produkter och teknologier som ytterligare kommer att
förbättra lantbrukets produktivitet och effektivitet. Case IH, New Holland, STEYR och
Kongskilde finns på första plats i hall 3, nära den livliga huvudingången. Det finns även ett
område avsett för CNH Industrial, som visar företagets engagemang för viktiga megatrendiga
tillväxtdrivare av automation, digitalisering, servitization och alternativa bränslen och hur de
är fördelaktiga för lantbruket.

FPT Industrial finns i hall 16, platsen för system- och komponentföretag medan AGXTEND,
det nya eftermarknadsmärket för precisionslantbruk, som du kan hitta i hall 11 avsett för
precisionslantbruk och digitalisering.

Agritechnica är en mässa som hålls vartannat år i Hannover, Tyskland, från den 10 till 16
november, 2019. Över 2 800 utställare närvarade 2017 och drog till sig ungefär 458 000
besökare.
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CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) er en global leder inden for kapitalgodesektoren med en
konsolideret industriel erfaring, et bredt produktudbud og verdensomspændende tilstedeværelse. Hvert af
koncernens mærker er en betydelig international spiller inden for sin respektive erhvervssektor: Case IH, New
Holland Agriculture og Steyr inden for traktorer og landbrugsmaskiner, Case og New Holland Construction
inden for entreprenørmaskiner, Iveco inden for lastbiler og varevogne, Iveco Bus og Helieuz Bus inden for ruteog turistbusser, Iveco Astra inden for offroad entreprenørkøretøjer, Magirus inden for brandslukningskøretøjer,
Iveco Defence Vehicles inden for køretøjer til forsvaret og civilforsvaret, FPT Industrial inden for motorer og
transmissionssystemer.
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